
  

  



  

  

2 



  

  

Inhoudsopgave 

 
 1. Vraag het de natuur……………….. 4 

 2. Werksessies……………………. …. 6 

  2.1 WEB-site 

  2.2 Stappenplan 

 3.  Even voorstellen…………………… 10 

 4. Financiën en Planning …………….. 12 

  

3 



  

  

1. Vraag het de natuur 
Een veranderende wereld 

De wereld verandert. Zowel op globale schaal als dichtbij in 
onze straten. Steden worden dichter bebouwd. De energietran-
sitie leidt tot extra kabels en leidingen voor warmte, elektriciteit, 
misschien wel waterstof. Ons snel wijzigende klimaat leidt tot 
meer hitte, droogte en neerslag. Aanpassingen om de stad 
voor te bereiden op deze extreme omstandigheden vragen 
ruimte, voor een deel ook in die toch al drukke straten.  
Daardoor komt de huidige manier van het inpassen van kabels 
en leidingen in de ondergrond in de knel: het past gewoon niet 
meer.  

Er is veel kennis binnen het vakgebied over de technische  
mogelijkheden van kabels en leidingen en de inrichting van on-
ze ondergrond. Toch leiden traditionele technieken niet tot  
volwaardige oplossingen voor de huidige problematiek. Dit is 
een nieuwe uitdaging en vraagt om een nieuw perspectief.  

  
Laat je inspireren... 

Met biomimicry ontstaan innovaties geïnspireerd door de natuur. 
De natuur is een leermeester met 3,8 miljard jaar ervaring.  
Evolutie zorgt ervoor dat alleen de best aangepaste organismen 
overleven. De natuur zit vol geniale uitvindingen, verrassende  
toepassingen en ingenieuze ideeën.  
Van nature zijn deze duurzaam, veerkrachtig, adaptief en efficiënt. 
Eigenschappen die wij graag terug zien in onze systemen. En in 
onze ontwerpen!   
 
De natuur biedt volop kansen voor ons om te leren hoe we techni-
sche en organisatorische vraagstukken kunnen oplossen. En dat 
is precies hoe wij de problematiek van de volle ondergrond willen 
benaderen:   

 we gaan leren van de natuur... 
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...en daarbij gaan we op zoek naar wolven! 

Hoe wolven de loop van een rivier veranderden 

In Yellowstone National Park werd in 1995 de wolf na lange 

tijd van afwezigheid weer geïntroduceerd. En hij stond  

daarmee meteen aan de top van de voedselketen. Tijdens de 

afwezigheid van de wolf hadden de herten vrij spel.  

Planten- en bomensoorten verdwenen door overbegrazing 

en de bodem werd niet meer vastgehouden door hun wortels. 

Het gebied werd steeds kaler en erosie was een groot  

probleem.   

 

De terugkomst van de wolf beïnvloedde de gehele voedsel-

keten. Wolven doden herten, maar geven daarmee ook  

andere soorten kans om te leven. De hertenpopulatie werd 

teruggedrongen, met name uit de ravijnen en kloven.  

Dit creëerde op die plekken vruchtbare omstandigheden voor 

andere soorten. Op de eerst kale plekken, begonnen bomen 

en planten te groeien, die al binnen zes jaar bossen vormden. 

Vogels kwamen terug, en bevers – want die hebben bomen 

nodig.  

Konijnen en veldmuizen kwamen terug. En daardoor ook 

weer de roofvogels. En aasgieren, die de karkassen van de 

gedode herten aten. En beren, die de bessen in de bossen 

aten, versterkten weer het effect van de wolven.   

 

Maar het meest verrassende effect was misschien wel het 

volgende. De oevers van de rivier werden niet langer kaal-

gevreten door de herten. De bodem werd minder erosiege-

voelig en de loop van de rivier veranderde. En zo kunnen 

wolven dus de loop van een rivier veranderen…  

De moraal van het verhaal is:  

de natuur bewijst, dat kleine strategische veranderingen grote en 

vergaande gevolgen kunnen hebben. In dit biomimicry-project 

gaan wij op zoek naar de wolven in het vakgebied van de kabels 

en leidingen. Om zo met kleine aanpassingen op de juiste plek 

ruimte te creëren voor innovatieve oplossingen. 
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Bio-brainstorm 17 januari 2020 

In dit project is kennis van kabels en leidingen benodigd en expertise op het  

gebied van biomimicry. Om deze kennis te bundelen trekken ingenieursbureau 

Sweco en BiomimicryNL samen op. Van december tot en met februari 2020  

hebben we samen - en met andere partijen uit de ondergrondse infra - erva-

ring opgedaan met biomimicry. Om een eerste inzicht te krijgen in de  

methodiek en mogelijke oplossingen voor de ondergrondse ruimte-

problematiek, is er op 17 januari een eerste workshopdag georganiseerd.   

De ruim twintig deelnemers kwamen uit de breedte van het vakgebied kabels 

en leidingen: aannemers, nutspartijen, bouwcampus, gemeenten, haven-

bedrijf, adviesbureaus, universiteiten, industriële leidingbeheerder. Aangevuld 

met inspirators: biomimics (biomimicry specialisten), biologie studenten, een  

kunstenaar en een visuele notulist.  

Tijdens de workshop, was de impact van de methodiek in heel de breedte  

duidelijk zichtbaar. We kwamen – na één dag - samen tot echt vernieuwende  

oplossingen. Vaak oplossingen die nog wel technisch of organisatorisch  

moeten worden uitgewerkt, maar wel als haalbaar werden gezien. Samen de-

den we een stap verder dan normaal is in het vakgebied. Daarnaast merkten 

we dat we automatisch tot duurzame oplossingen kwamen, de methodiek 

dwong ons daar ongemerkt toe. En last but not least, van jong tot oud was 

men heel de dag met volle overgave en veel plezier de ondergrondse infra 

aan het herontwerpen. Wij zagen dat een inspiratievol vakgebied wel eens als 

een magneet zou kunnen werken op jong talent...   

2. Werksessies 
Doel 

Het doel van dit project is het vinden van nieuwe, innovatieve 

ideeën en oplossingen voor de inrichting van de ondergrond. 

Inspiratie voor het komen tot vernieuwende oplossingen halen 

we uit de natuur.  

Dit doen we door 11 werksessies te organiseren, 1 per koplo-

pergemeente aangesloten bij het project ‘vol onder maaiveld’.  
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In deze werksessies passen we biomimicry toe op de onder-

grond. Dit zorgt inherent voor duurzame oplossingen. Omdat 

de natuur de basis is van inspiratie, leidt dit automatisch tot  

milieuvriendelijke (circulair, CO2 neutraal, lifecycle-benadering) 

ontwerpen.  

Het resultaat van het project - in november 2021 - is dus een 

aantal echt vernieuwende oplossingen. Maar bijvangst is dat 

een groot aantal partijen uit het vakgebied die meelopen in het 

traject -  ruim tweehonderd professionals! - zich een nieuwe 

manier van denken, werken en probleemlossen eigen maken. 



  

  

2.1 Een WEB-site  
Om alle uitkomsten en ideeën uit de 11 sessies te verzamelen 

(vangen) en te delen maken we een WEB-site.   

De site is hét communicatieplatform van het project en verbindt 

alle betrokkenen én de 11 sessie met elkaar. Omdat de ver-

schillende sessies op elkaar voortbouwen is de WEB-site een 

middel om met elkaar te blijven communiceren.  

 

Na elke sessie communiceren de deelnemers de uitkomsten 

en ideeën via de site. Deelnemers van een sessie worden zo 

voordat zij starten, op de hoogte gebracht van de uitkomsten 

van de vorige sessies. En evolueren zo verder op de kennis uit 

het verleden.    

Vogelvriendelijk glas 
 

In tegenstelling tot mensen zien vogels licht in het ultra-
violette spectrum. Reden voor spinnen om weefsel in hun 
web te verwerken dat uv-licht reflecteert, want daarmee 
voorkomen ze dat vogels erdoorheen vliegen. Dit inzicht 
inspireerde de Duitse firma Arnold Glaswerke tot de  
ontwikkeling van vogelvriendelijk glas. Voor het oog van de 
mens gewoon transparant, maar vanwege de uv-
reflecterende eigenschappen wel zichtbaar voor vogels. 
Dat spaart alleen al in Europa 250.000 vogellevens per 
dag. 
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Wij en de biomimics zijn de rode draad in het werksessieweb. We 

brengen de paden die we doorlopen in beeld op de website.     

Zowel de doorlopende paden als de afslagen die zijn genomen 

maar (nog) niet verder worden uitgewerkt. 

In elke sessie kunnen 12 - 20 mensen aansluiten. Een sessie 

heeft de duur van 1 volle dag. We houden de sessie bij de ge-

meente.  

 

Stap 3: Natuurlijke selectie 

In de Maand van de onderwereld 2021 in Rotterdam komen de 

uitkomsten van de workshops samen. Alle deelnemers van de 11 

werksessies ontmoeten elkaar -  een event met meer dan 200 

deelnemers - en zien waar het web van workshops toe heeft  

geleid.  

We blikken terug op de werksessies en trekken een conclusie. De 

uitkomsten die het meest adaptief en dus toekomstbestendig zijn 

worden gedeeld.  

Stap 4: Evolutie, van fase 1 naar fase 2  

We willen dat de vruchtbare ideeën uit dit project daadwerkelijk 

evolueren tot technische en toepasbare oplossingen. Het project 

stopt daarom niet in november 2021 maar gaat door naar fase 2. 

We betrekken tijdens fase 1 technische universiteiten en prototy-

pe labs om de ideeën in onderzoekstrajecten door studenten uit te 

laten werken. De studenten lopen mee met de werksessies bij de 

gemeenten, en denken al dus in een vroeg stadium mee om tot 

haalbare technische oplossingen te komen.   

2.2 Stappenplan 
We doorlopen vier stappen om samen met het vakgebied -

  gemeenten, netbeheerders, aannemers, adviesbureaus, kennis-

organisaties - tot toepasbare oplossingen te komen om meer ruim-

te in de ondergrond te creëren.  

Stap 1: Een vruchtbare start 

Samen met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten 

en netbeheerders brengen we in beeld waar we nu staan en gaan 

we op zoek naar de wolven. Welke sleutelpersonen en –partijen 

zijn er nodig om werkelijk verandering te weeg te brengen binnen 

de lokale ecosystemen? We schetsen de huidige situatie in de  

verschillende gemeenten, brengen de grootste knelpunten in kaart 

en vertalen deze naar vraagstukken die gelden voor de algehele 

infrastructuur in de Nederlandse binnensteden. Hieruit bepalen we 

de onderzoeksrichtingen die in de werksessies aan bod komen.  

Stap 2: Paddenstoelen pop-ups  

Vanaf september 2020 houden we de 11 werksessies. De sessies 

volgen elkaar op en bouwen op elkaar door. De interessantste  

ideeën uit een sessie worden zo verder uitgewerkt in een  

volgende sessie.  

Voorafgaand aan elke sessie stellen we een webinar beschikbaar 

waarin we de beginselen van biomimicry bijbrengen.  

Tijdens de sessie sluiten lokale netbeheerders en een naastliggen-

de gemeente aan. Zo verdubbelen we de impact van ons traject!  

Aan het eind van elke werksessie vatten we de uitkomsten samen 

in een filmpje van 2 minuten. Dit is de boodschap die we doorge-

ven aan de volgende gemeente. De ideeën worden in 

een  volgende workshop weer vanuit een ander perspectief 

benaderd.  
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De roadmap (pagina 9) laat de samenhang van de werksessies zijn. De 11 

gemeenten staan als bomen met elkaar in verbinding en  communiceren via 

een ondergronds  schimmeldraden netwerk. De onderlinge communicatie in 

het netwerk leidt tot paddenstoelen, dit zijn de vruchtbare ideeën die we oog-

sten en vastleggen op de website.  
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4. Even voorstellen 
Ik ben John Driessen, 52 jaar, woon in het centrum van Utrecht en werk op 20 minuten fietsen afstand bij adviesbureau Sweco in De Bilt. Ik 

ben verantwoordelijk voor de inhoudelijke en commerciële sturing van het vakgebied ondergrondse infrastructuur en heb ruim twintig jaar  

ervaring als adviseur en projectleider. Ik ben als kerndocent nauw betrokken bij de driejarige masteropleiding Pipeliner. Dé opleiding op het 

gebied van ondergrondse infra.  

De rode lijn in mijn werk is dat ik me in mijn advies altijd bewust ben van de gehele levenscyclus van een ondergrondse kabel of leiding. De 

levensduur en levensfasen van mensen en kabels en leidingen blijken in de praktijk helemaal niet zo veel te verschillen.  

In dit Biomimicry-traject is mijn rol projectleider. Ik voel me verantwoordelijk dat naast dat er inspiratievolle oplossingen worden bedacht, de 

kosten, planning, kwaliteit en informatie-uitwisseling ook in de pas lopen voor alle partijen.   

Ik ben Amke Koek, 24 jaar, momenteel in het laatste jaar van mijn opleiding Urban Environmental Management in Wageningen. Mijn enthou-

siasme voor biomimicry en circulariteit begonnen al op de middelbare school waar ik in aanraking kwam met het cradle to cradle principe. 

Vanaf dat moment heb ik tijdens mijn studie telkens gekozen voor vakken die hierop aansloten, van (afval)kringlopen, waterzuivering en 

energietransitie tot stedelijke planning en zelfs educatievakken om mijn kennis weer over te kunnen brengen op anderen. Ook naast mijn 

studie zoek ik deze thema’s op in mijn werk: natuureducatie-schoolreisjes begeleiden en bij de outdoor winkel Bever. Hier kan ik mijn  

enthousiasme voor de natuur in kwijt. 

Tijdens mijn afstudeeronderzoek over het probleem van de volle ondergrond kwam ik dit biomimicry project tegen. John en Renkse boden 
me de ruimte om hieraan mee te werken tijdens mijn stage. Ik heb heel veel zin om met jullie te ontdekken hoe we echt mooie oplossingen 
kunnen bedenken voor de ondergrond. In samenwerking, voor de lange termijn, circulair, geïnspireerd door de natuur. 

Ik ben Renske ter Horst, 25 jaar. Ik heb urban environmental management gestudeerd in Wageningen, en heb een afstudeeronderzoek  
gedaan naar stadslandbouwprojecten in Amsterdam en Parijs. Vaak mooie stukjes natuur in de stad.  

Bij Sweco ben ik bezig om steden op een duurzame manier voor te bereiden op de toekomst. Dit doe ik vanuit vraagstukken rondom water in 
stedelijk gebied. Ik vind het leuk om samen tot nieuwe ideeën te komen en deze uit te werken tot bruikbare oplossingen. Hier organiseer en 
leid ik workshops voor.  

Ik ben graag buiten en loop dan ook graag een rondje over het landgoed bij ons mooie kantoor in De Bilt om mijn hoofd leeg te maken en  
inspiratie op te doen.  
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Ik ben Saskia van den Muijsenberg, directeur van biomimicryNL en Certified Biomimicry Professional. Ik maak graag ‘olifantenpaadjes’ -  
laten zien hoe het anders kan. Ik katalyseer innovatie door mensen in staat te stellen van de natuur te leren en zo tot regeneratief design te 
komen. Mijn fascinatie voor de natuur is geboren aan de Haagse kust, waar ik nog steeds graag kom, vooral als het stevig waait. Wat ik zoal 
doe? Actief de biomimicry praktijk bij duizenden studenten en professionals uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid verspreiden.  
Lesmateriaal en curricula ontwikkelen; professionals trainen en coachen. Wekelijks lezingen geven en actief zijn in diverse innovatiepro-
jecten (m.n. op vlak van circulaire economie). En o ja, ben ook lid van het Innovatiekabinet en de Horizon 2020 Advisory Group, 'Climate 
action, environment, resource efficiency and raw materials' (Europese Commissie). 

In het ‘vol onder maaiveld’ project zie ik volop kansen om biomimicry te delen met een grote groep change-makers, en het te gebruiken bij 
het redesign van toekomstbestendige, ondergrondse infrastructuursystemen. 

Ik ben Lydia Fraaije 45 jaar en ben net verhuisd naar een tijdelijke woning op het stuk grond dat we gekocht hebben in Heesch. Ik 
ben Biomimicry Architect en houd me bezig om biomimicry zoveel mogelijk in de praktijk te brengen.  
Dat doe ik op manieren en verschillende schaalniveaus.  

Op de allerkleinste schaal ben ik samen met Nadia Jellouli-Guachati, onder de naam Bio^mi, nieuwe duurzame materialen aan het 
ontwikkelen die geïnspireerd zijn op de functies van biologische nano structuren. Een schaalniveau hoger houd ik me bezig met 
bouwen en heb ik een architectenbureau. Zo heb ik bijvoorbeeld een Biologische Waterzuivering ontworpen en ontwerp ik biophilic 
interieurs. Op dit moment ben ik bezig om het eerste Biomimicry Show Case Huis ter wereld te bouwen.  

Op grote schaal heb ik een bedrijf samen met Serena Scholte; Spinwaves. Met Spinwaves organiseren we biomimicry hackathons 
voor grote bedrijven zoals Rijkswaterstaat, Shell, en gemeentes zoals Amsterdam en Rotterdam. We helpen deze grote partijen om 
concrete oplossingen te vinden voor complexe, technische en organisatorische opgaven. De oplossingen zijn geïnspireerd op de 
natuur en omdat we de natuur als model, mentor en maatstaf nemen zijn de oplossingen altijd duurzaam. 

Sinds een jaar of acht ben ik partner bij Stichting BiomimicryNL. BiomimicryNL promoot biomimicry, draagt zorg voor kwalitatieve 
opleidingen en is nauw verbonden met Biomimicry 3.8 en het Biomimcry Institute. BiomimicryNL is onderdeel van een wereldwijd 
netwerk van professionele biomimics verspreid over verschillende landen en vakgebieden. 

In dit traject is werk ik vanuit mijn positie bij biomimicryNL. Samen met Saskia zal ik het biomimicry proces begeleiden. We zullen 
onze kennis en  ervaring delen met het vinden van inspiratie uit de natuur en helpen die te koppelen aan specifieke opgaven.  
Daarnaast stellen we ons netwerk en de expertise van biomimcs uit Nederland en de gehele wereld beschikbaar voor deze opgave.  



  

  

3. Financiën en Planning 
Financiën 

Sweco en BiomimicryNL ramen de kosten voor fase 1 van dit project - de 
werkzaamheden van mei 2020 tot en met november 2021 - als volgt: 

 

Planning 

De planning is weergegeven op bladzijde 13. Tot juni 2020 zijn we met 
elkaar bezig om de projectmatige zaken met elkaar af te stemmen en te 
bekrachtigen. Financiën, planning et cetera. We starten daadwerkelijk in 
juli met het voorbereiden van de werksessies. Daarna doorlopen we stap 
1 tot en met stap 3, de scope van het project. We sluiten het project af  
tijdens de maand van de onderwereld in Rotterdam in november 2021 
met de opbrengst van de sessies. We dragen het project daarna over aan 
de partijen die in fase 2 - van 2022 tot 2025 - de ideeën door ontwikkelen 
tot technisch toepasbare producten. 
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Werkzaamheden Kosten 

Voorbereiding project (mei-juni 2020) en organiseren werksessies, af-

stemmen met 11 gemeenten, netbeheerders (juli-aug 2020)  

€ 11.000,- 

Startsessie met 11 gemeenten  € 9.000,- 

Werksessie (11x) € 66.000,- 

Afsluitend event (november 2021 in Rotterdam) € 10.000,- 

Communicatie (website, artikelen, opstellen eindrapportage, interne en 

externe communicatie, ) 

€ 20.000,- 

Betrekken universiteiten en prototype labs, initiëren onderzoekstrajecten 

studenten, borgen doorstart naar fase 2  

€ 10.000,- 

Totaal € 126.000,

- 
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