
VERSLAG EERSTE BIJEENKOMST 'VOL ONDER MAAIVELD' 

 

In steden zijn er grote zorgen over de kabel- en leidingeninfrastructuur. De kwaliteit van de 
leefomgeving komt onder hoge druk te staan gezien de huidige situatie in de ondergrond én 
de maatschappelijke opgaven. Zonder structurele veranderingen is het onmogelijk alle 
ambities te realiseren. Een aantal gemeenten vormt samen een koplopergroep die 
oplossingen wil zoeken samen met marktpartijen en kennisinstellingen.  

In samenwerking met COB organiseert De Bouwcampus het co-creatietraject ‘Vol onder 
maaiveld’. De eerste sessie vond plaats op dinsdag 24 september, de tweede sessie vindt 
plaats op vrijdag 1 november 2019.  
 
Tijdens de eerste co-creatiebijeenkomst is met ruim 100 aanwezigen gezocht naar 
technische oplossingen voor herinrichting van de stedelijke ondergrond, lees hieronder het 
verslag.  
 
Aan het begin van de bijeenkomst laat Edith Boonsma (COB) een video zien. Ze geeft hierbij 
aan met welke coalitie van gemeenten er wordt gezocht naar oplossingen. Edith: ‘Het gaat 
vandaag om technische, innovatieve oplossingen. Als je die hebt en regels vormen geen 
probleem, dan wil je vanzelf ook samenwerken’. 
 
Marten Klein van de gemeente Amsterdam schetst het probleem en noemt voorbeelden van 
ontwikkelingen die het steeds voller maken: ‘Er is heel veel dat de komende jaren onder de 
grond erbij moet. In Amsterdam zijn we nu al in projecten aan het passen en meten. De 
conclusie is dat de puzzel niet altijd meer gelegd kan worden. Het past niet onder de grond!’ 
 

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


De dagvoorzitter vraagt de aanwezigen om meer voorbeelden van ontwikkelingen waarmee 
rekening gehouden moet worden in de ondergrond. Vanuit de zaal worden de volgende 
voorbeelden genoemd: verbeteren van het leefklimaat, ondergrondse waterstromen, 
waterberging, problemen met funderingen, behoud van monumentale bomen, opladen van 
auto’s, vervangen van kademuren, opslag van elektriciteit, etc. 
 
Harald Versteeg legt uit dat we vandaag op zoek gaan naar droomideeën, waarbij we de 
belemmeringen van vandaag de dag negeren. Ga er eens vanuit dat er wel optimaal wordt 
samengewerkt en dat financiering ook geregeld wordt. Wat wordt er dan mogelijk?  
 
In de eerste brainstorm-ronde wordt in groepen gewerkt. Alle ideeën zijn in deze ronde goed 
en discussies worden vermeden. Na de sessie van 1 november zullen er kleine groepjes 
deelnemers zijn ontstaan, die gezamenlijk een idee verder willen uitwerken. ‘De beste ideeën 
worden breed gedragen, geven een integrale oplossing die betaalbaar is, zorgen voor 
minder hinder en bieden flexibiliteit zodat aanpassingen eenvoudig zijn te realiseren. Voor dit 
traject van De Bouwcampus in samenwerking met het COB is tevens relevant dat een idee 
binnen een aantal jaren in de praktijk is te realiseren. 

Na afloop geeft Marten Klein aan blij verrast te zijn door de oogst. ‘Technisch vernuft gaat 
ons verder brengen. Er is vandaag een netwerk ontstaan van knappe koppen.’ Minimaal 
bovenstaande ideeën zullen gepitcht worden op de tweede bijeenkomst, vrijdag 1 november. 
Er is zeker nog ruimte voor extra pitches. Dat mag zijn met één van de ideeen uit de eerste 
bijeenkomst waarvoor nog geen persoon zich heeft gemeld, maar het mag ook een geheel 
nieuw idee zijn. 

 


