
WELKOM
Platform Bodembeheer bijeenkomst

Het veelkleurige bodemwatersysteem

Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij 
ontwerpen en ambities in de stad

3 oktober 2019, Gemeente Rotterdam

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer



UP Kennisprojecten

1 - Focus: energietransitie
9 juli, Heerenveen

2 - Focus: stedelijk gebied
3 oktober 2019, Rotterdam

3 - Focus: vitale bodem
November/December, locatie PM 

4 - Focus: klimaat en water
Januari, locatie Zeeland

Houdt uw mailbox en de website www.platformbodembeheer.nl in de gaten voor actuele locaties en data

Overzicht bijeenkomsten: 



Programma 
Tijd Onderdeel Spreker
13:00 Inloop met koffie en thee
13:30 Opening Dagvoorzitter Wil Kovacs (Gemeente Rotterdam)
13:40 Filmpje COB
13:45 Inleiding kennisprogramma Jos van Wersch (uitvoeringsprogramma Bodem 

en Ondergrond)
13:55 Keynote ‘kanteling in de bodem’ Joost Martens (Gemeente Rotterdam)
14:15 Pitches steden en kennisprojecten over deelsessies sessieleiders
14:30 Koffie en thee
14:50 Deelsessies

‘Kantelen in die volle ondergrond, hoe dan?  
Edith Boonsma en Gijsbert Schuur (COB) 

‘Samen de diepte in’ over het tot stand komen van omgevingsvisies 
Marco Vergeer (RoyalHaskoningDHV) ism
diverse gemeenten

‘Bodemkwaliteit in de omgevingswet’ welke bodemkwaliteiten moeten 
we meenemen in omgevingsbeleid en hoe doe je dat?

Marije Ploeg (RoyalHaskoningDHV) en Martijn 
Mekkink (Tauw)

'Koppelkansen ondergrond Amsterdam'
Lidwien Besselink en Sten Camps (Gemeente 
Amsterdam) 

16:15 Terugkoppeling/afsluiting 
Welke kantelingen zijn er nodig om het stedelijk gebied op lange 
termijn gezond en leefbaar te halen? Hoe kunnen we aan alle 
opgaven ruimte hebben? De benodigde kantelingen op het gebied 
van inhoud/proces/beleid worden besproken

Sessieleiders en de aanwezigen o.l.v. de 
dagvoorzitter

16:45 Borrel 



film 

© COB

https://www.youtube.com/watch?v=IXG44UibM4Y



Kennis- en innovatieontwikkeling
Uitvoeringsprogramma (UP) en 

kennisprojecten

Platform Bodembeheer
3 oktober2019

Jos van Wersch
Secretaris Kennis UP



Convenant Bodem 
en Ondergrond 2016-2020

- Art 13: Partijen onderkennen een gezamenlijk 
belang bij de ontwikkeling, verspreiding en 
borging van kennis over de bodem en 
ondergrond

- Afspraken door convenantspartijen over:
- Kennisinfrastructuur 
- € 10 miljoen beschikbaar



Kennisinfrastructuur (1)

Opgebouwd uit drie ‘pijlers’:

Pijler 1 Kennisagenda, herijking 2018
Pijler 2 Kennis- en Innovatieontwikkeling
Pijler 3 Kennisdoorwerking



Kennisinfrastructuur (2)

Hoe verhouden de pijlers zich tot elkaar?



Opbouw Kennisprogramma

- Samen kennisvragen opgehaald
- Kennisarena’s georganiseerd
- Stakeholders:
• Rijk
• Decentrale overheden
• Kennisinstellingen
• Bedrijfsleven



Resultaten Kennisprogramma

- 4-tal vormen met 47 projecten
- 7 miljoen geïnvesteerd, 

projectwaarde ca. 50 miljoen
 Gerichte Kennisvragen - 10 
 Concurrentiegerichte dialoog - 4
 Prijsvragen - 12
 Regioprojecten - 21



Deelnemers 

- Deelname in cash of in kind => multiplier
- Overheden:
• 11 van de 12 provincies
• 130 van de 355 gemeentes
• 17 van de 21 waterschappen
• 17 van de 19 OD’s
• Rijk en RWS



Breed scala 

- Kennisagenda bepalend
- Aansluiten bij maatschappelijke opgaven
- Bodem en ondergrond leidend

=> Bodemkwaliteitszorg
=> Klimaatadaptatie –en mitigatie
=> Bodemdaling
=> Emergietransitie
=> Omgevingswet
=> Landbouw en voedsel



Rode draden

- Integraliteit Bodem en Ondergrond met 
maatschappelijke opgaven

- Zoek aansluiting bij andere programma’s: EZK, LNV, 
NKWK, internationaal

- Netwerkontwikkeling => cruciaal voor 
kennisdoorwerking

- Markt in beweging gekomen
- Actieve betrokkenheid (decentrale) overheden



Projecten vandaag

- Kennis rond ‘Bodem en Ondergrond in de stad’
• Vol onder maaiveld: COB
• Samen de diepte in: Wat betekent de OW?
• Bodemkwaliteit in de toekomst: 
• Proeftuin Amsterdam

Website www.bodemconvenant.nl/kennis



Vervolg 
- Kennisdoorwerking

=> ontwikkelpunt: bouwen aan een 
structuur voor na 2020
=> verbindingen leggen
• Nationale ontwikkelingen: IenW
• Veluweberaad
• Verkenningen SVO
• NKWK, LNV en EZK
• Internationale dimensie: vervolg INSPIRATION

- Bestendigen netwerkontwikkeling



Kantelingen

in boven- en

ondergrond

Joost Martens

Stedelijk Beheer

Beheer ondergrond



Deja vu? 9 jaar geleden

03-10-2019 Platform Bodembeheer

https://youtu.be/WwhjX3o6O1g



Kanteling: van onbekend naar succesverhaal

03-10-2019 Platform Bodembeheer



03-10-2019 Platform Bodembeheer

Kanteling: van data naar informatie



Kanteling: van 2D naar 3D

03-10-2019 Platform Bodembeheer



Kanteling: van last naar asset

03-10-2019 Platform Bodembeheer



Kanteling: van sectoraal naar integraal

03-10-2019 Platform Bodembeheer



Kanteling: van oplossen tijdens realisatie naar integreren in ontwerp

03-10-2019 Platform Bodembeheer



Kanteling: van het Wilde Westen naar 3D-ordening

03-10-2019

Platform Bodembeheer



Kanteling: van minder regels naar meer regels

03-10-2019 Platform Bodembeheer

Verordening beheer ondergrond Rotterdam

Artikel 7 Weigeringsgronden 
1. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van: 
a. de bescherming van de openbare orde; 
b. de bescherming van de bodem en oppervlaktewater; 
c. de bescherming van de volksgezondheid; 
d. de voorkoming van gevaar, schade of hinder; 
e. de bescherming van het historisch en archeologisch erfgoed; 
f. de bescherming van de ondergrondse ordening.

Toelichting:
Speciale aandacht verdient de weigeringsgrond in het belang van de bescherming van de 
ondergrondse ordening. Als gevolg van de Energietransitie opgave zal gas vervangen gaan 
worden door warmteleidingen. Voor deze warmteleidingen zal derhalve ruimte moeten worden 
gereserveerd zodat in voorkomende gevallen aanvragen om een leidingvergunning geweigerd 
kunnen worden als verlening van die vergunning betekent dat er geen ruimte meer overblijft voor 
een beoogde warmteleiding. 



Kanteling: urgentie ruimtegebrek in de ondergrond wordt gevoeld

03-10-2019 Platform Bodembeheer



En nu nog ontwerpen
op, in en met de 

ondergrond.



Pitches / Sessies  
14:50-16:15 uur

Sessie Sprekers Zaal

‘Kantelen in die volle ondergrond, 
hoe dan?  

Edith Boonsma en Gijsbert 
Schuur (COB) 

Bibliotheektheater

‘Samen de diepte in’ over het tot 
stand komen van omgevingsvisies 

Marco Vergeer 
(RoyalHaskoningDHV) ism
diverse gemeenten

Anna Blamanzaal

‘Bodemkwaliteit in de omgevingswet’ 
welke bodemkwaliteiten moeten we 
meenemen in omgevingsbeleid en 
hoe doe je dat?

Marije Ploeg 
(RoyalHaskoningDHV) en 
Martijn Mekkink (Tauw)

Schoolmeesterzaal

'Koppelkansen ondergrond 
Amsterdam'

Lidwien Besselink en Sten 
Camps (Gemeente 
Amsterdam) 

Theaterfoyer

Koffie en thee 14:30-14:50
Terugkoppeling 16:15

Welke kantelingen zijn nodig 
op het gebied van:

Inhoud
Proces
Beleid

Inhoud



Kantelen in die volle ondergrond; hoe dan? 

De droom van het COB-netwerk

Een ondergrondse infrastructuur die onlosmakelijk 
is verbonden aan bovengrondse opgaves, plannen en activiteiten 

waarbij aanleg, beheer en renovatie van ondergrondse infrastructuur 
met minimale hinder en met gebruik van innovatieve techniek worden gerealiseerd. 

Stakeholders werken daarin samen vanuit hun intrinsieke verantwoordelijkheid 
om de Nederlandse nutsvoorziening te faciliteren en zoeken daarbij steeds 

de balans tussen kosten en baten voor de Nederlandse samenleving. 

slide 29

Edith Boonsma en Gijsbert Schuur, COB 



Hoe komen we daar? 

Posterpraat

Edith Boonsma en Gijsbert Schuur, COB 



Kantel je mee?   



Samen de diepte in is een samenwerking tussen

www.samendedieptein.nl



Pittige opgaven op komst,
HUISWERK KLAAR?

Wat moet u hebben gedaan om klaar te zijn voor de 

aanstaande vragen die de energietransitie, klimaatadaptatie, 

ondergrondse infrastructuur, vergroeningsopgaven, 

verduurzaming gebouwen, ondergronds bouwen de komende 

jaren gaan vragen, te beantwoorden?

Project ‘Samen de diepte in’ – de ervaringen tot dusver -

UP-kennisproject voor thema ‘Bodem in Omgevingswet’ –

een rondje door de regio’s.

Appeltje, eitje? Wat zijn acties, kansen, perspectieven?

Wat is makkelijk, wat is minder makkelijk?





Koppelkansen ondergrond
Kanteling in Amsterdam

7-10-2019Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 35

– Beeld vormen van Amsterdamse kanteling en aanpak
– Ervaren van ontwerpopgave in de ondergrond
– Zoeken naar Koppelkansen in de ondergrond



Zoeken naar Koppelkansen in de 
ondergrond (ontwerpopdracht)

7-10-2019Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 36



‘Kantelen in die volle ondergrond, 
hoe dan?  

Edith Boonsma en Gijsbert 
Schuur (COB) 

Bibliotheektheater

Sessie 1  



Kantelen in die volle ondergrond;
hoe dan? 

Edith Boonsma en Gijsbert Schuur

woensdag 3 oktober 2019



Eindrapport opgeleverd

slide 39



De droom die we hebben……

Een ondergrondse infrastructuur die onlosmakelijk 
is verbonden aan bovengrondse opgaves, plannen en activiteiten 

waarbij aanleg, beheer en renovatie van ondergrondse infrastructuur 
met minimale hinder en met gebruik van innovatieve techniek worden gerealiseerd. 

Stakeholders werken daarin samen vanuit hun intrinsieke verantwoordelijkheid 
om de Nederlandse nutsvoorziening te faciliteren en zoeken daarbij steeds 

de balans tussen kosten en baten voor de Nederlandse samenleving. 

slide 40



Een SWOT analyse gemaakt 

slide 41



Waar willen we aan werken? 

• Inzicht in ruimtevraag en werkelijke kosten van impact maatschappelijke opgaven.

• Overkoepelende regie en samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau.

• Adaptief plannen en programmeren.

• Nieuwe en innovatieve werkwijzen (technische, procesmatige en organisatorische) die 
helpen om de bovengenoemde richtingen succesvol te maken.

slide 42



Aan het werk!

slide 43



Welke stappen vooruit?  

slide 44

!



Wat zou de eerste stap zijn, en de tweede………

• Inzicht in ruimtevraag

• De werkelijke kosten van impact maatschappelijke opgaven.

• Overkoepelende regie en samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau.

• Adaptief plannen en programmeren.

• Nieuwe en innovatieve werkwijzen (technische, procesmatige en organisatorische) die 
helpen om de bovengenoemde richtingen succesvol te maken.

slide 45
woensdag 7 november 

2018



slide 46
woensdag 
7 
november 
2018

Inzicht in de ruimtevraag

Hoe gaan we 
daarvoor zorgen

Wie zou daar een 
rol in spelen

Wat kan jij doen? 



Adaptief plannen en programmeren

Hoe gaan we 
daarvoor zorgen

Wie zou daar een 
rol in spelen

Wat kan jij doen? 



Overkoepelende regie en samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Hoe gaan we 
daarvoor zorgen

Wie zou daar een 
rol in spelen

Wat kan jij doen? 



Hoe gaan we 
daarvoor zorgen

Wie zou daar een 
rol in spelen

Wat kan jij doen? 

De werkelijke kosten van impact maatschappelijke opgaven



Nieuwe en innovatieve werkwijzen (technische, procesmatige en organisatorische) die 
helpen om de bovengenoemde richtingen succesvol te maken.

Hoe gaan we 
daarvoor zorgen

Wie zou daar een 
rol in spelen

Wat kan jij doen? 



Plenair 

Posterpraat



Wilt u meedenken met Common ground? 



‘Samen de diepte in’ over het tot stand komen van 
omgevingsvisies 

Marco Vergeer (RoyalHaskoningDHV) 
i.s.m. Marianne Langenhoff (gemeente 
Utrecht) en diverse gemeenten

‘Samen de diepte in’ over 
het tot stand komen van 
omgevingsvisies 

Sessie 2  



Samen de diepte in is een samenwerking tussen

www.samendedieptein.nl



Pittige opgaven op komst,
HUISWERK KLAAR?

Wat moet u hebben gedaan om klaar te zijn voor de 

aanstaande vragen die de energietransitie, klimaatadaptatie, 

ondergrondse infrastructuur, vergroeningsopgaven, nieuwe 

stoffen, verduurzaming gebouwen, ondergronds bouwen de 

komende jaren gaan vragen, te beantwoorden?

Project ‘Samen de diepte in’ – de ervaringen tot dusver -

UP-kennisproject voor thema ‘Bodem in Omgevingswet’ –

een rondje door de regio’s.

Appeltje, eitje? Wat zijn acties, kansen, perspectieven?

Wat is makkelijk, wat is minder makkelijk?



Wat gaan we doen?

• Toelichting UP-kennisproject 

‘Samen de diepte in (SDDI)’

• De stad Utrecht: haar relatie 

met het grondwater en doorkijk 

naar Omgevingsvisie

• Overzicht van wensen, 

behoeften, door het land heen

• Aan de slag: wat zijn acties?



Toelichting SDDI

• Zes regio’s: Drenthe, Gelderland, Midden-Holland, Zaanstad, Midden- en West-Brabant, Twente

• Zes activiteitenkalenders: bijeenkomsten, producten, contacten

• Samenhang in ervaringen benoemen

• Leren en opschalen & opleiden



Relevantie ondergrond voor maatschappelijke opgaven kenbaar maken 
voor de regio Midden- en West-Brabant, dat slaat neer in 

Omgevingsvisie/plan, samenwerking en de manier van werken.

Verbinden met 
maatschappelijke 
opgaven: zoals 

energie- en 
warmtetransitie, 
klimaat, vitaal 

platteland

Samen 
ontwikkelen 
bouwstenen 

beleid 
bodemkwaliteit in 
omgevingsvisie 

en -plan

Bouwen aan een 
structureel 
netwerk dat 
elkaar helpt 

(binnen 
organisatie en in 

de regio)

Implemen-
tatieplan
binnen 

organisatie

Instrumen-
ten-koffer 

maken

Goede 
argu-

menten
formuleren

Bodem 
‘snappen’ 
(en info 
delen)

Uitwisselen 
ideeën, 
praktijk, 

methoden 
etc. 

Afwegings-
methode 

ontwikkelen

Visie

Strategische 
doelen

Operationele 
doelen

Inspanningen, 
projecten, 
processen

ACTIVITEITENKALENDER

DOEN: Midden- en West-Brabant



Activiteitenkalender 2019 (Midden- en West-Brabant)
Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

Oogst kick-off vertalen in kalender

ENERGIE
Sessie(s) met Omgevingswettrekkers en RES

ENERGIE 
Gesprek met RES-trekkers, ws, prov.:
- Urgentie van afstemming
- Sub-regio’s?

OMGEVINGSWET
Ophalen van voorbeelden uit de regio en 
delen ervaringen andere regio’s

VITALITEIT PLATTELAND
Gesprek met provincie over uitkomsten 
verkenning 26 juni 

BODEM CAFÉ ‘Bodem in 
verandering’

BODEM CAFÉ 

OMGEVINGSWET
Bestuurlijke bijeenkomst (adhv schurende 
situaties, opbrengsten ondergrond 
ontwerpsessies)

ENERGIE
Gesprek met RES en REKS

BODEMKWALITEITSZORG & 
WARME OVERDRACHT
Enquête versturen

Werkverdelingssessie

WARME OVERDRACHT
Sessie adhv casussen deelnemers (welke 
locatie liggen zij wakker van?) 

VITALITEIT PLATTELAND
Vervolggesprek over kwaliteiten van het natuurlijk 
systeem, gebiedskennis, doorwerking 
omgevingsverordening, ruimte voor innovatie 
(n.a.v. 26 juni) met regio (okt)

ONDERGROND 
ONTWERPSESSIE
Vervolg sessie Josephwijk/start andere 
pilots?

ONDERGROND 
ONTWERPSESSIE
Josephwijk

KLIMAAT
Gesprek/gesprekken aan de hand van schurende 
situaties



Utrecht.nl

Hier komt tekst

Grondwater onder Omgevingswet

Hier komt ook tekst

d.d. 3 oktober 2019

Marianne Langenhoff



Utrecht.nl

Gebiedsgerichte aanpak Wbb

- Stagnatie ruimtelijke ontwikkelingen bij onttrekkingen

- Gevalsgerichte aanpak niet mogelijk, 35 
verspreidingsspoedlocaties in gebied

- In elkaar overlopende verontreinigingen, complexe situaties, 
weinig veroorzakers aanspreekbaar



Utrecht.nl

Maatregelen nu

• Bronaanpak 5 locaties

• monitoren 

• stimuleren afbraak

• interceptie/beheersmaatregelen

• end of pipe kwetsbaar object

Discussie

• beschermen/benutten 2e wvp

• optimaliseren 1e wvp
(collectief, ontwerp)

Toekomst uitvoering?
Vooralsnog GU

Doorgaan, uitbreiden, stoppen?



Utrecht.nl

Financiën GGGB onder Omgevingswet

Onzekerheden vervallen Wbb:

• 4 jaar overgangsrecht gebiedsplan, daarna onverplicht 
programma. Voorwaarden nodig in omgevingsplan en 
Omgevingsverordening van provincie?

• ES beschikkingen zijn niet meer te gebruiken, situatie is nu 
anders plus reden voor gebiedsgerichte aanpak

• KRW  wordt leidend (monitoring in stad? VOCl? schaal 
grondwaterlichaam? verspreiding pluimen?)

Dus onzekerheden financiën:

• Vervallen rijksmiddelen

• Bijdragen uit markt: pluimen mogen onder Ow verplaatst 
worden, afkoop geldt niet meer

• Samenwerking met provincie en waterschappen  



Utrecht.nl

GGGB in omgevingsvisie

- Beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigen en 
aantastingen;

- Evenwichtig toedelen van functies aan locaties, rekening 
houdend met de kwaliteiten van de bodem;

- Duurzaam en doelmatig beheren van de resterende 
historische verontreiniging en –aantastingen

Grondwater

Ruimtelijke strategie 

Plan Gemeentelijke 
watertaken

Energieplan/ 
Warmtevisie

Kadernota 
Openbare ruimte

Nota bodembeheer

Archeologie



Utrecht.nl

GGGB in omgevingsvisie, onderdeel ondergrond

(Integraal beleid voor bescherming en benutting ondergrond)

Eisen herontwikkeling, ontwerp, uitvoering



Rondje door het land

• Nijmegen “Het natuurlijk kapitaal van de stad zou het uitgangspunt moeten zijn 

voor onze stad. Het is de drager van onze opgaven. Laten we dat doen bij het 

schrijven van de Omgevingsvisie.”

• Hengelo “Geen potentie voor geothermie? Waarom niet? We hebben geothermie 

hard nodig om energiedoelstellingen te halen. Wellicht nog een keer 

onderzoeken?”

• Overijssel ”Pilot naar de argumenten waarom collectieve 

bodemenergiesystemen beter zijn dan individuele systemen.”

• Veenendaal “We halen onze energiedoelstellingen niet, als we niet mogen 

werken met bodemenergiesystemen. En dat mogen we niet, want we zitten op 

een boringvrije zone voor de drinkwaterbereiding.”



Rondje door het land

• Groningen “Wij zijn gebouwd op de uitloper van de zandrug. Waarom zijn we 

gaan bouwen in de prut daaromheen? Hadden we niet moeten kijken naar de 

archeologische vindplaatsen? Destijds wist men heel goed waar je wel en niet 

moest gaan wonen!”

• Leeuwarden “Door gemeentelijke herinrichtingen kregen we er plots landelijk 

gebied bij? Wat moesten we aan met het veenweidegebied?” en “Waarom moet ik 

geld geven aan ‘spoedlocaties’? Ik zie hele andere spoedlocaties als waar ik het 

liever in de bodem investeer.”

• Drenthe “‘Warme overdracht, data & informatie, Omgevingsdienst. Hoe gaan we 

de nieuwe verhoudingen op een rij zetten? Welke afspraken zijn nodig?



Rondje door het land

• Leiden “De ondergrond rondom het station zit overvol. Wat was het een klus om 

daar inzicht in te krijgen. Bovengrondse projecten staan nu op losse schroeven 

vanwege schaarste in de ondergrond.”

• Zaanstad “Onze collega’s snappen dat de bodem een factor van belang is. Ze 

willen weten hoe de bodem onder de stad eruit ziet. Kunnen we daar een 

visualisatie van maken?”

• Gouda ”In drie gebieden gaan we forse gebiedsplannen realiseren. 

Energieneutraal bij voorkeur. Daar hebben we uitgewerkte plannen voor. 

Kunnen jullie eens meekijken naar wat de ondergrond heeft bij te dragen?”



Rondje door het land

• Den Haag “Ons stadsmotto is ‘verdichtend, vergroenen, verduurzamen’. Maar 

hoe houden we de balans tussen die drie overeind? We moeten zoveel 

verdichten.”

• Rotterdam “Een betonnen schutting in het centrum. Een kilometer lang, 20 

meter diep. Dat geeft grondwaterproblemen.”

• Dordrecht “We hebben een serieus probleem te pakken. We zien nieuwe 

stoffen in de bodem. Wat nu?”



Rondje door het land

• Eindhoven “Wij ontwikkelen het stationsgebied van Eindhoven en dan merk je hoe 

enorm vol het is in de ondergrond. Wat zou het mooi zijn als we de data op orde 

hebben, we een visualisatie van de ondergrond kunnen maken en daarmee veel meer 

en eerder grip hebben op de ondergrondse inrichting.” Actie: 2D  3D, KLIC en 

bovengrondse collega’s

• Eindhoven “In Eindhoven hebben we 300 gesloten systemen in de grond zitten, maar 

een veelvoud daarvan staat op stapel (en onder de beschermende laag!). Allemaal 

prikken in de ondergrond, waar te weinig grip op hebben. Dat is best spannend, want 

er onder zit een nationale grondwaterreserve die moet worden beschermd.”

• Roosendaal ”Omgekeerd ontwerpen in een te vernieuwen wijk is nieuw voor ons. 

Daar hebben we de kennis niet voor. En als die kennis dan wel binnenkomt, biedt dat 

zeer bruikbare nieuwe inzichten en mogelijkheden.”



Huiswerk klaar?

• Data op orde

• Visualisatie

• Opgaven in beeld

• ‘Bodemgeschiedenis’

• Bodemlagen, geo-hydrologie, breuklijnen, grondsoorten

• Kwetsbare gebieden

• Bodemschatten / potenties

• Imago gekeerd

• Positie bepaald

• Bewustwording bestuurders

• Bewustwording opgavetrekkers

• Argumenten op een rij

• Strategische koers

• Operationele doelen

• Instrumentenkoffer

• Technieken

• Capaciteit

• Geld



Wat moet u hebben gedaan om klaar te zijn voor de aanstaande vragen die de energietransitie, 
klimaatadaptatie, ondergrondse infrastructuur, vergroeningsopgaven, nieuwe stoffen, verduurzaming 
gebouwen, ondergronds bouwen de komende jaren gaan vragen, te beantwoorden?

HUISWERK KLAAR?
• Data op orde
• Visualisatie
• Opgaven in beeld

• ‘Bodemgeschiedenis’
• Bodemlagen, geo-hydrologie, 

breuklijnen, grondsoorten
• Kwetsbare gebieden
• Bodemschatten

• Imago gekeerd
• Positie bepaald
• Bewustwording bestuurders
• Bewustwording opgavetrekkers

• Argumenten op een rij
• Strategische koers
• Operationele doelen

• Instrumentenkoffer
• Technieken
• Capaciteit
• Geld

Laaghangend fruit
Veel toegang

Hooghangend fruit
Weinig toegang

Hooghangend fruit
Veel toegang

Laaghangend fruit
Weinig toegang



‘Bodemkwaliteit in de omgevingswet’ 
welke bodemkwaliteiten moeten we 
meenemen in omgevingsbeleid en 
hoe doe je dat?

Marije Ploeg 
(RoyalHaskoningDHV) en 
Martijn Mekkink (Tauw)

Schoolmeesterzaal

Sessie 3  





BODEM & OMGEVINGSWET 

Ik ben in mijn 
dagelijks werk met 
de Omgevingswet 
bezig en het lukt 
mij om 
bodemkwaliteiten 
goed in de 
planfiguren (visie, 
programma’s, 
plan) te verwerken

Ik weet weinig van 
de Omgevingswet 
en ik heb moeite 
om in mijn werk 
bodemkwaliteiten 
een goede plek te 
geven



BODEMKWALITEIT & OPGAVEN

Welke (maatschappelijke) opgaven kom je in jouw werk 
tegen?

In hoeverre staan deze opgaven centraal in situaties waarin 
jij de omgevingswet op dit moment tegen komt?  



KANSEN & BEDREIGINGEN

Welke kansen ontstaan er voor jouw werk met de komst van 
de Omgevingswet?
Welke bedreigingen vormen een risico met de komst van de 
Omgevingswet?
Hoe kun je je jezelf hier op voorbereiden? 

Groepjes van twee/drietallen 
Neem +- 30 minuten om antwoord te geven op deze vragen 









'Koppelkansen ondergrond 
Amsterdam'

Lidwien Besselink en Sten 
Camps (Gemeente 
Amsterdam) 

Theaterfoyer

Sessie 4  



Koppelkansenproject  
Kanteling inAmsterdam 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

7-10-2019 Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 2 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Traject 3: Projecten 

Werkplan ondergrond 2019 

7-10-2019 | 4 

Traject 2: Onderzoek en 
kennis 
• Ondergronddata 
• Bundeling K&L 
• Bodemenergie 
• Energie-infrastructuur 

 

Koppelkansen-
project 

Traject 4: Communicatie en kennisborging 

Traject 1: Visie en strategie 
• Strategische verkenning en bestuurlijke opdracht 
• Bouwsteen ondergrond omgevingsvisie 
• Ondergrond in de Omgevingsvisie 2020 

Traject 5: Organisatieontwikkeling 

Integraal 
adviestraject  

Praktijkvoorbeelden 

Denk Dieper! 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Voetnoot 5 

Ondergrondinformatie – 
Pilot BRO Amstelstad 
 
Kanteling vereist: integrale aanpak boven- en ondergrond 
  
Vereist: goede informatie over boven- en ondergrond 
 
Is deze er? Ja, maar voor verbetering vatbaar.  De 
ondergrond lijdt aan een informatieachterstand 
 
Verbetering > leertrajecten > 3D-pilotmodel BRO-
Amstelstad > Paasheuvelweggebied 
 
 
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Verbetering ondergrondinformatie 
Amsterdam 
Verkenning 

 

Voetnoot 6 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Verbetering ondergrondinformatie 
Amsterdam 
Roadmap 2019 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

| 8 

Energietransitie: 
aardgasvrij 

All-electric 

LT-net: WKO 

Klimaatadaptatie: 

Klimaatbestendig/ 
Rainproof 

Afvalwater: nieuwe 
sanitatie 

Vergroening 

Circulaire 
economie 

Afval en 
grondstoffen 

Mobiliteit: 

Andere vormen 
van vervoer, 
elektrisch, 

metro? 

Datatransitie: 

Smart assets, 
digitale stad 

Nieuwbouw- 
en 

vervangings 

opgaven 

Leefomgevingskwaliteit 

Ruimteconcurrentie!  



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Ambities van de stad 

#Hoe dan?  

Slimme inrichting van en regie op de ondergrond … 
Denk Dieper!  



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Donut economie 

7-10-2019 | 
1
0 

Bedenker: Britse econome Kate Raworth 
https://www.kateraworth.com/#  

https://www.kateraworth.com/
https://www.kateraworth.com/


Horizon Havenstad 2040 
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A good life for all within planetary boundaries 
https://goodlife.leeds.ac.uk/  

https://goodlife.leeds.ac.uk/
https://goodlife.leeds.ac.uk/


Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Combineren van stedelijke  
transities en ambities  

 

1. Slimme integrale oplossingen  
2. Efficiënte benutting 

ondergrond 
3. Meer flexibiliteit en 

leefomgevingskwaliteit 
bovengronds 

 
 
 

KERNBOODSCHAP 
KOPPELKANSENPROJECT 

 
  

 

 
  

 

 
  

 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

KoppelKansenproject = Cirque du Soleil 0.1 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Koppelkansenproject   

3 casussen met elk een 
eigen team, plan, timing 

& budget 

1. In drie concrete casussen 
koppelkansen ontwaren en realiseren 

2. Rond casussen belemmeringen 
oplossen door structurele 
aanpassingen in de deelnemende 
organisaties en daarbuiten  

3. Per casus een governance 
arrangement definiëren  

4. Over de casussen heen leren over 
structurele aanpassingen en 
governance arrangementen die ook 
voor toekomstige projecten relevant 
zijn. 

Centrale doelen 
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OVERKOEPELEND 
Koppelkansen-Team 

Bestuurlijke opdracht  
op strategisch 
beleidsniveau 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Havenstad:  
Stad van de toekomst 

De 9-straatjes: 
Gracht van de toekomst 

Amstelstad:  
Wijk en straat van de 

toekomst 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Overkoepelend co-creatie team 

  

Outcome Output 

 Notitie: Governance arrangementen en 
governance principes 

 Notitie: Systeembarrières 

 Notitie: Meervoudige Waardecreatie: 
vergelijking BAU - WMC (jaar 1) 

 Cursus: Werken aan Systeemtransities 

 Rapport: Meervoudige Waardecreatie 
door Integraal Stedelijk Programmeren 
en Ontwerpen (jaar 2 & 3)  

Integraal Stedelijk 
Programmeren en Ontwerpen 

is nieuwe standaard 

Zowel ondergrond als 
bovengrond is onderdeel van 

ontwerpproces 

Meer samenwerken in 
verbinding 

Regisseursrol gemeente is 
versterkt 

Persoonlijk leiderschap in 
transitieprocessen 

 

 

 

 

 

  



De 9-straatjes  
Gracht van de Toekomst 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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 Lange voorbereidingstijd 
i.v.m. inmeten panden 

 Bereikbaarheid over land 
en water 

 Woonboten 

 Kabels & 
Leidingen 

Kademuren in Amsterdam 
Uitdagingen 



Kade reeds vernieuwd 

Geplande vernieuwing kade 

Hoofdnet fiets 

Gebied 9 straatjes 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Gracht van de Toekomst:   
De 9 straatjes 

Oud kademurenareaal, 
waarvan reststerkte niet 
goed inzichtelijk is.  



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Wat speelt hier? 
 

• Afval: veel verschillende inzamelaars, zakken weg 
• Logistiek: laad- en los verkeer 
• Hoge parkeerdruk, zowel auto, fiets als scooters 
• Bij extreme neerslag lopen souterrains onder en 

ook binnentuinen 
• Woonboten, vooral langs Herengracht en 

Keizersgracht 
• Veel monumentale bomen  
• Lastig te verduurzamen monumentale panden → 

HT-warmtenet nodig voor aardgasvrij? 
 
 Grote ruimtelijke druk! 
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Energietransitie: 
aardgasvrij 

All-electric 

LT-net: WKO 

Circulaire 
economie 

Afval en 
grondstoffen 

Mobiliteit: 

Andere vormen 
van vervoer, 
elektrisch, 

metro? 

Datatransitie: 

Smart assets, 
digitale stad 

Vervangings-
opgave 

kademuren en 
bruggen 

Combineren van 
opgaven  

 
 

Slimme integrale 
oplossingen inclusief 
benutting ondergrond 

Water: 

Klimaatbestendig/ 
Rainproof 

Drinkwater 

Afvalwater: nieuwe 
sanitatie 

Afval-
inzameling 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Koppelkansen - Multifunctionele 
kademuren 

Water is bij uitstek geschikt voor warmte-opslag en 
balans warmte-koude 

Vervanging kademuur + koppelen nutsinfrastructuur/ 
K&L-koker 

Vervanging kademuur + klimaatadaptatie-
maatregelen + peilbeheer 

Vervanging kademuur -> gracht weer als openbare 
ruimte? → Herinrichting openbare ruimte? 

Vervanging kademuur + herinrichting openbare 
ruimte → kansen voor afvalpilot? 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Mobiliteit 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Logistiek 
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Pakketten bezorgen, 
afval ophalen en 

bevoorraden via de 
grachten! 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Afval 
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óf de 
ondergrondse 

oplossing! 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Bomen en groene kademuren 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Water en Klimaatbestendigheid 
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+ hitte en 
droogte 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Bewegen en spelen op de grachten 
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Parool: In pak naar werk schaatsen: 'Had 
Katie Couric toch gelijk' 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Toerisme 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Energietransitie: van centraal naar 
decentraal 
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1: klassiek 

3: mantelbuisput-
constructie 

4: ILT 

2: K&L-goten 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Energiepalen 
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

II Trap naar toekomstwaarden 
verleden, nu en toekomst 
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Grond- en waterkering 

Aanmeerplaats 

Kabels- en leidingenkoker 

Ondergronds parkeren 

Waterberging 

Gezondere leefomgeving 

Bescherming tegen water 

Drink- en afvalwater 

Basis voor groen 

Naar de Gracht van de toekomst! 



 
VAN SAMEN UITVOEREN NAAR SYNERGIE 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Amstelstad 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Opgaven Amstelstad 
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 Van extensief bedrijventerrein naar hoog stedelijke 
woon/werkwijk 

 Aardgasvrij → warmtenetten inclusief benutting van restwarmte 
datacenters 

 Ondergronds afvalsysteem: containers of OAT 
 Poldergebied met kwel: extra opgave voor klimaatadaptatie 
 
Wat nodig? 
 Nieuwe oplossingen: meerlaags leggen K&L, utility ducts 
 Anders samenwerken 
 Masterplan/Inrichtingsplan op ondergrond en openbare ruimte 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Huidige 
situatie 

Spaklerweg/Holterbergweg/ 
Muntbergweg 
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Spaklerweg/Holterbergweg/ 
Muntbergweg 
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Toekomstige situatie 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

1. Holterbergweg 

 

2. Paasheuvel -  
weggebied 

 
3. Haaksbergweg 

Omgevingswet 
 
Energie & Ondergrond 
- Ondergronds infrastructuur herstructureren 
(coördinatenstelsel) 
- Telecomwet 
- Bovengrondse energie infrastructuur 
- Openheid van netten & breder gebruik van lokale 
bronnen 

- Toerekenen van duurzame bronnen aan gebouwen via 
open netten 
- Restwarmte data  
- Ruimte voor wind: Provincie, ruimtelijk beleid 
- BENG+ 
- Dilemma BENG+ en MPG/circulair bouwen 
 
Materialen 
- Bedrijfsafval combineren met huishoudelijk afval 
- Circulaire Economie toepassen in Openbare Ruimte 
- Klimaatadaptief 

 
Masterplan  
ondergrond 

 
Geleerde lessen  
bundelen 

Overzicht relevante  
regel en wetgeving 

Casussen      Producten  
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Koppelkansenproject: 
Identificeren van koppelkansen, 
integraal ontwerp en governance-
arrangementen 

Regulier GO-project: 
Normale planvoorbereiding,  b.v.: 
– Inventarisatie K&L 
– Warmteplan 
– Groenvisie 
– Investeringsnota 
– BLVC-kader 
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Regie op: scope – schaal – tijd/planning 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Proces 
Focus 

 
Lineair proces 

Aandacht  

 
Innovatie  



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Hoe komen we tot systeem innovatie? 

 
Mate  van innovatie  



Koppelkansen 
ondergrond 
Kanteling in Amsterdam

3 oktober 2019



Doel van de sessie

◼ Beeld vormen van Amsterdamse kanteling en aanpak
◼ Ervaren van ontwerpopgave in de ondergrond
◼ Zoeken naar Koppelkansen in de ondergrond
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Programma sessie

14.50 Aftrap
15.00 Presentatie Koppelkansen ondergrond
15.20 Kanteling in governance
15.30 Aan de slag: integraal ontwerpen ondergrond 
16.00 Terugkoppeling groepjes
16.10 Verzamelen lessons learned
16.15 Einde sessie
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Koppelkansen governance ondergrond
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Governance

1. Procedures

2. Sturing en 
structuur

3. 
Samenwerking

4. Cultuur 
(houding & 

gedrag)

5. Beleid, wet-
en regelgeving

6. Financieel Waar loopt het vast in de governance? 
En waar is ruimte?

OP ZOEK NAAR ONDERLIGGENDE 
MECHANISMEN



Ondergrond = wicked problem

◼ lastig te definiëren
◼ veel afhankelijkheden en wederzijdse 

causale relaties
◼ instabiel, aan verandering onderhevig
◼ geen duidelijke oplossing
◼ sociaal complex
◼ niet de verantwoordelijkheid van één 

actor
◼ oplossing vraagt om verandering 

houding & gedrag

7-10-2019Via nvoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 5



Ontbreekt aan 
regie/sturing, en 
daarbij passend 
instrumentarium 

◼ Behoefte aan meer regie 
vanuit gemeente. Daarvoor 
zijn kaders nodig. 

◼ Omdat er geen kader/visie is, 
is de gemeente niet expliciet in 
wat zij wil en weten de 
nutspartijen ook niet waar zijn 
zich op moeten richten.

◼ Toets op het totaal gebeurt 
niet, omdat er overkoepelend 
plan/visie is.

◼ Masterplan ondergrond helpt 
(nu niemandsland) en 
verankering 
omgevingsvisie/plan

◼ Beter inzicht en overzicht 
nodig, om regie te nemen 
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Afwachtende 
houding / handelen 
vanuit zekerheid 
nutspartijen

◼ Handelen vanuit het hier en 
nu, omdat toekomst onzeker is

◼ Wachten met investeringen 
tot er zekerheid is. Regie/visie 
is nodig

◼ Ingegeven doordat openbreker 
betaalt (geen openkaart over 
elkaars vervangingsopgave)

◼ Bij telecompartijen ingegeven 
door de telecomwet. 

◼ Overzicht is nodig om 
voorspelend vermogen te 
vergroten. 
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Coördinatie-stelsel 
werkt niet optimaal
(‘regieproces’)

◼ Gericht op afstemmen ipv
samenwerking (project 
optimale oplossing en niet 
voor gebied)

◼ Wijzigingen (bv in 
projectplanning) worden niet 
bijgehouden in het stelsel. 

◼ Het stelsel richt zich met name 
op project/kavelniveau. 

◼ Focus op korte termijn 

◼ Werk met werk maken niet 
altijd benut

7-10-2019 Via Invoegen | Koptekst en voettkst kunt u de tekst 
wijzigen
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Methode integrale aanpak OR

Aanleiding
◼ Kanteling: de ondergrond gaat dwingend medebepalen hoe we de 

openbare ruimte inrichten.
◼ Daarvoor is nieuwe ontwerpmethode nodig om de openbare ruimte 

slim en snel te programmeren. 

Methode
Slimme locatiespecifieke match maken tussen gebiedsopgave en 
technische maatregelen:
1. Inventarisatie gebiedsopgave
2. Selecteren ontwerpmodules
3. Samenstellen maatregelen
4. Programmeren profielen
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Aan de slag!

Opdracht
Ontwerp een integraal straatprofiel waarbij zo slim mogelijk gebruik 
gemaakt wordt van de beschikbare ruimte, rekening houdend met de 
opgaven in de boven- én ondergrond

◼ In (integrale) groepjes
◼ 30 min
◼ Korte terugkoppeling daarna

GA OP ZOEK NAAR KOPPELKANSEN!!
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Buurtstraat in hoogstedelijk gebied

Opgaven
◼ Faciliteren langzaam verkeer
◼ Vergroten leefbaarheid 
◼ Verminderen hittestress
◼ Omgang met extreme neerslag
◼ Verhogen biodiversiteit
◼ Faciliteren energietransitie

Minimale eisen (standaard)
◼ Waterleiding aan weerszijden 
◼ Elektra en data aan weerszijden
◼ Regenwaterriool en vuilwaterriool
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Hogehilweg



Buurtstraat X (hoge dichtheid)
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Benodigd materiaal

◼ Blanco straatprofiel
◼ Standaard ontwerpmodules (must have/should have)
◼ Innovatieve ontwerpmodules (should/could have)

◼ Schaar
◼ Prittstift

ZELF ONTWERPMODULES INBRENGEN MAG OOK!
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Terugkoppeling

Welke kantelingen zijn nodig 
op het gebied van:

Inhoud
Proces
Beleid



Dank u en tot de volgende keer

www.platformbodembeheer.nl
voor nieuwe bijeenkomsten, verslagen en achtergronden van het platform

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer

Borrel
Aangeboden door gemeente Rotterdam

Komende bijeenkomsten:

Het veelkleurige bodemwatersysteem:
• Vitale bodem

November/December, midden NL
• Klimaat en water

Januari, Zeeland

Platform bodembeheerbijeenkomsten:
• Nieuwe (onderzoeks)technieken en - methodieken

12 November, provincie Zuid-Holland


