
Lessen uit de praktijk: verbinden 
boven- en ondergrond



Opzet sessie 

11.00-11.10 Intro 

11.10-11.40 Pitches 

11.40-12.15 Vragen en discussie 

12.15-12.30 Terugkoppeling 

 

Sprekers 

• John de Ruiter, introductie 

• Joost Martens, case Rotterdam 

• Mark in’t Veld, case Drechtsteden 

• Gonda Ruijterman, case Haarlem 
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Verbinden bovengrond en 

ondergrond  

door verleidingskaarten 

 
 
 

 

 
 

Joost Martens 

Stadsbeheer 



19-11-2014 Bodembreed 2014 

 Masterplan ondergrond binnenstad Rotterdam 

    

 

 



19-11-2014 Bodembreed 2014 

Thema uit het Binnenstadsplan: De verbonden stad 

   ‘Met het concept van de verbonden stad 

streeft Rotterdam naar een aantrekkelijke, 

duurzame openbare ruimte. Hierbij is 

aandacht voor een nieuw evenwicht tussen 

de voetganger, fietser en auto. De inzet richt 

zich op een kwaliteitsslag van de openbare 

ruimte in de binnenstad die uitnodigt om te 

verblijven en te bewegen’ 



19-11-2014 Bodembreed 2014 

Koppeling van ‘de verbonden stad’ met de ondergrond 



19-11-2014 Bodembreed 2014 

Geleerde lessen bij het maken van de verleidingskaarten 

Realiseer je dat de ondergrond slechts één van de vele 

aandachtspunten is bij ruimtelijke beslissingen; 

 Informatie over de ondergrond moet meestal bewerkt worden 

om bruikbaar te zijn bij ruimtelijke beslissingen; 

 



19-11-2014 Bodembreed 2014 



19-11-2014 Bodembreed 2014 

Stelling 

  Het verbinden van bovengrond en ondergrond lukt 

alleen als ‘de bovengrond’ dat wil. 

 ...  omdat er een urgentie is …. 

 … omdat ze daartoe verleid worden …. 

 … omdat …? 
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Economische waarde van de 

ondergrond in de Drechtsteden 

 

Mark in ‘t Veld  Tauw 

Martijn Blom  CE Delft 



Onderzoek 

Economische baten van “Denken Zonder Maaiveld” 

• Duurzame (bodem) energie 

• Wateradaptatie 

• Meer regie en bundeling kabels en leidingen  

• Herontwikkeling stortplaatsen (niet in deze presentatie)  



Verbinding boven- en ondergrond: 

Duurzame bodemenergie 

• WKO: Inzet op WKO bij verduurzaming van de bestaande 

(leegstaande) voorraad kantoren  

• Baten (NCW 6 mln €) > kosten (NCW 2 mln €) 

• terugverdientijd minder dan 5 jaar,  

• Gemeente kan als opdrachtgever en vergunningverlener (Wm) 

investeringen af te dwingen 

• Geothermie: Inzet op realisatie van 1 tot 4 geothermie-bronnen 

voor warmtelevering aan woningen via het warmtenet 

• hoge aanvangsinvesteringen en langere terugverdientijden.  

• Bij stap voor stap aanleg van het warmtenet en de bronnen 

(‘kralenstrategie’) zijn investeringen beperkt en overzienbaar 

• Actieve rol gemeente als initiatiefnemer, beheerder en mogelijk 

(mede)investeerder 



Verbinden boven- en ondergrond: 

Wateradaptatie en kabels en leidingen 

• Wateradaptatie:  

• gerichte afname van het percentage afgedekte bodem (inzet 5% in 

risicogebieden voor wateronderlast) 

• Maatschappelijke baten NCW 1,5 mln euro 

• Kabels en leidingen:  

• Inzet op meer regie bij de aanleg en het beheer en inzet op de 

ondergrondse bundeling van kabels en leidingen (bijvoorbeeld in kabelgoten) 

  

• Maatschappelijke baten NCW 3,5 mln euro 

 

• Kosten voor beiden afhankelijk van uitvoeringsstrategie: 

• Slim combineren met geplande rioleringswerken en omvangrijke 

herstructureringen (levert pas op termijn van 25 à 50 jaar substantieel 

resultaat) 

• Rol gemeente: 

• Goede voorbeeld geven door toepassing bij eigen projecten en taken 

• Financiële prikkels creëren voor eigenaren en beheerders  

(toerekenen kosten aan “baathebbers” via differentiatie rioolheffing of via de 

kosten voor de vergunning voor de aanleg van kabels en leidingen) 



Stellingen 

• Het verbinden van bovengrond en ondergrond lukt alleen als je 

het economisch perspectief uitwerkt: 

• De opbrengsten moeten groter zijn dan de investeringen 

• De baten moeten ten goede komen aan de partij die investeert 

 

• Gemeente kan actieve en sturende rol spelen: 

• Pro-actief de economische potenties van de ondergrond benoemen 

en in beeld brengen 

• Actief initiëren en/of voorfinancieren indien (aanzienlijke 

maatschappelijke) baten pas over een langere termijn te realiseren 

zijn 

• Creëren financiële prikkels (financiële instrumenten inzetten om 

kosten en baten beter toe te delen) 

• Sturen op (duurzame) energieprestatie van een locatie (EPL of Wm) 



•{ 

Gonda Ruijterman 

Visie Ondergrond 



 

 

 
Aanleiding? ……vanuit RO en vanuit 

Milieu 

 

 

 

Hoe?......eerst kennis op doen in 

pilotgebied  

 

 

Uiteindelijke doel is één integrale visie 

voor onder- en bovengrond! 

 

 

Haarlem toekomstbestendig 



Pilot Amsterdamsevaart 

- Bovengrondse gebiedsvisie uit 2009 

- Veel ontwikkelingen met ondergrondse component 

- Ontwikkelingen liggen stil  

- Inzicht ondergrond kan bijdragen aan ontwikkelstrategie 
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Gebiedsvisie 
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Aanpak 

inventarisatie –  informatie 

geschikt maken 

 

analyse- slimme combinaties 

 

afweging- keuzes maken 



Verbinden boven- en ondergrond 

Meerwaarde? 

• Klimaatverandering 

• Ondergrondse infrastructuur 

• Watersystemen 

• Duurzaamheid  

• Groen  

• Ruimtelijke kwaliteit  

• Investeringsbasis 

• Minder dure technische oplossingen 

 

--> Meerwaarde zit in de integrale benadering, slimme 

combinaties maken.  



Lessen 
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Start :  

-Kost veel tijd…… 

-Naast interne partners enthousiasme bij externe partners 

-Baken het project af maar blijf flexibel….bewaak integraliteit 

 

Waar zie ik tegenop in het vervolgtraject :  

-lastig om de juiste informatie te krijgen tbv inventarisatie 

-lastig om procesafspraken te maken met alle partijen 

 

Drijfveer:  

-ik moet…..vroeg of laat moet het ….en het is onverstandig om dat laat te 

doen.  

 
 

 

 

 



Stelling 
 

 

Door samen te werken dien je het best je eigen belang 
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• Het verbinden van bovengrond en ondergrond lukt alleen 

als ‘de bovengrond’ dat wil  

[Joost, case Rotterdam] 

 

• Het verbinden van bovengrond en ondergrond lukt alleen 

als je het economisch perspectief uitwerkt; de gemeente 

kan actieve en sturende rol spelen 

[Mark, case Drechtsteden] 

 

• Door samen te werken dien je het best je eigen belang 

[Gonda, case Haarlem] 

 

 

Stellingen – discussie  



Meer informatie op Soilpedia, 

zoek op ‘Verbindingsmodel’ 

Verbindingsmodel 


