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 1 Inleiding 

Aanleiding 

 

Sinds 2010 heeft de Gemeente Haarlem in verschillende projecten ervaring 

opgedaan met het vroegtijdig betrekken van informatie over de ondergrond bij 

stedelijke ontwikkelingen. Deze ervaringen leidden in 2012 tot het idee om een 

Visie Ondergrondse Ruimte (VOR) op te stellen. Dat bleek een te grote opgave. 

Waarna in 2014 mede op basis van interne en externe input werd besloten om te 

starten met een kleiner deelgebied. In 2015 deed zich de mogelijkheid voor om aan 

te sluiten bij een kansrijke gebiedsontwikkeling. Voor dit gebied was al een 

bovengrondse gebiedsvisie opgesteld. De nieuwsgierigheid ging uit naar de vraag 

wat de ondergrond kon bijdragen aan deze gebiedsontwikkeling en waar eventuele 

knelpunten zouden optreden.  

 

Het potentiele ontwikkelingsgebied ‘Amsterdamsevaart’ werd gekozen als 

pilotgebied. De ruimtelijke visie voor dit ontwikkelingsgebied was vastgelegd in de 

gebiedsvisie Oostradiaal. Het doel van de pilot ‘Ondergrond Amsterdamsevaart’ 

was om ervaring op te doen met het opstellen van een visie ondergrondse ruimte 

op kleinere schaal, om van daaruit een totale Visie Ondergrondse Ruimte voor de 

gehele stad op te kunnen stellen. Aan de pilot hebben ambtenaren met 

verschillende expertises en van verschillende afdelingen binnen de gemeente 

Haarlem meegedaan. Ook nam een aantal externe stakeholders deel aan de pilot. 

De pilot vond plaats in de periode zomer 2015 tot eind 2016.  

  

Pilot ‘Amsterdamsevaart’ in Haarlem 

Haarlem heeft de ambitie om zich vitaal, klimaatadaptief en duurzaam te 

ontwikkelen.  

 

Een integrale ruimtelijke afweging voor het gebruik van de ondergrond in 

verbinding met de bovengrond is de kans om de Haarlemse ambities te 

verwezenlijken en daarnaast de functies van de ondergrond ook duurzaam te 

borgen.    

 

De ondergrond in Haarlem heeft ruimte voor duurzame energie, ecologie, 

infrastructuur, kabels en leidingen, waterberging.  Deze baten kunnen worden 

verzilverd door een efficiënte ruimtelijk toepassing in het stedelijke gebied en 

leveren zo en positieve bijdrage aan maatschappelijke thema’s als 

klimaatsverandering en de kwaliteit van de leefomgeving. De kosten en baten 

liggen bij de diverse gebruikers van de ondergrond. Daarbij heeft iedere 

organisatie zijn eigen opgaven, belangen, visies, prioriteiten en tijdshorizonten. 

Dit maakt het essentieel dat een integrale ruimtelijke afweging voor gebruik van 

ondergrond en bovengrond samen met alle (externe) stakeholders wordt 

opgesteld. De stakeholders zijn onder andere het Hoogheemraadschap Rijnland, 

PWN, Liander, de Provincie Noord-Holland, Pro-rail/NS-vastgoed en KPN.  

 

Om ervaring op te doen met visievorming met en voor de ondergrond in relatie 

tot bovengrondse ontwikkelingen heeft Haarlem in 2015/2016 een pilot 

uitgevoerd voor een concreet deelgebied van de stad. Vernieuwend aan de pilot 

was de integratie van de ondergrond in de ruimtelijke planvorming. In de aanloop 



 

 

TNO-rapport | TNO 2018 R11555 Definitieve rapportage Evaluatie Pilot Ondergrond 

Amsterdamsevaart in Haarlem 

 5 / 50  

 naar en tijdens de pilot is kruisbestuiving tot stand gebracht tussen alle relevante 

beleidsvelden, kennis en afdelingen. Nieuw beleid is niet opgesteld. De 3D-

integratie van bestaand beleid en de brede organisatorische samenwerking 

maakten deze pilot uniek voor Haarlem. 

 

Het ideale toekomstbeeld is een gebiedsdekkend geïntegreerd ruimtelijk plan 

van boven- en ondergrond, waarin de ambities van Haarlem transparant tot uiting 

komen. Ten tijde van de start van de pilot was het opstellen van een dergelijke 

visie voor de gehele stad nog een te grote opgave. In Haarlem, maar ook in 

Nederland, heeft deze volledige integrale aanpak niet eerder plaatsgevonden. 

Om kennis en ervaring op te doen is Haarlem daarom eerst gestart met een pilot 

in het potentiele ontwikkelingsgebied “Amsterdamsevaart”.  

 

Tijdens de uitvoering van de pilot ‘Ondergrond Amsterdamsevaart’ is gezocht 

naar combinaties van boven- en ondergrondse functies die een win-win effect 

sorteren. Resulteert de integratie van ondergrondse en bovengrondse opgaven 

in een gewijzigd ruimtelijk beeld van het gebied? Levert de ondergrond een 

financiële en duurzame bijdrage aan de gebiedsontwikkeling van de 

Amsterdamsevaart? Welke afwegingsprocessen spelen hierbij een rol?  

 

Bron: Startnotitie Pilot Amsterdamsevaart te Haarlem (2015) en Informatienota 

aan B&W (2016) 

 

Resultaten pilot Ondergrond Amsterdamsevaart 

 

De kernboodschap uit de informatienota aan B&W over de uitkomsten van de pilot 

is dat de ondergrond een belangrijke maar onderbelichte rol speelt bij de 

maatschappelijke opgaven en de gemeentelijke ambities rond energie, 

klimaatadaptatie en kwaliteit van de leefomgeving. Het integreren van de 

ondergrond in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen draagt bij aan een effectieve 

realisatie van die opgave en ambities. Een andere conclusie is dat de integratie van 

de ondergrond in het ruimtelijk ordeningsproces volledig in lijn is met het 

gedachtegoed van de Omgevingswet.  

 

Om de potenties van de ondergrondse ruimte efficiënt en duurzaam te benutten is 

het advies om het werkproces, het informatiebeheer en de organisatiestructuur 

volgens de onderstaande lijnen te optimaliseren (Informatienota B&W, 2016).  

 

Proces 

 

Het van begin af aan bij elkaar brengen van boven- en ondergrondspecialisten en 

externe betrokkenen draagt bij aan verdere optimalisering van het proces van 

gebiedsontwikkeling. Om de ondergrond bij de gebiedsontwikkeling te betrekken 

helpt het om heldere onder- en bovengrondse gebiedsopgaven te formuleren met 

stedelijke ambities als basis. Verder is het advies om bij het opstellen van een 

gebiedsdekkende ruimtelijke verkenning ook de potentiële bijdrage van de 

ondergrond aan het Duurzaamheidsprogramma van Haarlem weer te geven. 
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 Informatiebeheer  

 

Om een snel inzicht te geven in de ondergrondse situatie helpt het als de 

ondergrond aan de gesprekstafel zichtbaar gemaakt wordt met een 3D-viewer. Ook 

het gebruik van een centrale, volledige database van de ondergrondse 

eigenschappen en elementen zorgt voor optimalisatie van het integraal werken van 

boven- en ondergrondspecialisten.  

 

Organisatie 

 

De input van gedreven en deskundige vakspecialisten heeft grote meerwaarde. Een 

organisatie waarbinnen deze deskundigen de ruimte krijgen om onderling 

regelmatig kennis en visies uit te wisselen werkt inspirerend en kan de onderlinge 

afstemming verbeteren. Het advies is om een organisatie te creëren waarin boven- 

en ondergrondse ruimtelijke ontwikkelingen altijd geïntegreerd worden benaderd. 

Een ondergrondregisseur die verantwoordelijk is voor het aanreiken van de kansen 

en mogelijkheden die de ondergrond biedt zou een goede rol kunnen spelen bij het 

waarborgen van de verbinding tussen boven- en ondergrond. 

 

Evaluatie pilot 

 

Na afloop van de pilot Ondergrond Amsterdamsevaart bleken verschillende partijen 

geïnteresseerd te zijn in de ervaringen van de Gemeente Haarlem met het 

opstellen van een visie ondergrondse ruimte, waarin boven- en ondergrond 

integraal werden meegenomen. Op initiatief van het Uitvoeringsprogramma 

Convenant Bodem en Ondergrond werd besloten om de pilot te evalueren en de 

ervaringen en geleerde lessen voor een bredere groep geïnteresseerde 

professionals beschikbaar te maken. Zodat ook toekomstige projecten waarin 

informatie over de ondergrond wordt aangewend om bovengrondse ambities en 

opgaven te realiseren daarvan gebruik kunnen maken. TNO heeft deze evaluatie 

uitgevoerd. Het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond was 

formeel opdrachtgever en financier van de evaluatie. Gemeente Haarlem trad op 

als inhoudelijke opdrachtgever. Focus van de evaluatie was 1) het ophalen van 

leerervaringen bij de mensen die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de 

pilot, zowel over het proces als over de inhoudelijke resultaten en 2) het formuleren 

van overkoepelende reflecties over hoe een integraal ruimtelijk planproces inclusief 

de ondergrond het best kan worden vormgegeven.  

 

Het doel van de opdracht aan TNO was tweeledig:  

• Reflecties op het pilot proces ophalen bij de deelnemers aan de pilot. 

• Leerervaringen beschikbaar maken voor een brede groep professionals die 

aan de slag willen of moeten met integrale ruimtelijke afwegingsprocessen 

inclusief bodem/ondergrond.  
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Figuur 1. Samenhang tussen het pilotproces en de evaluatie en de verschillende producten die in 

beide trajecten zijn ontwikkeld.  

 

Leeswijzer 

Deze rapportage bevat de resultaten van de evaluatie door TNO. De eerste twee 

hoofdstukken geven samen een beknopt beeld van de pilot zelf (dit hoofdstuk) en 

de resultaten van de evaluatie. De resultaten in hoofdstuk 2 zijn opgesplitst in 1) 

een overzicht van de belangrijkste leerervaringen van deelnemers aan de pilot en 

2) een aantal overkoepelende reflecties door TNO. Deze opgehaalde 

leerervaringen en overkoepelende reflecties zijn waardevol voor een bredere groep 

professionals die bij ruimtelijke ontwikkelingen beter gebruik willen maken van de 

ondergrond. De hoofdstukken 3, 4 en 5 bieden verdieping. Hoofdstuk 3 gaat in op 

de aanpak van de evaluatie. Hoofdstuk 4 geeft een inkijk in de belangrijkste 

reflecties van de deelnemers aan de pilot. Dit hoofdstuk geeft een rijk en gevarieerd 

beeld van hoe deelnemers de pilot hebben ervaren. Verschillende aspecten komen 

daarbij aan bod, zoals rollen, verwachtingen en relevantie, het procesverloop, voor 

de deelnemers bepalende momenten, etc. Hoofdstuk 5 laat vervolgens zien wat 

deelnemers van de pilot geleerd hebben en hoe zij op de pilot terug kijken in relatie 

tot de bestaande praktijk. Hoofdstuk 6 sluit de rapportage af en bevat een kort 

slotwoord.  

 

  

Figuur 2: schematisch overzicht indeling eindrapportage evaluatie  
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 2 Resultaten evaluatie: opgehaalde leerervaringen en 
overkoepelende reflecties en aanbevelingen.  

Welke generieke reflecties zijn af te leiden uit de leerervaringen van de betrokken 

interne specialisten en externe stakeholders, die ook bruikbaar zijn voor andere 

professionals die zich bezig houden met integrale ruimtelijke vraagstukken waarbij 

boven- en ondergrond als 1 systeem worden beschouwd. Of anders gesteld: 

 

Hoe maak je ruimte voor een duurzame benutting van de ondergrond ten 

behoeve van actuele maatschappelijke opgaven die hun oplossing vinden in het 

ruimtelijk domein? En wat is daarvoor nodig in het ruimtelijke proces? 

 

Dit 2
e
 hoofdstuk bevat de resultaten van de evaluatie van de pilot ‘Ondergrond 

Amsterdamsevaart’ in Haarlem. Allereerst zijn dit de leerervaringen en reflecties 

van de deelnemers aan de pilot zelf. Daarnaast biedt dit hoofdstuk overkoepelende 

reflecties en aanbevelingen, ter verbetering van de huidige praktijk rond integrale 

ruimtelijke (gebieds)ontwikkeling, inclusief een duurzame benutting van de 

ondergrond. 

2.1 Leerervaringen deelnemers pilot  

De leerervaringen van 8 deelnemers aan de Haarlemse pilot zijn opgehaald tijdens 

7 interviews, waarvan 1 duo-interview. De leerervaringen van de deelnemers aan 

de pilot gaan met name over: 

 

1. Verscheidenheid aan beelden die de deelnemers voorafgaand aan de pilot 

hadden over het belang van het meenemen van de ondergrond; 

2. Gezamenlijk invulling geven aan pilot proces; 

3. Ervaring met verschillende werkvormen die in pilot zijn toegepast; 

4. Product versus (leer)proces 

5. Afhankelijkheden tussen verschillende ondergrondse en andere ruimtelijke 

functies; 

6. Belang van dialoog en vergroten van onderling begrip; 

7. Gebiedsgrootte van het pilotgebied; 

8. Onbekendheid met alles wat er in de ondergrond zit en kan; 

9. Weerbarstigheid van de huidige praktijk. 

 

Onderstaand de kern van de leerervaringen bij deze 9 onderwerpen.  

 

Verschillende beelden bij belang ondergrond. Uit de interviews blijkt dat 

deelnemers vooraf verschillende beelden hadden over hoe waardevol of relevant 

het is om informatie over de ondergrond te benutten bij het zoeken naar 

oplossingen voor maatschappelijke opgaven die hun oplossing moeten vinden in 

het fysiek ruimtelijk domein. Voor de projectleiding van de pilot was het klip en klaar 

dat een visie op de ondergrond zal leiden tot kwalitatief betere ruimtelijke 

ontwikkelingen in de stad. Voor een van de deelnemers is het niet de rol van de 

gemeente om te bepalen waar kansen en knelpunten met de ondergrond liggen, 

omdat dat mede bepaald wordt door externe stakeholders die iets willen/moeten 

met de ondergrond. Voor weer een andere deelnemer is het zó vanzelfsprekend om 
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 bij nieuwe ontwikkelingen rekening te houden met de (on)mogelijkheden met de 

ondergrond dat daar geen pilot voor opgetuigd had hoeven worden.  

 

Gezamenlijk invulling geven aan pilotproces. De projectleiding van de pilot 

hebben zich tijdens de uitvoering van de pilot gerealiseerd dat de deelnemers aan 

de pilot met name naar hen keken voor de vormgeving van het pilot proces en het 

bepalen van volgende stappen. Eén van de deelnemers gaf expliciet aan dat hij 

zich ook verantwoordelijk had gevoeld voor de vormgeving van het proces en dat hij 

zich daar ook actief tegenaan bemoeid heeft (“als je er iets van vindt, moet je ook 

meedenken over hoe het anders zou kunnen”). Erop terugkijkend had de 

projectleiding gehoopt dat het meer een gezamenlijk zoekproces zou zijn, zowel 

inhoudelijk als qua leerproces. 

 

Kennisuitwisseling belangrijker dan vorm. Bij de vormgeving van het pilot 

proces in Haarlem is ook gebruik gemaakt van de ervaringen die Rotterdam al had 

met integraal werken met de ondergrond. Zo zijn in Haarlem een aantal 

werkvormen toegepast die ook in Rotterdam waren toegepast. Een belangrijke 

leerervaring van de deelnemers in de Haarlemse pilot is dat zij zich achteraf gezien 

teveel gericht hebben op de producten die door de toepassing van de verschillende 

werkvormen tot stand moesten komen. Terwijl de kracht van de werkvormen juist 

zat in het gesprek dat ontstond rond de op te stellen producten en de onderlinge 

uitwisseling van expertises en perspectieven. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen 

van thematische kaarten. Het ging er niet om de perfecte of best kloppende kaart te 

kunnen maken, maar om de betekenis en impact van de beschikbare informatie per 

thema met elkaar uit te wisselen. En door die uitwisseling te leren over de 

(on)mogelijkheden in en met de ondergrond.   

 

Focus op product versus leerproces. Interessant is dat de projectleider en 

procesleider - samen vormden zij de projectleiding van de pilot - inhoud en proces 

anders zijn gaan ervaren tijdens de uitvoering van de pilot. De procesleider was 

vooral op zoek naar (een) concrete ruimtelijke eindproduct(en), met daarop alle 

relevante informatie over de ondergrond die in gebiedsontwikkeling verder benut 

kan worden. De projectleider zag zijn aandacht gedurende de pilot verschuiven van 

inhoud naar de ervaring in het proces. Het feit dat de pilot geen concreet ruimtelijk 

eindproduct heeft opgeleverd, was voor de procesleider dan ook een teleurstelling 

en voor de projectleider juist de uitkomst van een waardevol leerproces.  

 

Onderlinge (on)afhankelijkheden. Wat de pilot heeft laten zien is dat het ene 

ondergrond thema dominanter is in wat wel of niet kan bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen, dan het andere. De vraag die een aantal deelnemers daardoor 

heeft, is hoe zinvol het is om een visie voor de ondergrond op te stellen? Enerzijds 

omdat sommige thema’s zó bepalend zijn, dat bovengrondse ontwikkelingen 

daarop aangepast (moeten) worden (bijvoorbeeld Kabels en Leidingen). Anderzijds 

omdat een thema nauwelijks blokkades lijkt op te werpen voor bovengrondse 

ontwikkelingen en veel meer kan meebewegen/flexibeler is in waar een bepaald 

waarde gerealiseerd wordt (bijvoorbeeld Ecologie). Dit riep de vraag op in hoeverre 

het in stedelijke gebied zinvol is om een visie op de ondergrond te ontwikkelen, 

omdat bestaande infrastructuur vaak leidend is in wat kan en wat niet kan. 

Tegelijkertijd, zou die integrale benadering juist moeten helpen om ondanks alle 

bestaande infrastructuur vanuit de kenmerken van de ondergrond tot optimalisatie 

te komen in het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven.  
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Elkaars expertise kennen. Alle deelnemers die zijn geïnterviewd beamen dat de 

pilot waardevol is geweest om elkaars expertise en achtergronden beter te leren 

kennen. De pilot bood echt tijd en ruimte voor verdieping en voor het zoeken naar 

combinatiemogelijkheden (synergiekansen) en knelpunten tussen ondergrond 

thema’s en in relatie met maatschappelijke opgaven die hun oplossing vaak moeten 

vinden in het fysiek ruimtelijke domein. Die tijd is er in veel andere projecten niet, 

waardoor je kansen kunt missen. 

 

Schaalgrootte. Een vraag die in verschillende interviews terugkwam was hoe groot 

een gebied moet zijn, wil het van toegevoegde waarde zijn om een visie voor de 

ondergrond op te stellen. De deelnemers verschillen hierover van mening. In het 

Haarlemse deelgebied Amsterdamsevaart deden zich nagenoeg geen knelpunten 

voor vanuit de ondergrond. Dit riep bij sommige deelnemers twijfels op hoe 

waardevol het is om dan een aparte visie voor de ondergrond te ontwikkelen, omdat 

dat toch niet nodig blijkt. Andere deelnemers wijten het niet kunnen identificeren 

van knelpunten niet aan de gebiedsomvang, maar vooral aan het ontbreken van 

kwantificeerbare opgaven of doelstellingen vanuit de ondergrond. Immers, zonder 

opgaven geen knelpunten.  

 

Terra incognito. Een aantal deelnemers was zich door de pilot veel meer bewust 

hoeveel verschillende functies zich in de ondergrond bevinden en dan ook nog op 

allerlei verschillende dieptes, zonder dat je ze ziet. Ook leerde een aantal 

deelnemers dat het maaiveld geen scheidslijn is, maar dat boven- en ondergrond 

veel beter in samenhang benut kunnen (moeten) worden om alle ruimtelijke 

opgaven voor elkaar te krijgen. 

 

Waan van de dag versus nieuwe werkroutines. De deelnemers zijn heel duidelijk 

over de manier waarop hun ervaringen met de pilot doorwerken in hun huidige 

praktijk. Een aantal deelnemers geeft aan dat de pilot hen meer kennis van zaken 

heeft opgeleverd en dat ze daardoor betere vragen kunnen stellen en ook beter 

weten welke collega’s zij kunnen inschakelen. Eén deelnemer geeft aan nu ook 

beter te weten wat er nog niet bekend is over (de impact van) het beter benutten 

van de ondergrond en heeft daarom een aantal verdiepende onderzoeken 

ingesteld. 

 

Wat betreft de verandering van de huidige praktijk blijft de indruk dat er nog een 

lange weg te gaan is, voordat de informatie over de ondergrond beter benut wordt 

bij het maken van ruimtelijke plannen. Het doorbreken van bestaande 

werkprocessen, denkpatronen en cultuuraspecten in de organisatie zijn nodig om 

dat voor elkaar te krijgen. Dat blijkt niet zo makkelijk, ook niet op basis van de 

goede ervaringen in deze pilot Ondergrond Amsterdamsevaart. Tot die tijd blijft het 

een kwestie van herhalen, herhalen, herhalen. De projectleider concludeert hierover 

zelf dat het behulpzaam zou zijn als binnen de Gemeente Haarlem een 

‘ondergrondregisseur’ zou worden aangesteld (Informatienota B&PW, 2016).  
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 2.2 Overkoepelende reflecties en aanbevelingen  

Aanvullend op alle leerervaringen die in de interviews met de deelnemers naar 

voren kwamen, heeft de evaluatie ook geleid tot overkoepelende reflecties en 

aanbevelingen. Deze zijn tot stand gekomen via reviews van eerdere versies van 

deze rapportage en verschillende reflecterende gesprekken met de projectleiding 

van de Haarlemse pilot en betrokkenen uit Rotterdam. Deze overkoepelende 

reflecties en aanbevelingen bieden aanvullende bespiegelingen over integrale 

ruimtelijke ontwikkeling en het vroegtijdig meenemen van ondergrond informatie 

t.b.v. allerlei maatschappelijke opgaven in de stad enerzijds en het opzetten en 

begeleiden van leerprocessen of pilots anderzijds. Waarbij integrale ruimtelijke 

ontwikkeling zowel gaat over de benodigde inhoudelijke kruisbestuiving (of 

interdisciplinaire samenwerking) als over het ontdekken van nieuwe werkroutines.  

 

 

Figuur 3. Analyse van beschikbare informatie en opgehaalde leerervaringen ten aanzien van de 

pilot heeft geleid tot reflecties over 1) inhoudelijke kruisbestuiving, 2) het ontdekken 

van nieuwe werkroutines en 3) het opzetten en begeleiden van leerprocessen.  

 

Reflecties t.a.v. ‘inhoudelijke kruisbestuiving’ 

 

Steun vanuit bestuur. Het komt in de evaluatie nauwelijks ter sprake: de formele 

steun die de projectleiding van de Haarlemse pilot wist te organiseren van het 

gemeentebestuur voor uitvoering van de pilot. Wel noemen verschillende 

deelnemers dat het prettig was dat er tijd geregeld was om tijd aan de pilot te 

kunnen besteden. Al in een heel vroeg stadium spraken de toenmalige wethouders 

van Milieu en van Ruimtelijke Ontwikkeling steun uit voor het opstellen van 

gemeente brede bodemenergieplannen. De projectleiding heeft vervolgens 

voorgesteld om een betere benutting van de ondergrond ten behoeve van actuele 

maatschappelijke opgaven breder te bekijken. Bodemenergie is immers één van de 

ondergrond thema’s die van belang zijn bij het oplossen van maatschappelijke 

opgaven zoals de energietransitie. De aanpak voor de uiteindelijke pilot, die volgde 

uit alle inzichten en afbakeningen in de verkennende voorfase, is uiteindelijk via 

een startnotitie formeel goedgekeurd door B&W. Bij innovatieprocessen is het van 

essentieel belang dat ook het bestuur achter de voorgestelde aanpak staat. 

Behalve dat dit voor draagvlak zorgt, helpt dat ook bij het laten doorwerken van de 

resultaten en nieuwe inzichten binnen en buiten de eigen organisatie.  

 

Elkaars verwachtingen en leerdoelen kennen. De pilot kende een lange 

aanloopperiode. In die periode werden binnen de Gemeente Haarlem door allerlei 

mensen in verschillende teams en samenstellingen ervaringen opgedaan en 

perspectieven ontwikkeld op het belang van een visie op de ondergrond. Zo heeft 

de Gemeente Haarlem flink geïnvesteerd in het in beeld brengen van de 

meerwaarde van de ondergrond; en antwoorden gezocht op de vraag wat het 
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 oplevert aan kostenefficiëntie als je de ondergrond beter weet te benutten voor 

bovengrondse opgaven en ruimtelijke gebiedsontwikkeling
1
. De conclusie uit deze 

voorstudie was dat het inderdaad kostenvoordeel oplevert als de ondergrond 

eerder betrokken wordt bij ruimtelijke gebiedsontwikkeling. Deze conclusie vormde 

een belangrijke aanleiding om met een pilot te starten naar een betere benutting 

van de ondergrond bij ruimtelijke planvorming. Uit de evaluatie blijkt echter dat niet 

alle deelnemers bij aanvang van de pilot overtuigd waren dat het vroegtijdig 

meenemen van informatie over de ondergrond meerwaarde oplevert voor 

bovengrondse ruimtelijke opgaven. De deelnemers hadden verschillende 

perspectieven op hoe nuttig het is om een visie voor de ondergrond te ontwikkelen 

en de manier waarop dat gebeurt. Dit had effect op de samenwerking en het 

verloop van het proces. Zo vond regelmatig discussie plaats over het waarom van 

de voorgestelde volgende (proces)stappen en het nut van de pilot. Het lijkt erop dat 

de verschillende verwachtingen over en perspectieven op de te beantwoorden 

vraag niet expliciet zijn verkend of onderling zijn gedeeld bij de start van de pilot. De 

uitkomsten en inzichten uit de voorfase zijn vooral als een gegeven gepresenteerd 

en meegenomen bij de vormgeving en uitvoering van de pilot.  

 

Uit andere leertrajecten weten we dat het belangrijk is om bij aanvang van een 

gezamenlijk leertraject tijd en aandacht te besteden aan de verschillende 

verwachtingen, perspectieven en leervragen van de deelnemers. Zodat een 

gedeeld beeld ontstaat van wat ieders leerbehoefte is en hoe het pilotproces daar 

zo goed mogelijk op kan aansluiten. Zowel wat betreft het aanscherpen van de 

inhoudelijke vraag waarop een antwoord geformuleerd moet worden, als wat betreft 

de wijze waarop dat moet gebeuren, welk proces nodig is. Het is daarom aan te 

raden om elke pilot te beginnen met een meer procesmatige kick off bijeenkomst, 

waarin verwachtingen, rollen en leerdoelen van alle deelnemers geïnventariseerd 

en gedeeld worden. Zodat zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen al 

die verwachtingen, rollen en leerdoelen benut kunnen worden voor het proces 

ontwerp van de pilot én de te beantwoorden innovatievraag.  

 

Interdisciplinair samenwerken is ook leren. De stedelijke opgaven van morgen 

vragen om het slim omgaan met de beschikbare ruimte. Steden willen steeds meer 

opgaven op 1 plek realiseren, waardoor functiecombinaties onmisbaar worden en 

boven- en ondergrond als 1 systeem in beschouwing genomen moeten worden. 

Hoewel integrale ruimtelijke ontwikkeling inclusief de ondergrond al meerdere jaren 

aan terrein wint en meer en meer ondergrond specialisten en ruimtelijk 

professionals hierin ervaring opdoen en succes boeken, is dit nog geen alledaagse 

praktijk is. Ruimtelijk professionals en ondergrond experts moeten samen 

ontdekken en pionieren hoe integraal plannen met de ondergrond werkt. Naast de 

noodzaak van een gezamenlijke inhoudelijke verkenning en kruisbestuiving tussen 

verschillende disciplines (inhoudelijk leren), vraagt dit ‘samen ontdekken’ ook om 

vernieuwing van het samenwerkingsproces zelf (anders samenwerken). Beiden 

kregen in de Haarlemse pilot aandacht: zowel het zoeken naar inhoudelijk resultaat 

als ervaring opdoen met nieuwe werkvormen die uitwisseling tussen disciplines 

faciliteren. Er was tijd en ruimte georganiseerd in het pilotproces om die zoektocht 

                                                      
1
 Ondersteund door een consultancy bureau heeft Haarlem al in 2013 een aantal (interne) 

sessie georganiseerd over de kosten en baten van een betere afstemming met de 

ondergrond. De conclusie van dit traject was dat het waardevol is en veel kosten bespaart 
als bij ruimtelijke ontwikkelingen vroegtijdig rekening gehouden wordt met de ondergrond. Zie 

verder hoofdstuk 3 (aanloop naar de pilot).  
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 samen te doorlopen en de meeste deelnemers stonden ervoor open om andere 

werkvormen uit te proberen dan gebruikelijk.  

 

Gebrek urgentie versus meerwaarde creëren. Uit de pilot komt naar voren dat in 

het deelgebied Amsterdamsevaart vanuit de ondergrond weinig knelpunten 

speelden en dat er (dus) nauwelijks urgentie was voor het betrekken van de 

ondergrond bij het realiseren van de (al bestaande) gebiedsvisie. Voor een aantal 

deelnemers was dit een tegenvallende conclusie: waarom een uitgebreide 

verkenning doen van (gemiste) kansen en knelpunten vanuit de ondergrond als dat 

achteraf gezien – voor dit specifieke deelgebied – (inhoudelijk) geen meerwaarde 

blijkt op te leveren? Interessant is allereerst deze conclusie zelf. Bij aanvang van de 

pilot was dit immers nog een vraag: hebben we bij het opstellen van de 

deelgebiedsvisie voor de Amsterdamsevaart in Haarlem kansen en knelpunten in 

de ondergrond gemist, omdat we bij het opstellen van deze visie onvoldoende 

gebruikt gemaakt hebben van informatie over de ondergrond? Het antwoord op die 

vraag kun je dus alleen vinden door alsnog de informatie over de ondergrond vanuit 

verschillende ondergrond-disciplines tegen de al bestaande gebiedsvisie aan te 

houden. Interessant is ook de teleurstelling over de conclusie. Uit die teleurstelling 

blijkt immers ook dat er een sterke focus op inhoudelijk resultaat lag, terwijl de pilot 

tegelijkertijd tot veel onderlinge kruisbestuiving en tot nieuwe inzichten heeft geleid 

bij de betrokken deelnemers. Ook dit mag een resultaat van de pilot genoemd 

worden: de ervaring van nieuwe samenwerkingsrelaties en wat dat oplevert aan 

nieuwe inzichten. Een aantal deelnemers aan de pilot heeft de neiging om door het 

gebrek aan urgentie voor het betrekken van de ondergrond de conclusie te trekken 

dat het (dus) niet zo waardevol is om de ondergrond mee te nemen. De 

vervolgvraag die zij stellen is of er een bepaalde ideale schaalgrootte of 

gebiedsgrootte is voor het wel of niet meenemen van de ondergrond? Een andere 

deelnemer stelt echter dat het niet aan de gekozen gebiedsgrootte lag dat zich 

geen kansen of knelpunten voordeden, maar dat het gebrek aan ambities en 

opgaven vanuit de stad daar debet aan was. De gebiedsvisie waarmee in de pilot 

gewerkt werd stamde uit 2009/2010. In die periode speelden de grote 

maatschappelijke opgaven van vandaag de dag, bijvoorbeeld rond klimaat, energie 

of ruimtelijke kwaliteit, een veel kleinere rol. Waardoor de ondergrond ook niet 

bekeken werd als ‘oplossingsruimte’ voor deze opgaven.  

 

Toekomstwaarden. Een nieuwe manier van kijken is op zoek gaan naar nieuwe 

toekomstwaarden die het te ontwikkelen gebied kan bieden. De vraag welke 

synergieopties mogelijk zijn en welke nieuwe toekomstenwaarden kunnen ontstaan 

door functies slim met elkaar te combineren en optimaler gebruik te maken van de 

eigenschappen en dynamieken in de ondergrond, wordt steeds meer opportuun in 

tijden dat oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven zoals de 

energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid, etc. gebruik moeten maken van 

dezelfde fysieke locaties én budgetten. Slim gebruik maken van de ondergrond kan 

niet alleen ruimtelijke besparingen opleveren of kosten reduceren, maar ook nieuwe 

opbrengsten genereren en volgende investeringen interessanter maken. Welke 

meerwaarde kun je dus creëren door meer rekening te houden met de 

karakteristieken van en in de ondergrond? 
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 Uitwisseling faciliteren. De pilot heeft laten zien dat het leren kennen van elkaars 

expertise en tijd maken voor onderlinge uitwisseling en verdieping tot nieuwe 

inzichten leidt over hoe verschillende ondergrond thema’s elkaar kunnen versterken 

of juist in de weg zitten. Die tijd is er normaliter niet. Dan liggen deadlines te 

dichtbij, is de urgentie te hoog, waardoor er geen tijd is voor uitvoerige uitwisseling 

en kennismaking. Interessant aan de Haarlemse pilot is dat de deelnemers 

verschillende verwachtingen hadden en perspectieven op de waarde van de pilot, 

en dat die verschillen in de gesprekken die gevoerd zijn voor de evaluatie vooral als 

lastig zijn ervaren. De verschillen leidden soms tot wrijving en tot onzekerheid of de 

juiste koers wel werd gevolgd. Als het gaat om nieuwe oplossingen vinden voor 

complexe vraagstukken dan is verschil juist nodig. Vanuit verschil ontstaat ruimte 

voor iets nieuws. Wat maakt dat mensen verschillend naar een vraagstuk kijken en 

wat vertellen die verschillen over mogelijke oplossingsrichtingen? Zijn de verschillen 

te benutten om het nieuwe antwoord te vinden? In creatieve processen waarin 

innovatieve antwoorden gevonden moeten worden op lastige vragen is verschil juist 

nodig. Inzicht in verschillen ontstaat als informele uitwisseling tussen thema’s kan 

plaatsvinden, zodat die onderlinge ‘kennismaking’ voordat de deadlines zich 

aandienen al heeft plaatsgevonden, mensen elkaar beter weten te vinden en 

benutten. Interessant is welke rol kaartmateriaal kan spelen om die uitwisseling te 

vergemakkelijken? Waarbij deze pilot ook heeft laten zien dat kaartmateriaal zelf 

niet tot de identificatie van synergieopties of knelpunten leidt, maar juist het gesprek 

daarover.  

 

Timing. Hoewel de vraag ‘wanneer welke informatie nodig is en in welke mate van 

detail’ al heel vroeg in het pilot proces gesteld werd, ontstond pas het eind van het 

pilotproces het goede gesprek over deze vraag én inzicht in hoe ruimtelijke 

planvormingsprocessen in de praktijk werken. Dit riep bij een aantal deelnemers de 

vraag op of deze sessie niet veel eerder in het pilotproces georganiseerd had 

moeten worden. De vraag is echter of dat had gewerkt. De groep deelnemers leek 

vooral inhoudelijk georiënteerd en was gewend om vanuit technisch-inhoudelijke 

vakdisciplines gesprekken te voeren en kennisuitwisseling te organiseren. Het is 

goed denkbaar dat de tijd pas aan het eind van het Haarlemse pilotproces rijp was 

om inzicht tot stand te brengen in hoe de werkroutines van ruimtelijk professionals 

eruit zien en in welke fase welk type informatie nodig is.  Andere leertrajecten laten 

zien dat het tijd kost om elkaars kennis, kunde en werkprocessen goed te leren 

kennen en doorgronden en dat daarna pas ruimte ontstaat voor nieuwe 

(inhoudelijke) ideeën en oplossingen. Timing is dan ook een belangrijk aspect bij 

het ontwerpen van leerprocessen.  

 

Ruimtelijke ontwikkeling (on)doorgrond. Tijdens de pilot is veel tijd en moeite 

gestoken in het beter leren kennen van de verschillende ondergrond thema’s en 

onderlinge kruisbestuiving. Dat informatie over die verschillende ondergrond 

thema’s waardevol is in de verschillende fasen van ruimtelijke ontwikkeling, is 

weliswaar meerdere keren aan bod gekomen, maar het werkelijke inzicht in hoe 

ruimtelijke planprocessen in elkaar zitten en in welke fase welk type informatie over 

de ondergrond nodig is, drong pas in de allerlaatste sessie bij de meeste 

ondergrond specialisten door. Deze ervaring laat zien dat kennis over de context 

waarin informatie over de ondergrond nodig is, essentieel is om die informatie in de 

juiste vorm, op het juiste moment te kunnen aanbieden en daarmee gezamenlijk 

meerwaarde te creëren voor stedelijke ontwikkeling.  
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 Reflecties t.a.v. ‘nieuwe werkroutines’ 

 

Inhoud en proces gaan hand in hand. De vraag die in de Haarlemse pilot 

centraal stond omvatte zowel een inhoudelijke als een procesmatige component. 

De interviews laten echter zien dat de procesmatige zoektocht vooral gericht was 

op de inrichting van het pilotproces met als doel het bereiken van inhoudelijk 

resultaat. Minder aandacht kreeg de mogelijk benodigde vernieuwing van het 

bestaande werkproces dat nodig is om tot het gewenste inhoudelijke resultaat te 

komen.  

 

De pilot in Haarlem laat zien dat het vinden van een antwoord op een in eerste 

instantie inhoudelijke vraag veel verder gaat dan alleen het zoeken naar een 

inhoudelijk antwoord. Het gaat al snel ook over de vraag in welke werkprocessen 

informatie over de ondergrond moet landen om van waarde te zijn bij ruimtelijke 

planvorming. Ondanks dat in de pilot veel aandacht en denkwerk is besteed aan 

het te volgen pilot proces en elke volgende stap, stond de vraag wat er nodig is 

binnen de bestaande werkroutines om tot integralere afwegingsprocessen niet 

centraal. De pilot leert dat beiden aandacht verdienen: het vinden van een 

inhoudelijk antwoord op de innovatievraag die voorligt – ‘Hoe ziet een integrale visie 

voor boven- en ondergrond eruit voor het deelgebied Amsterdamsevaart?’ – 

alsmede het (nieuwe werk) proces waarlangs dat antwoord gevonden kan worden. 

Een van de conclusies uit de informatienota aan B&W (2016) is dat integraal 

werken om andere routines in de huidige werkstructuren vraagt, en dat het aan te 

bevelen is om ruimte voor te maken voor regelmatige uitwisseling tussen diverse 

disciplines en vakspecialisten.  

 

Reflecties t.a.v. ‘leerprocessen’ 

 

Samen leren vereist gelijkwaardige rollen. De evaluatie van de Haarlemse pilot 

laat zien dat de projectleiding van de pilot twee rollen met elkaar moest 

combineren, die – achteraf gezien –  eigenlijk niet goed te combineren zijn: zij 

waren enerzijds verantwoordelijk voor de vormgeving van het pilotproces zelf en 

anderzijds zelf ook op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je informatie over de 

ondergrond beter kunt benutten bij het aanpakken van bovengrondse ruimtelijke 

opgaven. Die twee rollen gaan niet goed samen. Het is lastig om tegelijkertijd de 

groep met wie je samen aan het leren bent steeds een stap voor te zijn, als je 

tegelijkertijd zelf ook aan het zoeken bent naar antwoorden. Als je zelf aan het leren 

bent, is dat eigenlijk een onmogelijke opgave. Daarnaast bestaat het risico dat de 

gelijkwaardigheid tussen deelnemers onderling verdwijnt, die nodig is om 

gezamenlijk te kunnen leren. Immers de projectleiding had een hiërarchische 

verhouding met de andere deelnemers aan de pilot, en was tegelijkertijd in een 

gelijkwaardige rol aan het leren over de vraag hoe je kunt plannen met de 

ondergrond.  Een ander risico dat ontstaat door het combineren van deze twee 

rollen, is dat de ruimte om zelf te leren en ontdekken beperkt wordt.  

 

Eerdere ervaringen en reflecties op leerprocessen hebben laten zien dat het 

belangrijk is dat de deelnemers die samen aan het leren zijn gelijkwaardige rollen 

hebben ten opzichte van elkaar en gezamenlijk in een veilige context moeten 

kunnen leren, ontdekken en creatief zijn. Het is dan ook aan te raden om deze 

rollen te splitsen en een onafhankelijke procesbegeleider erbij te vragen die 

verantwoordelijk is voor de vormgeving en begeleiding van het leerproces, passend 
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 bij alle inhoudelijke en procesmatige leervragen die de deelnemers aan de pilot 

hebben. Zodat alle lerende deelnemers hun aandacht kunnen richten op de 

collectieve uitdaging en bijbehorende leervragen. De rol van onafhankelijk 

procesbegeleider kan zowel ingenomen worden door een externe partij, als door 

een interne collega die zelf geen rol of leervraag heeft ten aanzien van het 

onderwerp dat centraal staat.  

 

Praktijkvernieuwing gaat voorbij gebaande paden. Praktijkvernieuwing – het 

eerder betrekken van de ondergrond bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of 

visievorming –  vraagt om anders doen. Tegelijkertijd ligt nog niet vast hoe dat 

‘anders doen’ eruit ziet. Veel is onbekend. Welke informatie is nodig? Wanneer is 

die informatie nodig? In welke vorm moet de informatie aangeboden worden? Waar 

liggen synergiekansen voor ondergrondse functies en bovengrondse ambities? Hoe 

ontstaat ruimte voor toekomstige kansen met de ondergrond in ruimtelijke beleid? 

De indruk die uit de evaluatie ontstaat, is dat het voor de deelnemers lastig was om 

gebruikelijke routines los te laten. Uitspraken die tijdens de interviews bijvoorbeeld 

voorbij kwamen waren ‘zo doen we dat nooit’ of ‘zo doe ik dat altijd al’. Vanuit 

(theorie over en ervaring met) creatieve processen weten we dat vernieuwing juist 

ontstaat voorbij het bekende. In het ontwerp van het leerproces moet ruimte zitten 

om nieuw terrein te ontdekken. In de Haarlemse pilot zaten – onbewust? – 

verschillende elementen en processtappen om deelnemers de overgang te laten 

maken van ‘weten’ naar ‘niet weten’. Van informatie verzamelen en delen, naar 

informatie combineren en op zoek gaan naar onverwachte kansen en inzichten. Het 

durven loslaten of op z’n minst relativeren van ‘eigen’ antwoorden, leidt tot 

onvermoede inzichten en nieuwe oplossingsrichtingen. Het had tot een nog 

krachtiger ervaring en resultaat geleid als tijdens de pilot veel meer aandacht was 

besteed aan wat het creatieve proces en de onderlinge dynamiek tussen de 

deelnemers nodig had gehad om antwoord te vinden op de te beantwoorden 

‘innovatievraag’.  
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Verdieping: aanpak en  
resultaten van de evaluatie 
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 3 Aanpak evaluatie 

De volgende activiteiten hebben bijgedragen aan de evaluatie van de pilot 

Ondergrond Amsterdamsevaart: 

1. Startgesprek met projectleiding van de pilot. 

2. 7 Interviews met 8 betrokkenen bij de pilot. 

3. Analyse. 

4. Reflectie. 

5. Eindsessie. 

Onderstaand een toelichting per stap. 

3.1 Startgesprek met projectleiding  

Marc van Someren en Gonda Ruijterman van de Gemeente Haarlem waren binnen 

de Gemeente de initiatiefnemers en trekkers van de pilot Ondergrond 

Amsterdamsevaart in Haarlem. De aanpak van deze pilotevaluatie door TNO is met 

hen besproken tijdens een startgesprek in juni 2017. Bij dit gesprek waren ook Irma 

Kerkhof en Jos van Wersch van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en 

Ondergrond 2016-2020 (UP) aanwezig. Het UP financiert de uitvoering van deze 

evaluatie en is geïnteresseerd in de uitkomsten, opdat ook een bredere doelgroep 

dan alleen de betrokkenen in Haarlem nuttig gebruik kan maken van de geleerde 

lessen. In dit startgesprek is gesproken over: 

• doel en beoogde resultaten van de evaluatie; 

• opzet van de interviews; 

• procesverloop van de pilot; 

• eerste reflecties op het verloop van de pilot. 

Ook kwamen in het startgesprek de verschillende belangen en nieuwsgierigheden 

van de Gemeente Haarlem en het UP aan de orde voor het gebruik van de 

resultaten uit de evaluatie. Het tweede deel van de evaluatie – het doen van 

aanbevelingen voor toekomstige integrale afwegingsprocessen inclusief 

bodem/ondergrond (deel 1 van deze rapportage) – is voor UP het meest 

interessant, omdat die goed te vertalen zijn naar een breder publiek. 

3.2 Interviews met betrokkenen bij de pilot 

De pilot Ondergrond Amsterdamsevaart Haarlem was georganiseerd rond 4 

groepen betrokkenen:  

• Kernteam, bestaande uit: Marc van Someren (projectleider), Gonda Ruijterman 

(procesleider) en Nanda Sweres (allround ondersteuning). 

• Interne specialisten op het gebied van: ruimtelijke kwaliteit, bodemkwaliteit, 

kabels en leidingen, stedelijk waterbeheer, ecologie, bodem- en watersysteem. 

• Externe stakeholders: externe partijen betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in 

Haarlem. 

 

En daarnaast een: 

• Externe Leeromgeving, met begeleiding vanuit Gemeente Rotterdam en TNO. 

 

Parallel aan de uitvoering van de pilot Ondergrond Amsterdamsevaart in Haarlem 

werd ook een zogenaamde leeromgeving georganiseerd, op initiatief van de 

Gemeente Rotterdam en gefinancierd vanuit het (toenmalige) Ministerie van 
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 Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en 

Ondergrond (UP). Het idee voor deze leeromgeving ontstond tijdens 

kennismakingsgesprekken tussen de twee initiatiefnemers van de pilot in Haarlem 

en een pionier binnen de Gemeente Rotterdam op het gebied van betere benutting 

van de ondergrond bij bovengrondse ruimtelijke opgaven. Het Ministerie had 

vanwege de ontwikkeling van de Rijksstructuurvisie op de ondergrond (STRONG) 

grote belangstelling voor de leerervaringen uit de pilot in Haarlem. Het Ministerie 

bood daarom aan om het project inhoudelijk te faciliteren met kennis en 

proceservaring, onder meer door deze leeromgeving op te zetten, als een soort 

schil rond de pilot in Haarlem. Aan de leeromgeving konden naast de betrokkenen 

uit Haarlem ook andere gemeenten, provincies en bedrijven deelnemen. In de 

leeromgeving was ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen, voor 

gezamenlijke reflectie alsmede voor oefenen met innovatieve aanpakken voor 

integrale ruimtelijke planvorming met de ondergrond. 

 

In het startgesprek met de projectleiding is besloten om 6 interviews te houden met 

de kernteamleden, met intern specialisten en met externe stakeholders. Daarnaast 

is 1 interview gehouden met de initiator van de externe leeromgeving, werkzaam bij 

de Gemeente Rotterdam. 

 

Selectie te interviewen personen 

Tijdens het startgesprek is allereerst een long list opgesteld van te interviewen 

personen, bestaande uit mensen die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van 

de pilot, zowel intern als extern. Vervolgens is een voorkeurslijst gemaakt met 

mensen voor 7 interviews. De te interviewen groep mensen moest een goede mix 

zijn van mensen die enthousiast, neutraal en kritisch waren over het doel van de 

pilot en daarnaast moest ook een aantal externen geïnterviewd worden. Uiteindelijk 

heeft de beschikbaarheid van de gevraagde mensen de definitieve selectie 

bepaald. Er hebben 7 interviews plaatsgevonden, waarvan 1 duo-interview, met: 

 

2 leden van het kernteam 

• Marc van Someren (initiatiefnemer, projectleider binnen de pilot en adviseur 

grondwater en ondergrond). 

• Gonda Ruijterman (initiatiefnemer, procesleider binnen de pilot en planoloog). 

 

4 interne specialisten 

• Laura Meulenman (Ecologie) en Steven van ’t Veer (Bodem- en 

grondwaterkwaliteit). 

• Eddy Roosen (Kabels en Leidingen). 

• Erhard Föllmi (Integraal Waterbeheer, ten tijde van het interview niet meer 

werkzaam bij Gemeente Haarlem). 

 

1 externe samenwerkingspartner 

• Mark Kramer (Hoogheemraadschap van Rijnland). 

 

1 deelnemer van de leeromgeving 

• John de Ruiter (werkzaam bij Gemeente Rotterdam en initiator van de 

leeromgeving). 
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 Uitwerking interviews 

Van elk interview is een concept interviewverslag gemaakt. Elke geïnterviewde 

persoon heeft de mogelijkheid gehad om het concept interviewverslag te bekijken, 

op eventuele onjuistheden te controleren en/of aanvullingen te doen. Op basis van 

de ontvangen feedback zijn de definitieve interviewverslagen opgesteld. De 

interviewverslagen zijn alleen beschikbaar gesteld aan de geïnterviewde personen 

zelf. Niemand heeft een verslag van een interview ontvangen waar hij/zij niet bij 

geweest is. De definitieve interviewverslagen zijn – zoveel mogelijk geanonimiseerd 

– gebruikt voor de analyse. 

3.3 Analyse 

De analyse van het pilotproces Ondergrond Amsterdamsevaart Haarlem is 

uitgevoerd aan de hand van meerdere bronnen: 

• Startnotitie zoals formeel goedgekeurd door B&W van Haarlem. 

• Eindrapportage pilot Ondergrond Amsterdamsevaart Haarlem. 

• Informatienotie aan B&W van het eindrapport. 

• Notitie van TNO op basis van het startgesprek. 

• Individuele interviews en interviewverslagen. 

• Bespreking 1e conceptversie rapportage met Marc van Someren en Gonda 

Ruijterman. 

• Review op definitieve conceptversie rapportage door Geiske Bouma van TNO. 

• Review op de definitieve conceptversie rapportage door Nanda Sweres van de 

Gemeente Rotterdam (destijds werkzaam bij de Gemeente Haarlem en nauw 

betrokken bij de pilot). 

  

In het startgesprek in juli 2017 hebben Haarlem, UP en TNO de volgende 

onderwerpen geselecteerd als leidraad voor de pilotevaluatie en analyse: 

1. Rol – Verwachtingen – Relevantie. 

2. Procesverloop en Betrokkenheid. 

3. Bepalende momenten. 

4. Samenwerking. 

5. Rol van informatie. 

6. Impact pilot op andere trajecten. 

7. Relatie met dagelijkse werk. 

8. Relatie met politieke en maatschappelijke realiteit. 

9. Geleerde lessen: leermomenten proces – leermomenten inhoud/kennis. 

 

De uiteindelijke analyse is opgesplitst in drie onderdelen: 

• Verzamelde reflecties op het doorlopen proces vanuit het perspectief van de 

verschillende direct bij de pilot betrokken personen (H.4). 

• Leerervaringen van de betrokkenen (H.5). 

• Generieke reflecties en aanbevelingen, bruikbaar door een bredere groep 

professionals bij toekomstige integrale ruimtelijke afwegingsprocessen 

inclusief bodem/ondergrond (H.2). 

 

De verzamelde reflecties (H.4) en leerervaringen (H.5) bevatten de persoonlijke 

ervaringen en perspectieven van de 8 mensen die geïnterviewd zijn en betrokken 

zijn geweest bij de uitvoering van de pilot Ondergrond Amsterdamsevaart Haarlem. 
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 Voor het formuleren van generieke reflecties en aanbevelingen voor toekomstige 

integrale ruimtelijke afwegingsprocessen inclusief bodem/ondergrond (H.2) heeft 

TNO de verzamelde reflecties gecombineerd met haar eigen en algemene kennis 

over ruimtelijke planprocessen, integrale visievorming met de ondergrond en de 

aanstaande Omgevingswet. Deze meer generieke reflecties en aanbevelingen 

zouden ook toepasbaar moeten zijn voor en door andere bodem- en ruimtelijk 

professionals buiten de Gemeente Haarlem, die niet hebben deelgenomen aan de 

pilot. 

3.4 Reflectie 

Reflectie op de concept resultaten van de pilot is tot stand gekomen via twee 

reflectiegesprekken met Geiske Bouma (TNO), destijds een van de begeleiders van 

de externe leeromgeving die tegen de Haarlemse pilot aan is georganiseerd en met 

Nanda Sweres (Gemeente Rotterdam), destijds stagiair bij de Gemeente Haarlem 

en fulltime betrokken bij de uitvoering van de pilot. De reflectie door Geiske Bouma 

spitste zich toe op het verloop van het pilotproces vanuit haar ervaring met het 

opzetten en begeleiden van leerprocessen. De reflectie door Nanda Sweres was 

algemeen van aard vanuit haar eigen ervaringen met de pilot, voortkomend uit haar 

nauwe betrokkenheid en waardevolle ondersteunende rol van zowel de 

projectleiding als de overige deelnemers aan de pilot. 

3.5 Eindsessie 

Om de resultaten van deze evaluatie beschikbaar te stellen voor een bredere groep 

professionals zal tijdens een van de reguliere kennisdelingsbijenkomsten van het 

UP een speciale sessie georganiseerd worden over deze pilot. De doelgroep voor 

deze sessie zijn geïnteresseerde professionals die willen leren over integrale 

ruimtelijke gebiedsontwikkeling, inclusief bodem/ondergrond. De deelnemers aan 

deze eindsessie worden in overleg met het Uitvoeringsprogramma Convenant 

bodem en Ondergrond bepaald. Ook de direct betrokkenen bij de uitvoering van de 

pilot Ondergrond Amsterdamsevaart in Haarlem zullen worden uitgenodigd voor de 

eindsessie.  

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2018 R11555 Definitieve rapportage Evaluatie Pilot Ondergrond 

Amsterdamsevaart in Haarlem 

 22 / 50  

 4 Verzamelde reflecties van betrokkenen 

Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van alle interviews. Alle ervaringen en reflecties 

van de direct bij de pilot betrokken personen zijn gestructureerd langs de 

onderwerpen die als leidraad dienden voor de pilotevaluatie en analyse: 

1. Rol – Verwachtingen – Relevantie. 

2. Procesverloop en Betrokkenheid. 

3. Bepalende momenten. 

4. Samenwerking. 

5. Rol van informatie. 

6. Impact pilot op andere trajecten. 

7. Relatie met dagelijkse werk. 

8. Relatie met politieke en maatschappelijke realiteit. 

9. Geleerde lessen: leermomenten proces – leermomenten inhoud/kennis. 

4.1 Rol – Verwachtingen – Relevantie 

Rol 

Voor alle interne specialisten was het helder en logisch waarom zij gevraagd 

werden om vanuit een specifiek thema mee te denken in de pilot. Zij hebben 

immers binnen de organisatie ook al de rol van thematrekker of specialist op dit 

vlak. Een aantal interne specialisten was ook betrokken bij actuele ontwikkelingen 

in de Amsterdamsevaart in Haarlem. Ook dat maakte het logisch dat ze betrokken 

waren bij de pilot. Eén van de interne specialisten zag in de pilot een kans om een 

persoonlijke doelstelling vorm te geven: het breder inzetten van de eigen 

bodemexpertise. 

 

Uit de interviews bleek verder dat de interne specialisten met heel verschillende 

houdingen deelnamen. De kernteamleden zaten er proactief in en waren leidend en 

tegelijk zoekend in de vormgeving van het pilotproces. De meeste interne 

specialisten hadden een nieuwsgierige en neutrale houding en waren volgend in 

het proces dat ontstond. Eén deelnemer heeft wat actiever met het kernteam 

meegedacht over vervolgstappen. Eén deelnemer had een wat kritischer houding 

en voelde zich verantwoordelijk om wat nuchterheid in de gesprekken te brengen. 

 

Selectie uitspraken uit interviews over de rol die betrokkenen hadden: 

• Mijn rol was kennis inbrengen over mijn specialisme. 

• Ik had binnen het pilotgebied Amsterdamsevaart ook al een andere 

verantwoordelijkheid, dus logisch dat ik ook aan de pilot deelnam. 

• Ik volgde een collega op. 

• Mij was vooral gevraagd om kaartmateriaal aan te leveren. 

• Soms had ik het gevoel dat ik de kar teveel moest trekken. 

 

Verwachtingen 

Ten aanzien van de uitkomsten van de pilot hoopten de meeste betrokkenen dat 

de pilot heel concrete informatie zou opleveren over hoe de ondergrond het best 

kan worden benut bij het opstellen van ruimtelijke visies of beleid. Een enkeling had 

veel minder verwachtingen, omdat hij binnen zijn eigen werkzaamheden al zeer 

gewend is om vanuit de ondergrond te redeneren. De meeste betrokkenen geven 

aan dat hun verwachting niet is uitgekomen. Het project heeft een ervaring 
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 opgeleverd, veel interessante gesprekken en een rapportage over het doorlopen 

proces. Maar geen concrete handvatten voor het gebruik van de ondergrond voor 

het realiseren van bovengrondse opgaven. 

 

Selectie uitspraken uit interviews over de verwachtingen van betrokkenen t.a.v. 

resultaat pilot: 

• Een 3D-gebiedsvisie. 

• Inzicht krijgen in ambities/doelen vanuit de ondergrondse thema’s. 

• Een basisdocument waar je gebruik van zou kunnen maken binnen 

projecten en dat informatie zou geven over andere beleidsdomeinen. 

• Bouwstenen voor de omgevingsvisie. 

• Een beeld van wat voor Haarlem belangrijk is aan ondergrondse 

eigenschappen en functies. 

• Interessant om binnen deze pilot al aan de voorkant na te denken over de 

ondergrond, en niet pas aan het eind als je nog even moet toetsen of/waar 

de ondergrond belemmeringen opwerpt. 

• Ik twijfelde over het nut van de pilot, voor mezelf. Omdat ik bij mijn reguliere 

werk ook al zoveel mogelijk aspecten meeneem in de afweging. 

• Ik had best hoge verwachtingen van de pilot. In een eerdere pilot over 

gebiedsgericht grondwaterbeheer bleek dat er teveel vrijheden waren 

waardoor we niet echt concreet konden worden. Ik had goede verwachting 

dat we met de pilot Amsterdamsevaart wel heel concreet konden worden. 

 

Ten aanzien van het proces geven de meeste betrokkenen aan dat zij geen 

overzicht hadden over het gehele proces. Er zijn ook maar een paar mensen 

geweest die aan alle activiteiten van de pilot hebben deelgenomen. Eén iemand 

geeft aan dat het wat hem betreft ook bij het type vraagstelling vond passen dat het 

een beetje zoeken was samen, zowel op inhoud (hoe neem je de ondergrond mee 

bij ruimtelijke planning en welke informatie over de ondergrond kun je op voorhand 

al ‘klaarleggen’?) als op proces (welke stappen moeten we met elkaar doorlopen 

om tot een antwoord op de vraag te komen?). 

 

Selectie uitspraken uit interviews over het pilot proces: 

• De samenhang tussen de verschillende activiteiten was mij niet duidelijk 

• Ik had geen duidelijk beeld van het project. 

• Ik had het idee dat iedereen aan het zoeken was, ook Marc en Gonda. Dat 

was prima. Om samen te zoeken naar antwoorden op de vraag hoe je de 

ondergrond al vroeg in het proces meeneemt. 

 

Relevantie 

Voor de kernteamleden ging de pilot over de kern van hun bezigheden. En hoopten 

ze door de pilot nieuwe handvatten te krijgen en hun taken en 

verantwoordelijkheden nog slimmer en beter te kunnen uitvoeren. Een van de intern 

specialisten zag de pilot als kans om vorm te geven aan persoonlijke doelstellingen 

en gebruikte de pilot om te verkennen hoe hij zijn eigen expertise breder zou 

kunnen inzetten in een veranderend speelveld voor bodem/ondergrond. De meeste 

intern specialisten waren wat neutraleren en vooral nieuwsgierig naar hoe de pilot 

juist kon bijdragen aan het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden. 

Twee intern specialisten stelden zichzelf de vraag hoe nieuw de vraag was die 

binnen de pilot werd gesteld (hoe organiseer je een planproces waarin bodem en 
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 ondergrond al aan de voorkant worden meegenomen?), omdat zij die integrale 

benadering in hun dagelijkse werk ook al toepasten. 

 

Selectie uitspraken uit interviews over relevantie van de pilot: 

• Ik kwam de ondergrond al regelmatig tegen in mijn werk en was 

nieuwsgierig of de ondergrond ook een andere rol zou kunnen spelen dan 

alleen het opwerpen van barrières voor nieuwe ontwikkelingen 

• Ik had geen belangen in het pilotgebied. Maar de vraagstelling vond ik wel 

interessant voor andere projecten.  

• Ik was sceptisch over het nut van de pilot omdat ik in mijn normale 

werkzaamheden gewend ben om integraal af te wegen. 

• Het project hielp me enerzijds om inzicht te krijgen in wat de bodem allemaal 

kan en hoe ik die informatie kan benutten voor mijn eigen werkveld, en 

omgekeerd kon ik mijn eigen kennis over wat er allemaal kan met de 

ondergrond delen met andere pilot deelnemers. 

• Hoewel Rijnland geen directe belangen of concrete opgaven in het gebied 

had, is Rijnland wel (grond)waterbeheerder en vond ik het vanuit die rol 

interessant hoe integrale ordening van boven- en ondergrond eruit kan 

komen te zien. 

4.2 Procesverloop 

De interviews met de leden van het kernteam hebben een stevige basis gelegd 

voor het in beeld brengen van het procesverloop. Dit beeld is vervolgens verder 

aangescherpt in de interviews die daarna volgden. Grofweg bestond het gehele 

pilot proces uit de volgende 5 fases. 

1. Aanloop en afbakening. 

2. Startfase. 

3. Inventarisatiefase. 

4. Analyse en afwegen. 

5. Rapportage en afsluiting. 

Parallel aan deze fases van het pilot proces in Haarlem liep de Leeromgeving die 

vanuit I&W georganiseerd werd. 

 

Onderstaand een tijdlijn op hoofdlijnen, waarin de genoemde fases en 

deelactiviteiten in de tijd zijn uitgezet. Hierin zijn ook de bijeenkomsten van de 

leeromgeving meegenomen, die parallel aan het pilotproces georganiseerd werd. 

  

 
 

Figuur 1. Pilot proces met activiteiten op hoofdlijnen, inclusief bijeenkomsten leeromgeving.  
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 Selectie generieke uitspraken uit interviews over alle stappen in het pilot proces: 

• Ik heb alleen aan een paar interne bijeenkomsten meegedaan. Hoe de rest 

van het proces eruit zag en wat de samenhang tussen activiteiten was, was 

niet zo duidelijk voor me.  

• Ik had vooral een rol in het aanleveren van informatie over de ondergrond; ik 

had minder zicht op hoe het gehele proces eruit zag, of met welke vragen 

Marc en Gonda zaten. 

• Het was onduidelijk voor me wat de samenhang tussen de activiteiten was 

en hoe het gehele proces eruit zag 

• Het was heel duidelijk dat ook Marc en Gonda wat aan het zoeken waren 

naar hoe het proces eruit moest zien, wat de volgende stappen waren. En 

dat was prima. Samen zoeken. 

4.2.1 Aanloop en afbakening 

Al sinds 2010 vindt binnen Haarlem samenwerking plaats op het thema ondergrond 

tussen de afdelingen RO en Milieu. De aanloop naar de pilot duurde lang en kende 

verschillende aanleidingen:   

• Bevindingen uit het project Ondergronds bestemmen en het project Masterplan 

Bodemenergie Waarderpolder/Oost-radiaal; 

• Bevindingen uit het ontwikkelproces van de Structuurvisie Openbare Ruimte 

(SOR).  

 

Zowel de afdeling Milieu als de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling waren bij deze 

aanleidingen betrokken. De behoefte die uit deze trajecten naar voren kwam, was 

meer te doen aan visievorming op het gebruik van de ondergrond in relatie tot de 

bovengrond. Met als gezamenlijke doel: het opstellen van een zogenaamde Visie 

voor de Ondergrondse Ruimte (VOR) voor geheel Haarlem.  

 

 

Aanloop vanuit bodem en ondergrond 

Figuur 2 schetst de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen het thema 

bodem en ondergrond die uiteindelijk leidden tot de pilot Ondergrond 

Amsterdamsevaart.  

 

 
 

Figuur 2. Activiteiten en ontwikkelingen in aanloopfase vanuit het thema bodem en ondergrond, 

met rood omrand de momenten die voor Marc van Someren het meest bepalend zijn 

geweest om uiteindelijk tot de pilot te komen.  

Vanaf 2010 werkten Marc van Someren en Gonda Ruijterman al samen aan het 

project Ondergronds Bestemmen en vanaf 2011 aan het Masterplan Bodemenergie 

Waarderpolder/Oost-radiaal, later het Bodemenergieplan genoemd. Het 

Bodemenergieplan voor Waarderpolder/Oost-radiaal kon op veel enthousiasme 

rekenen van de toenmalige wethouders van zowel Milieu als van Ruimtelijke 
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 Ontwikkeling. De wethouders hebben hun wens uitgesproken om voor de gehele 

stad een bodemenergieplan op te stellen. Dit is niet uitgevoerd, omdat zonder 

grootschalige ambities of ontwikkelingen de meerwaarde van een 

Bodemenergieplan ontbreekt. Daarnaast realiseerden Marc en Gonda zich dat 

alleen bodemenergie een erg sectoraal uitgangspunt is voor het gebruik van de 

ondergrond. Als doel is vervolgens gesteld een integrale visie op de ondergrond 

(VOR) op te stellen voor de gehele stad. Ondersteund door een consultancy bureau 

werden in de eerste helft van 2013 een aantal interne sessies georganiseerd, 

waarin de kosten en baten van een betere afstemming met de ondergrond in beeld 

werden gebracht. Dit leidde tot het algemene beeld dat het waardevol was en veel 

kosten bespaart als bij ontwikkelingen vroegtijdig rekening gehouden wordt met de 

ondergrond. Ook externe partijen deelden de mening dat betere afstemming met de 

ondergrond waardevol is. Dit bleek uit een succesvolle bijeenkomst in het najaar 

van 2013 waar niet alleen interne specialisten en andere geïnteresseerden 

deelnamen, maar ook lokale, regionale en nationale samenwerkingspartners en 

zelfs bewoners. Het succes van deze bijeenkomst liet zien dat er behoefte was aan 

een betere afstemming met de ondergrond bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen. 

De uitdaging was vooral om financiering en een vorm te vinden waarin Haarlem kon 

‘oefenen’ met het opstellen van een visie voor de ondergrond (VOR). Teleurstellend 

voor Haarlem was dat het (toenmalige) Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit 

de sector Bodem geen bijdrage wilde leveren. 

 

Uiteindelijk leidde een gesprek met de toenmalige stadsbouwmeester in 2014 tot de 

keuze om voor een kleiner plangebied een pilot te starten, de Amsterdamsevaart. In 

diezelfde periode maakten Marc van Someren en Gonda Ruijterman ook kennis 

met de gemeente Rotterdam, waar John de Ruiter en Joost Martens al veel 

ervaring hadden met visieontwikkeling en de ondergrond. Vanuit deze 

kennismaking ontstond ook het idee voor een leeromgeving, die uiteindelijk met 

financiële steun vanuit IenM en het UP vorm heeft gekregen.  

 

Vier activiteiten in de aanloop fase naar de pilot zijn voor projectleider Marc van 

Someren echt bepalend geweest:  

• De bevindingen uit de kosten-baten analyse (2013), waaruit de economische 

meerwaarde bleek van een visie op de ondergrond;  

• De brede bijeenkomst (2013), waaruit draagvlak voor en behoefte aan een 

visie op de ondergrond naar voren kwam;  

• Het gesprek met de stadsbouwmeester (2014), omdat daaruit een concreet 

pilotgebied naar voren kwam en een noodzaak voor ontwikkeling.  

• Het contact met collega’s uit Rotterdam (2014), wat herkenning en onderlinge 

uitwisseling met vakgenoten opleverde.  
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 Aanloop vanuit Ruimtelijk Beleid 

Figuur 3 schetst de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen vanuit het Ruimtelijk 

Beleid die uiteindelijk leidden tot de pilot Ondergrond Amsterdamsevaart. 

  

 

Figuur 3. Activiteiten en ontwikkelingen in aanloopfase vanuit ruimtelijk beleid, met rood omrand 

de twee moment die voor Gonda Ruijterman heel bepalend zijn geweest om 

uiteindelijk tot de pilot te komen. 

De politieke aandacht voor het Bodemenergieplan voor de Waarderpolder/Oost-

radiaal bracht Gonda Ruiterman voor het eerst op het idee om een integrale visie 

op de ondergrond voor heel Haarlem te maken. Een volgende ervaring die bijdroeg 

aan de wens voor een integrale visie op de ondergrond was het opstellen van de 

Structuurvisie Openbare Ruimte, waarin duidelijk werd dat er onvoldoende 

(ondergrondse) ruimte is om alle wensen en ambities in 1 gebied te realiseren.  

Tegelijkertijd bleek ook vanuit bodem en ondergrond de behoefte te bestaan om 

veel eerder betrokken te raken bij ruimtelijke visievorming, wat een jaar van 

aftasten en afbakenen in gang zette: “we hadden een missie”. Een proces van 

ervaringen ophalen bij andere gemeenten, symposia bezoeken, inlezen, interne 

gesprekken voeren en draagvlak verkennen startte. Dit jaar van ‘veel praten’ 

(ervaringen ophalen), ‘waarde creëren’ (voor wie is zo’n visie op de ondergrond 

interessant?), ‘keuzes maken’ (welke thema’s willen we meenemen en waar 

beginnen we?) en ‘partners zoeken’ (wie kan bijdragen?) leidde tot een heel 

belangrijke conclusie: als we echt willen starten moeten we een heel goed verhaal 

hebben, anders krijgen we geen toestemming (= tijd & geld).  

 

De afbakening van pilotgebied (2014) ontstond mede doordat voor dit gebied 

(Amsterdamsevaart) al een bovengrondse ruimtelijke visie bestond, waarin 

bovendien voor verschillende (bovengrondse) functies oplossingen in de 

ondergrond gevonden moesten worden. Dus gunstig aan dit gebied leek, dat er al 

een bovengrondse visie was.  

 

In diezelfde periode maakten Gonda Ruijterman en Marc van Someren kennis met 

John de Ruiter en Joost Martens van de gemeente Rotterdam, die al veel ervaring 

hadden met visieontwikkeling en de ondergrond. Vanuit deze kennismaking 

ontstond ook het idee voor een leeromgeving, die uiteindelijk met financiële steun 

vanuit IenM en het UP heeft vorm gekregen.  

 

Gonda Ruijterman noemt de volgende momenten die voor haar bepalend zijn 

geweest in de aanloop naar de uiteindelijke pilot Ondergrond Amsterdamsevaart:  
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 • De ervaring met het opstellen van de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR), 

waaruit bleek dat Haarlem bovengronds veel meer ambities/functies wilde 

combineren dan waarvoor de ondergrond ruimte bood.  

• De gehele periode van verkennen en afbakenen die daarna volgden zijn voor 

Gonda belangrijk geweest om te komen tot de uiteindelijke pilot.  

4.2.2 Startfase 

Deze verdere afbakening leidde eind maart 2015 tot een startnotitie die eind april 

door B&W is vastgesteld. De pilot zou gaan over een kleiner plangebied, de 

Amsterdamsevaart, en zou ook met een kleinere groep deelnemers worden 

uitgevoerd. In plaats van een breed opgezette samenwerking met de wijk, burgers, 

lokale bedrijven en woningcorporaties, zoals eerder werd beoogd, was mede op 

advies van de gebiedsmanager besloten om de pilot uit te voeren met alleen 

relevante externe ondergrond stakeholders.  

 

Het vaststellen van de startnotitie was een belangrijke mijlpaal. Deze formele steun 

betekende niet alleen inhoudelijk commitment, maar zorgde ook voor de benodigde 

tijd en middelen, waardoor beoogde collega’s ook daadwerkelijk tijd mochten 

besteden aan het project en konden deelnemen. Nu kon het project echt beginnen.  

 

Uit de interviews met de kernteamleden: 

• Deze startnotitie was nodig om inhoudelijk commitment te krijgen, én om tijd 

en middelen te regelen waardoor beoogde collega’s zouden kunnen 

deelnemen aan het project. Er moest een kostenplaats komen, er moest tijd 

ingepland worden om mensen te laten meedoen, geld, en toestemming 

voor de individuele medewerkers ‘je mag eraan werken’. 

 

In juli 2015 vond de formele kick-off bijeenkomst plaats voor alle deelnemers aan 

de pilot. Naast de drie leden van het kernteam, ondersteuning van John de Ruiter 

(Gemeente Rotterdam) en Geiske Bouma (TNO) en de intern specialisten
2
 , waren 

bij deze bijeenkomst ook gebruikers van de ondergrond en diverse externe 

stakeholders aanwezig, zoals PWN, Alliander, Hoogheemraadschap van Rijnland, 

Provincie Noord-Holland, KPN en kabel- en leidingenbedrijven. Ook het Ministerie 

van (toen nog) Infrastructuur en Milieu was als actieve deelnemer bij de kick off 

aanwezig (vanuit het proces om tot een Nationale Structuurvisie voor de 

Ondergrond te komen (STRONG)).  

 

Aanvankelijk was het pilot proces opgesplitst in 3 fases: 

• Inventarisatie. 

• Analyse. 

• Afwegen. 

Gaandeweg de pilot bleek dat de fases van analyse en afwegen zo dicht bij elkaar 

lagen dat deze als 1 fase verder zijn opgepakt.  
  

                                                      
2 Afkomstig van de afdelingen OGV (Openbare Ruimte, Groen en Verkeer), RB (Ruimtelijk Beleid), 

GOB (Gebiedsontwikkeling en Beheer) en Milieu.  
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 4.2.3 Inventarisatiefase 

In deze fase stond het inventariseren van beschikbare informatie over de 

ondergrond centraal. Dit gebeurde via verschillende activiteiten:  

• Inventarisatie generieke informatie door kernteam. 

• Thematische inventarisatie in werkgroepen. 

• Intern voortgangsoverleg. 

• Afsluitende sessie. 

 

Kernteam 

Het kernteam ontfermde zich over de inventarisatie van 1) beleid en wetgeving en 

2) basiskaarten. Bij de inventarisatie van beleid werd duidelijk dat er meer dan 100 

beleidsdocumenten over het projectgebied geschreven zijn.  De inventarisatie van 

beleid en wetgeving resulteerde in een samenvattende tekst. De inventarisatie van 

basiskaarten leverde een resultaat op van ca. 70 digitale kaarten. Sommige thema 

kaarten bleken alleen analoog beschikbaar te zijn; deze kaarten zijn gedigitaliseerd.  

Het kernteam stippelde daarnaast ook het proces uit voor de pilot en de 

samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.  

 

Werkgroepen 

De werkgroepen waren geformeerd rondom thema’s en interne specialisten c.q. 

thematrekkers:  

• Kabels en Leidingen (Bob Lanfermeijer, later Eddy Roosen). 

• Bodem- grondwaterkwaliteit (Steven van ‘t Veer). 

• Ecologie (Laura Meuleman). 

• Ondergrondse bouwwerken (Rolf Tjerkstra). 

• Water (Erhard Föllmi). 

• Bodemenergie (Josephine Paulussen). 

• Digitalisering: 3D Bodemtool (Marjolein Woortman). 

 

De thematrekkers kregen zelf de vrijheid om een team samen te stellen rondom het 

betreffende thema. Het team kon bestaan uit interne collega’s en medewerkers van 

de betrokken externe stakeholders. De keuze om de interne specialisten ook te 

vragen als thematrekkers was bewust, mede om de gevraagde tijdsinspanning van 

de externe stakeholders beperkt te houden. Als onderdeel van de inventarisatie 

kreeg elke werkgroep twee vragen: 

 

• Aan te geven wat er allemaal speelde vanuit het betreffende thema binnen het 

pilotgebied Amsterdamsevaart in Haarlem. Wat is de bestaande situatie?  

• Op zogenaamde ‘stoplichtenkaarten’ aan te geven welke kansen of 

belemmeringen zij zagen vanuit het betreffende thema voor het gebruik van de 

ondergrond voor bovengrondse opgaven; de stoplichtenkaarten moesten 

duidelijk maken of en welke randvoorwaarden vanuit het betreffende thema 

aan de orde waren voor gebruik van de ondergrond.  

 

Uit de interviews bleek dat de meeste thematrekkers de gevraagde informatie 

zelfstandig hebben verzameld, vaak middels bureauwerk. Sommigen hebben bij het 

verzamelen van deze kennis/informatie ook samengewerkt met een aantal externe 

stakeholders, zoals Hoogheemraadschap van Rijnland, Alliander, PWN en 

Provincie Noord Holland.  
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 De werkgroepen leverden twee type resultaten op: 

• Kaartenatlas.  

• Thematische ‘stoplichtenkaarten’.  

 

De kaartenatlas bestond uit informatiekaarten, waarop de bestaande situatie per 

thema te zien was met daarbij een begeleidende tekst over hoe de ondergrond een 

rol speelt binnen het betreffende thema. Daarnaast bevatte de kaartenatlas ook de 

bestaande beleidskaarten, die uit de inventarisatie gekomen waren.  

 

De thematische stoplichtenkaarten werden opgesteld vanuit een specifieke vraag 

vanuit een bepaald thema. Bijvoorbeeld: Waar kan het beste gegraven worden? 

Vanuit het thema Bodemkwaliteit? Vanuit het thema Kabels en Leidingen? 

Afhankelijk van het thema dat als perspectief voor de vraag genomen wordt, zie 

zo’n thematische stoplichtenkaart er anders uit.   

 

Deze aanpak met de stoplichtenkaarten was overgenomen uit de Gemeente 

Rotterdam. Rotterdam had goede ervaringen met deze aanpak, en het kernteam 

was benieuwd of die aanpak voor Haarlem ook zou werken. In eerste instantie had 

het kernteam in gedachten om het opstellen van de thematische stoplichtenkaarten 

heel open te laten. Thema coördinatoren konden zelf bepalen vanuit welke vraag zij 

een stoplichtenkaart wilden opstellen. Uit de interviews bleek dat de meeste 

thematrekkers niet goed uit de voeten konden met deze open vraag, alleen vanuit 

hun eigen thema geredeneerd. Omdat kansen en belemmeringen vanuit of voor 

een bepaald thema juist ook ontstaan als resultaat van een gezamenlijk gesprek 

daarover en ambities of ontwikkelingen vanuit andere thema’s en externe 

stakeholders. De behoefte om de stoplichtenkaarten vooral samen te maken en bij 

voorkeur ook in gesprek met externe stakeholders was groot. Op verzoek van de 

intern specialisten is de oorspronkelijke open vraag om per thema 

stoplichtenkaarten te maken uiteindelijk stopgezet. Het nadenken over kansen en 

belemmeringen vanuit elk thema en de visualisatie daarvan in stoplichtenkaarten is 

vervolgens voortgezet tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met alle interne 

specialisten: de zogenaamde ‘stoplichtenkaartensessie’.  

 

Voor veel mensen was de sessie met de stoplichtenkaarten een bepalend moment 

in het proces.  

 

Selectie uitspraken van geïnterviewde personen over inventarisatiefase: 

• Hoewel in de aanloop naar de pilot door meerdere mensen was 

aangegeven dat de ondergrondse ordening een belangrijk onderwerp was, 

bleek het tijdens de uitvoering van de pilot helemaal niet voor iedereen 

vanzelfsprekend te zijn om gezamenlijk over ondergrondse ordening na te 

denken. Wat was voor iedereen eigenlijk de waarde van integraal afwegen?  

• Ik had het gevoel dat de energie al heel snel na de start van de pilot uit de 

groep verdween en dat ik in mijn eentje de kar moest trekken.  

• Sommige collega’s positief stonden ten opzichte van de pilot, anderen 

neutraal, weer anderen kritisch en een enkeling afwijzend 

• Ik vond het onzinnig om zo’n stoplichtenkaart te maken zonder criteria of 

input van externe stakeholders.  

• In Rotterdam is het maken van zo’n stoplichtenkaart vooral een 

gespreksmiddel geweest en was er meer tijd en interactie om de 

stoplichtenkaarten samen te stellen. In Haarlem daarentegen is het 
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 opstellen van een stoplichtenkaart vanuit de verschillende thema’s teveel 

als een doel op zichzelf gezien, en veel minder als middel om een gesprek 

op gang te brengen over synergieopties.  

• We hebben te makkelijk gedacht dat we wel even ‘de kortere route’ konden 

doorlopen (gelijk opstellen van de stoplichtenkaarten). 

• Ik had vooral een rol in het aanleveren van informatie vanuit onze 

organisatie. Daardoor had ik minder zicht op het gehele proces. Wel ben ik 

aanwezig geweest bij de ‘kaartensessie’.  

• Ik had de indruk dat er angst was om het fout te doen. Of mensen wilden 

juist veel te gedetailleerd werken, in plaats van op hoofdlijnen. 

 
Interne voortgangsoverleggen 

De meeste interne specialisten zijn bij de interne voortgangsoverleggen geweest, 

waarin zij informatie aan elkaar presenteerden vanuit hun eigen expertise en 

reflecteerden op de inbreng van anderen. In deze voortgangsbijeenkomsten is ook 

door verschillende mensen de behoefte geuit om voor uitwisseling tussen thema’s 

te zorgen.  

 

Afsluitende sessie 

De inventarisatiefase is afgesloten met een gezamenlijke sessie waarin de 

thematrekkers de verzamelde informatie aan elkaar presenteerden alsmede de 

stoplichtenkaarten die per thema gemaakt waren, de zogenaamde 

‘stoplichtenkaartensessie’. Aan deze sessie namen zowel het kernteam, de interne 

specialisten als de actieve externe stakeholders deel. 

 

Uitspraken uit de interviews over de afsluitende ‘stoplichtenkaarten’ sessie: 

• We hadden vooraf hele hoge verwachtingen van deze sessie. 

• Achteraf bleken we veel minder met al die kaarten te kunnen. 

• Ik herinner me dat er een methode op ons werd losgelaten die alles open 

gooide. We moesten niet gehinderd door enige voorkennis op kaarten en 

met kleuren weergeven waar kansen voor de ondergrond zaten. Dat werkt 

niet. Je hebt altijd te maken met een bestaande situatie. Er zijn altijd 

belemmeringen.  

• Ik had het veel zinvoller gevonden als we vanuit het perspectief van externe 

stakeholders naar kansen en belemmeringen hadden gekeken. Wat zijn de 

opgaven en uitdagingen van die stakeholders? En hoe kun je die integraal 

aanpakken door de ondergrond slim te benutten? 

4.2.4 Analyse en afwegen  

De fase van analyseren en afwegen bestond uit zogenaamde 

verdiepingsgesprekken en uit gezamenlijke werkateliers.  

 

Verdiepingsgesprekken 

De verdiepingsgesprekken werden opgestart aan het eind van de inventarisatiefase 

en liepen ook nog door in de analysefase. Deze gesprekken waren bedoeld om in 

kleine settings na te denken over synergie mogelijkheden tussen twee thema’s. 

Marc van Someren, Gonda Ruijterman en Nanda Sweres begeleidden deze sessies 

vanuit het kernteam. Zij hadden vooraf een aantal vragen voorbereid om de 

gesprekken te helpen opstarten. Meerdere interne specialisten gaven tijdens de 

interviews aan dat ze deze gesprekken heel waardevol vonden en lastig tegelijk.  
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 Uitspraken over verdiepingsgesprekken uit de interviews: 

• Deze gesprekken waren heel leuk. De energie kwam weer terug. Er werden 

zaadjes gepland. 

• Je weet niet wat je niet weet en welke vraag je moet stellen aan je collega. 

• Er ontstond inzicht in wat je allemaal niet weet over relatie tussen domeinen. 

• Er ontstonden veel vragen over wat de plus precies is van synergie tussen 

thema’s. Er was behoefte aan onderbouwing van hoe die relaties precies in 

elkaar zitten. Daar lopen nu een paar projecten op.  

• De gesprekken lieten ook zien dat sommige beleidsterreinen veel leidender 

en dwingender zijn dan andere.  

• Ik vond het lastig om slechts vanuit twee expertises na te denken over 

kansen met de ondergrond, zonder daarin de perspectieven van andere 

(externe) stakeholders mee te nemen.  

• Collega’s gingen het belang van elkaars thema beter zien en er ontstonden 

nieuwe contacten.  

• Collega’s kregen meer inzicht in knelpunten en kansen met de ondergrond.  

• Deze gesprekken hielpen ons om de volgende stappen en werkvormen in 

het proces te bepalen. 

• Het was heel prettig dat er verdieping kon ontstaan in de pilot. Er waren voor 

iedereen uren geregeld en afspraken werden ruim ingepland zodat er ook 

echt tijd was.  

• Het was vooral waardevol dat er tijd was voor dialoog, om door te vragen en 

dat er aandacht was voor je eigen onderwerp.  

• Wat echt hielp is dat we vooraf om voorbereiding werden gevraagd. Dat je 

werd uitgedaagd om relaties te zien die je normaal niet ziet of zoekt. Dat we 

probeerden relaties te verbeelden. En dat je echt naar elkaar luisterede. 

Normaal gesproken krijg je een vraag – geef je antwoord- en hoor je nooit 

meer wat er met je antwoord gebeurd is… Dat was in deze pilot anders.  

 

Werkateliers 

In de gezamenlijke werkateliers stonden concrete gebieden in de stad centraal. De 

bovengrondse ambities/visies/plannen van deze concrete gebieden werden in de 

werkateliers geconfronteerd met de (on)mogelijkheden in de ondergrond: wat kan 

wel, wat kan niet? De gebiedsvisie van Haarlem Oostradiaal werd gebruikt als 

casus. Wat de deelnemers waardeerden in de werkateliers is dat het gesprek 

concreter werd, omdat het ging over een concrete (deel)gebied. In de reflecties van 

de deelnemers valt op dat samen in sessies aan een concreet vraagstuk werken 

enthousiaster is ontvangen dan het (individueel) uitzoeken en aanleveren van 

informatie.  

 

Uitspraken uit interviews over werkateliers: 

• In de werkateliers werd het weer concreet. En ging het niet over een 

abstractie visie waarin verschillende ondergrondse functies tegen elkaar 

werden afgewogen, maar stonden concrete vraagstukken centraal. 

• Ik voelde me mede verantwoordelijk voor de werkateliers, omdat ik na afloop 

van de stoplichtenkaarten sessie de suggestie had gedaan om een andere 

koers te varen.  

• Die werkateliers werkten veel beter voor mij, omdat we met meerdere 

experts en meerdere thema’s aan tafel zaten.  

• Vanuit de kennis die iedereen had over actuele ontwikkelingen in de stad 

(ook door samenwerking met externe gebiedspartners) binnen de 
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 verschillende thema’s, was het makkelijker om tot integrale afwegingen te 

komen.  

• De belangrijkste conclusie van deze fase was dat de ondergrond niet echt 

belemmerend werkt voor bovengrondse ontwikkelingen in het plangebied. 

4.2.5 Rapportage en afronding 

Met name het kernteam heeft zich over de eindrapportage gebogen. Alle 

deelnemers hebben een conceptversie kunnen tegenlezen en ook de definitieve 

versie ontvangen.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews over het resultaat van de pilot: 

• De uitkomsten van het project vielen me echt tegen. 

• De pilot heeft me geen inzicht opgeleverd over ambities vanuit de 

ondergrond. Dat had ik wel verwacht.  

• Hadden we hier nu een heel jaar aan gewerkt? 

• Het lukte niet om informatie over de ondergrond boven tafel te krijgen die je 

kunt gebruiken om te ordenen met de ondergrond.  

• In het rapport is vooral de integratie van informatie over de ondergrond in 

gebiedsontwikkelingen beschreven. 

• De vraag die ik wel nog heb is hoe deze procesbeschrijving bijdraagt aan 

het breder uitdragen van integraal afwegen met de ondergrond (3D-

bestemmen). 

• De Wethouder Ruimtelijke Beleid was positief over het eindresultaat: Mooi 

rapport. Goede basis voor toekomstige projecten, het rapport bevat wel erg 

veel informatie.  

• De wethouder Milieu vond het een lastig te behappen onderwerp.  

• De pilot heeft geen concrete gebiedsvisie voor de ondergrond opgeleverd. 

 

Het gehele project is afgesloten met een eindbijeenkomst in het ABC, het 

Architectuurcentrum in Haarlem. Zowel de intern specialisten, als de externe 

ondergrond partners, als de deelnemers uit de leeromgeving waren uitgenodigd 

voor deze bijeenkomst. Helaas was de opkomst heel laag.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews over de afronding van de pilot: 

• Ik had de indruk dat de afronding van de pilot meer een Haarlemse-interne-

aangelegenheid was 

• Met de afronding van het project heb ik niet meer zo beziggehouden; ik was 

toen vooral bezig met de afronding van mijn werkzaamheden en het zorgen 

voor continuïteit na mijn vertrek uit de organisatie.  

• Ik herinner me dat ik betrokken was bij een bijeenkomst in het ABC-

tentoonstellingsruimte van de Gemeente Haarlem; een spin-off van de pilot.  

4.2.6 Leeromgeving 

Parallel aan de uitvoering van de pilot Ondergrond Amsterdamsevaart met interne 

specialisten en de externe stakeholders in Haarlem, is ook een zogenaamde 

leeromgeving opgezet. Financieel ondersteund door het (toenmalige) Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu en het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en 

Ondergrond en uitgevoerd en begeleid door de Gemeente Rotterdam en TNO. Het 

Ministerie had vanwege de ontwikkeling van de Rijksstructuurvisie op de 

ondergrond (STRONG) grote belangstelling voor de leerervaringen uit de pilot in 

Haarlem. Het Ministerie bood daarom aan om het project inhoudelijk te faciliteren 
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 met kennis en proceservaring, onder meer door deze leeromgeving op te zetten, als 

een soort schil rond de pilot in Haarlem. In deze leeromgeving had het kernteam de 

mogelijkheid om te sparren, spiegelen en leren met andere professionals op het 

gebied van integraal plannen met bodem en ondergrond. In dit traject kon ook 

geleerd worden van de ervaringen in Rotterdam. Naast de betrokkenen uit Haarlem 

werden voor de bijeenkomsten in de leeromgeving ook professionals uit andere 

gemeenten, provincies en bedrijven uitgenodigd. In de leeromgeving was ruimte 

voor onderlinge uitwisseling van ervaringen, voor gezamenlijke reflectie alsmede 

voor oefenen met innovatieve aanpakken voor integrale ruimtelijke visievorming 

met de ondergrond. In totaal zijn er 4 bijeenkomsten binnen de Leeromgeving 

georganiseerd (figuur 4). 

 

 
 

Figuur 4. De vier bijeenkomsten in de Leeromgeving. Waarin de laatste bijeenkomst voor 

verschillende bij de pilot betrokken specialisten waardevol is geweest.  

Vooral de leden van het kernteam hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten met 

de Leeromgeving. Ook Steven van ’t Veer heeft de meeste bijeenkomsten van de 

Leeromgeving bijgewoond. Af en toe namen ook andere interne specialisten deel 

aan de bijeenkomsten van de leeromgeving. Bij de 4e en laatste bijeenkomst met 

de Leeromgeving was een groot aantal van de betrokken kernteamleden, interne 

specialisten en externe stakeholders uit Haarlem aanwezig.  

 

De bijeenkomsten van de Leeromgeving werden begeleid door Geiske Bouma en 

Mike Duijn van TNO. Daarnaast had John de Ruijter een belangrijke rol in de 

bijeenkomsten, vanuit zijn Rotterdamse ervaring met integraal plannen en 

visieontwikkeling met de ondergrond.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews over de leeromgeving 

• Ik heb de leeromgeving wel wat chaotisch ervaren. Sommige bijeenkomsten 

van de leeromgeving waren intern, sommige waren extern. 

 

Over de 1
e
 en 3

e
 bijeenkomst in de Leeromgeving is in de interviews nauwelijks 

gesproken. Wel zijn de ervaringen uit de 2e en 4e bijeenkomst benoemd.  

 

2e bijeenkomst leeromgeving – afwegen m.b.t. (Rotterdams) kaartspel 

• In deze sessie werd een kaartspel getest dat ontwikkeld was voor de 

Rotterdamse context.  

• Afwegen tussen (ondergrondse) functies centraal.  

• Het doel van de sessie was om input te leveren voor de beoogde werkateliers 

van de pilot Ondergrond Amsterdamsevaart in Haarlem, maar dat pakte 

anders uit.  
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 • De sessie gaf inzicht in waar ondergrondse functies goed te combineren zijn 

(synergie-opties) en waar niet (botsingen). 

• Bij deze sessie waren naast het kernteam, ook een aantal interne specialisten 

van de gemeente Haarlem aanwezig. En daarnaast de andere deelnemers 

afkomstig uit andere gemeenten, provincies en bedrijfsleven.  

• De methode die in deze bijeenkomst werd geïntroduceerd en getest, is later 

ook toegepast in de interne pilot Ondergrond Amsterdamsevaart in Haarlem.  

• Tijdens die interne sessie werd duidelijk dat er teveel combinatiemogelijkheden 

waren, waardoor kiezen lastig bleek.  

• Overall conclusie van de sessie was dat het kaartspel niet rijp genoeg was om 

ook in te zetten in de Haarlemse pilot.  

 

4e bijeenkomst leeromgeving – verschillende schaalniveaus in een RO proces  

• Tijdens deze sessie kwamen de verschillende schaalniveaus/ fases van 

integrale ruimtelijke planprocessen aan bod die je tegenkomt bij integraal 

plannen.  

• Gonda presenteerde in deze bijenkomst welke verschillende schaalniveaus er 

binnen een ruimtelijk planproces onderscheiden worden en welke behoefte 

aan informatie er is over de ondergrond binnen die verschillende fases.  

• Tijdens die sessie kon Gonda goed uiteenzetten welke stappen zij als RO’er 

doorloopt en welke informatie je als RO’er nodig hebt om stappen te kunnen 

maken en naar een volgende fase over te gaan. 

• Tijdens deze sessie kwam ook aan bod wat een ondergrond specialist aan 

informatie nodig heeft van RO-collega’s om de juiste informatie te kunnen 

aanbieden. 

• De discussies gingen over wanneer en in welke mate van detail je informatie 

over de ondergrond inbrengt in de verschillende fases.  

• Belangrijk resultaat van deze sessie was dat die verschillende 

schaalniveaus/fases van integrale ruimtelijke planprocessen structurerend 

werken. En dat je als ruimtelijk planner vooraf goed moet nadenken over welke 

informatie je wanneer nodig hebt en van wie.  

• Omgekeerd geldt dat ook, dat het waardevol is als je als intern specialist weet 

aan welke informatie behoefte is in welke fase en op welke manier en in welke 

mate van detail je die moet aanbieden.  

• Daarnaast maakte de sessie duidelijk wie welke kennis heeft over de 

ondergrond.  

• En wie je wanneer aan tafel zet > niet alle specialisten zijn in staat om hun 

specifieke kennis te vertalen heeft naar dat wat ruimtelijke planners nodig 

hebben. > waardoor je goed moet nadenken over iemand die die vertaling kan 

doen > die persoon moet een breed beeld hebben van ruimtelijke planproces 

en ondergrondinformatie en de juiste mensen kennen om de benodigde 

informatie op te halen.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews over deze 4e bijeenkomst van de 

leeromgeving:  

• Tijdens deze sessie had ik voor het eerst het idee dat er kwartjes begonnen 

te vallen bij collega’s en andere deelnemers aan de leeromgeving over 

waar ik tegen aanloop en waar mijn behoefte aan een integrale visie op het 

gebruik van de ondergrond vandaan komt.  

• Collega’s gingen in deze sessie beseffen dat elke RO-fase wordt afgesloten 

met bepaalde basiskeuzes c.q. besluitvorming.  
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 • Tijdens deze sessie werd het voor mij nog eens extra duidelijk dat we in de 

fase van een al kant en klare gebiedsvisie waren ingestapt, terwijl de fases 

van verkenning en van definiëren van opgave/ambities al gepasseerd 

waren. 

• Ik had de indruk dat ik al vaker had toegelicht waarom het voor mij/RO van 

waarde is om informatie over de ondergrond te hebben, maar pas hier werd 

dat echt goed zichtbaar. 

 

Deze sessie is voor Gonda Ruijterman een heel bepalend moment geweest. 

Achteraf gezien was het denkt ze misschien waardevoller geweest om te beginnen 

met een sessie waarin het RO-proces centraal staat.  

4.3 Betrokkenheid 

Voor de meeste deelnemers was het heel logisch dat zij gevraagd waren om deel te 

nemen. Danwel omdat ze binnen de gemeente sowieso al themacoördinator van 

het betreffende thema waren, danwel omdat ze als dé specialist op dit gebied 

bekend stonden.  

 

Selectie uitspraken uit interviews over betrokkenheid: 

• Ik was ook betrokken bij het project ‘Afwaarderen Amsterdamsevaart’, dus 

logisch dat ik gevraagd werd.  

• Mijn betrokkenheid lag voor de hand. Collega’s wisten dat ik op zoek was 

naar het breder inzetten van mijn expertise. 

• Ik weet niet meer precies hoe ik betrokken ben geraakt. 

• We hadden een missie. 

• Logisch dat ik werd gevraagd; ik werkte tenslotte al aan dit thema. 

• Ik volgde mijn collega op. 

4.4 Bepalende momenten 

De interviews lieten een consistent beeld zien van wat de direct betrokkenen als 

bepalende momenten in de pilot ervaren hebben:  

 

• Zowel voor Marc van Someren als voor Gonda Ruijterman is de aanloop naar 

de pilot Ondergrond Amsterdamsevaart heel belangrijk geweest. Er werd 

samengewerkt in concrete projecten – zoals het project ‘Ondergronds 

Bestemmen’ en ‘Masterplan bodemenergie Haarlem Oostradiaal’; er was een 

gezamenlijk uitgangspunt – het opstellen van een Visie Ondergrondse Ruimte; 

er werd gezocht naar financiering voor een pilot en er vond afbakening plaats 

van het pilotgebied van heel Haarlem naar het gebied Amsterdamsevaart.  

 

• Een activiteit die in de interviews vaak genoemd is, is het opstellen van de 

stoplichtenkaarten. Dat is voor verschillende mensen toch wel een bepalend 

moment geweest.  

 

• De meeste interne specialisten noemen ook de verdiepingsgesprekken als 

bepalende activiteit. In die gesprekken ontstond de mogelijkheid voor 

verdieping en voor het echt leren begrijpen van elkaars expertises, 

perspectieven en de synergie of knelpunten daartussen. 
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 • Voor Gonda Ruijterman tenslotte is daarnaast de laatste sessie van de 

leeromgeving waarin uitvoerig gesproken is over de verschillende fases en 

informatiebehoefte binnen een RO proces gesproken is. ‘Tijdens deze sessie 

vielen de kwartjes’.   

4.5 Samenwerking 

Samenwerking binnen en rondom de pilot vond op 3 niveaus plaats: binnen de 

Gemeente – met externe stakeholders in Haarlem – in de leeromgeving. 

  

 
 

De meeste mensen geven aan dat de interne samenwerking goed is verlopen. Wel 

was iedereen in de eerste fase van de pilot – de inventarisatiefase -  wat zoekend 

naar wat de vraag precies was en vooral ook wat het nut van de vraag was. Dat 

maakte dat gesprekken soms wat moeizaam verliepen. Daarnaast geven een 

aantal mensen aan dat de wisselende aanwezigheid van collega specialisten bij 

hen leidde tot onduidelijkheid over betrokkenheid. Niet iedereen was consequent 

aanwezig.  

 

De rol van Nanda Sweres wordt door een aantal mensen expliciet benoemd. Nanda 

Sweres was tijdens de uitvoering van de pilot als trainee werkzaam bij de 

Gemeente Haarlem en kon zich fulltime met de pilot bezighouden. Zij ondersteunde 

Marc van Someren en Gonda Ruijterman in het voorbereiden en organiseren van 

het pilotproces. Ook hield ze de voortgang van de pilot in de gaten, probeerde ze 

de intern specialisten zoveel mogelijk te prikkelen en ondersteunen, zocht ze veel 

uit, en nam ze de interne specialisten veel werk uit handen, bijvoorbeeld bij het 

digitaliseren van (stoplicht)kaarten en het maken van de kaartenatlas. Ze verzorgde 

de verslaglegging van bijeenkomsten en schreef ook mee aan het eindrapport. Ze 

was een belangrijke spil bij de uitvoering van het proces.   

 

De inbreng en samenwerking met de externe stakeholders in Haarlem hebben de 

meeste mensen als waardevol ervaren. Sommige interne specialisten hadden al 

samenwerkingsrelaties met één of meerdere externe partners, anderen hebben 

nieuwe contacten opgedaan en nieuwe inzichten gekregen door de perspectieven 

van buitenaf.  

 

Selectie Uitspraken uit de interviews over samenwerking:  

• Ik heb de samenwerking met de interne collega’s als prettig en open 

ervaren.  

• Het was prima dat iedereen zoekend was naar hoe je dat doet, integraal 

afwegen met de ondergrond zo vroeg mogelijk in je proces.  

• Ik heb echt de wil om samen te werken ervaren.  

• Ik heb veel waardering voor de inzet van Marc van Someren en Gonda 
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 Ruijterman. Zij zijn zowel op proces als op inhoud steeds heel alert geweest 

(of zoekend): wat moet onze volgende stap worden? En ook: welk thema 

krijgt hier nu de overhand?  

• Het was niet altijd duidelijk of Gonda en Marc beiden aanwezig zouden zijn, 

of slechts een van beide; een enkele keer gebeurde het dat ze er beiden 

niet waren. Dat zou niet zo moeten zijn, dat de organisatie afwezig is.  

• De inbreng van de externe ondergrond gebruikers heb ik als heel waardevol 

ervaren.  

• De externe gebiedspartners hadden een belangrijke bijdrage in de 

inventarisatiefase. Ze brachten andere thema’s in dan de interne 

specialisten. Daarnaast zorgde uitwisseling met de externe gebiedspartners 

voor nieuwe inzichten.  

• Ik vond het leuk om mee te doen en denken en te zien wat er gebeurde in 

de discussies, ondanks dat ik wat sceptisch was.  

• We hebben wel getwijfeld hoe nuttig en waardevol alle collega’s de pilot 

hebben gevonden.  

• Misschien had de goede samenwerking ook wel te maken met het type 

mensen dat meedeed: rustige types, mensen die van de inhoud houden en 

een onderzoekende instelling hebben. Het was af en toe zoeken hoe de 

interactie tussen de Gemeente en de Leeromgeving het best benut kon 

worden. De Leeromgeving had een wat abstractere agenda dan het proces 

in Haarlem. 

4.6 Rol van informatie 

Over de rol van informatie is veel gezegd tijdens de interviews. Voor de een is 

informatie cruciaal om bij het maken van nieuwe plannen en het vormgeven van 

herontwikkelingen in de stad optimaal rekening te kunnen houden met de 

beschikbare ruimte, zowel ondergronds als bovengronds. Voor een ander hielp het 

kaartmateriaal om zichtbaar te maken wat onzichtbaar is. Voor weer een ander 

krijgt informatie over een bepaald thema pas betekenis als daaraan de ambities en 

plannen van externe gebiedspartners worden toegevoegd. Voor weer een ander is 

het werken met kaartmateriaal dagelijkse praktijk en heel vanzelfsprekend. Voor 

een enkeling is informatie over de ondergrond totaal ondergeschikt aan andere 

belangen die meewegen bij bijvoorbeeld de aanleg en onderhoud van kabels en 

leidingen. Tenslotte bleek het een grote uitdaging te zijn om de informatie die 

binnen Haarlem aanwezig was überhaupt boven tafel te krijgen.  

 

Selectie uitspraken tijdens interviews:  

• Hoe concreter de informatie voor mij is, hoe beter ik er rekening mee kan 

houden.  

• Ik heb me door de pilot gerealiseerd dat het delen van informatie onderling 

een belangrijk middel is om met elkaar het gesprek aan te gaan over de 

(on)mogelijkheden en begrip te krijgen voor elkaars werkzaamheden en 

manier van kijken.  

• Door de kaarten kreeg ik een goed beeld van waar bepaalde functies zich in 

de ondergrond bevinden en hoe diep. Waardoor ik beter besefte dat 

iedereen in verschillende lagen van de ondergrond kijkt/werkt.  

• Ik vond het lastig om kansen en knelpunten te duiden puur vanuit een 

bepaald thema. Omdat die voor mij pas ontstaan als gevolg van ambities en 

plannen van gebiedspartners.  
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 • Niet alle informatie die werd ingebracht vond ik bruikbaar voor mijn reguliere 

werkzaamheden.  

• Ik had het idee dat de andere collega’s mijn expertise als waardevol hebben 

ervaren.  

4.7 Impact pilot op andere trajecten 

Dit thema is op verschillende manieren besproken tijdens het interview. 

Verschillende mensen hebben iets gezegd over hoe datgene wat ze leerden in de 

pilot van waarde was voor andere werkzaamheden waar ze bij betrokken waren.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews: 

• Een visie op de ondergrond zou mijn dagelijkse werk een stuk makkelijker 

maken.  

• De pilot sloot heel goed aan bij mijn behoefte om mijn kennis breder in te 

zetten. Mijn blik is verbreed en de pilot heeft me meer inzicht gegeven in de 

samenhang tussen thema’s.  

• Ik heb een aantal nieuwe contacten opgedaan en weet nu beter wie ik moet 

betrekken bij bepaalde vragen. 

• Ik heb me gerealiseerd dat het maaiveld geen scheiding is. Integraal 

afwegen deed ik altijd al wel. Maar ik stopte bij het maaiveld. Door de pilot 

heb ik geleerd dat boven- en ondergrond met elkaar verbonden zijn.   

• Ik heb de inzichten uit de pilot goed kunnen gebruiken bij het opstellen van 

de Structuurvisie Openbare Ruimte.  

• De pilot heeft een duwtje gegeven aan ‘operatie steenbreek’, waarin het 

ont-tegelen van tuinen en de openbare ruimte centraal staat/ Door de pilot 

werd uitgezocht waar in de stad tegels zinloos zijn en waar je wel/niet tegels 

kunt weghalen. 

• Naar aanleiding van de verdiepingsgesprekken, waarin we nieuwe relaties 

en synergiën ontdekten tussen thema’s, zijn een aantal kennisprojecten 

gestart omdat we die relaties en synergiën beter wilden kunnen begrijpen 

en onderbouwen.  

 

Een aantal mensen deed ook uitspraken over de relatie tussen de pilot en andere 

trajecten in/rondom het pilotgebied.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews: 

• De pilot had niet echt invloed op het project Afwaarderen 

Amsterdamsevaart; dat project volgde een eigen tijdspad en had een eigen 

dynamiek.  

• Ik had de indruk dat Marc en Gonda moeite hadden om de pilot te laten 

aansluiten bij andere trajecten. Zo waren de mensen die bezig waren met 

de herinrichting van de Amsterdamsevaart niet vanaf het begin betrokken 

bij de pilot. Hoe stem je dan af hoe de uitkomsten van de discussies en 

inzichten in de pilot toch terecht komen bij dat parallelle project over 

dezelfde straat, dat zelf te maken heeft met een strak proces en tijdsdruk?  

• Ik herinner me nog de herontwikkeling van de voormalige 

Koepelgevangenis en omgeving op de kop van de Amsterdamsevaart, 

inclusief een nieuwe waterloop. Met dit project waren ook andere interne 

mensen mee bezig, bovendien waren er ook projectontwikkelaars actief. 

Het lukte slecht om de verbinding te leggen tussen beide trajecten (project 
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 en pilot).  

• Misschien kwam dat vooral door de verschillende teams die aan 

voornoemde herinrichtingsprojecten en de pilot werkten en ook aan de 

verschillende snelheden van de trajecten.  

• Die verbinding was denk ik beter tot stand gekomen als de doelen van de 

pilot en de herinrichtingsprojecten beter op elkaar afgestemd waren 

geweest, als er een gedeeld belang was geweest.  

• Er werden verschillende talen gesproken in/door de pilot en de 

herinrichtingsprojecten. De pilot was procesgericht terwijl de 

herinrichtingsprojecten concrete doelen voor ogen hadden. 

4.8 Relatie met dagelijkse werk 

Sommige mensen gaven aan dat ze het prettig vonden dat er voor iedereen uren 

geregeld waren en dat er tijd was voor reflectie. Anderen gaven aan dat ze het 

lastig vonden om alle bijeenkomsten in te passen naast hun reguliere werk.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews:  

• Het was fijn dat er voor iedereen uren geregeld waren.  

• Afspraken waren heel ruim ingepland, waardoor veel ruimte was voor 

verdieping.  

• Ik vond het lastig om de pilot goed in te passen naast zijn reguliere werk. 

Het was een extra belasting (in de tijd).  

• Mijn prioriteit lag meer op het afronden van mijn eigen projecten en het 

zorgen voor continuïteit nadat ik weg zou zijn bij de organisatie. 

4.9 Relatie met politieke en maatschappelijke realiteit 

In 1 interview is de relatie met de politieke en maatschappelijke realiteit heel 

expliciet terug gekomen.  

 

Aantal uitspraken: 

• Heel af en toe bekroop me het gevoel ‘wat zonde dat ik hier mijn tijd een 

aandacht aan moet besteden’, terwijl er daarnaast politieke en 

maatschappelijke uitdagingen zijn die vele malen urgenter en belangrijker 

zijn, zoals de vluchtelingen problematiek.  

• Terwijl de pilot gaande was, moest ik ook huisvesting zien te organiseren 

voor vluchtelingen en politieke vragen beantwoorden. 
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 5 Belangrijkste leerervaringen over proces en 
inhoud/kennis 

In de interviews zijn veel leerervaringen benoemd. Allereerst bij het bespreken van 

alle activiteiten die onderdeel waren van het pilot proces, en daarnaast ook aan het 

eind van de interviews vanuit een algemene terugblik over het proces als geheel. 

We onderscheiden twee type leerervaringen: 1) leerervaringen ten aanzien van het 

pilot proces en 2) leerervaringen ten aanzien van de inhoudelijke vraag en de 

kennis die deelnemers hebben opgedaan. Daarnaast heeft een aantal mensen iets 

gezegd over de manier waarop de ervaringen en uitkomsten van de pilot 

doorwerken in hun dagelijkse werkzaamheden en de werkprocessen binnen de 

Gemeente Haarlem. Tenslotte bevat dit hoofdstuk ook de reflecties op de 

leeromgeving.  

5.1 Leerervaringen pilot proces 

Uit de interviews is een aantal algemene reflecties op het proces naar voren 

gekomen, en daarnaast een aantal reflecties op heel specifieke momenten of 

activiteiten die zich tijdens de pilot afspeelden.  

 

Algemene reflecties pilotproces. Alle deelnemers hebben de onderlinge 

samenwerking als open en prettig ervaren. Voor de een was het lastiger om alle 

andere afspraken te combineren met dagelijkse bezigheden dan voor de ander. Op 

een enkeling na hebben de meeste deelnemers de kruisbestuiving tussen thema’s, 

het leren kennen van elkaars expertise – voor zover dat nodig was – en samen 

zoeken naar synergieopties waardevol gevonden. Sommigen hebben heel concrete 

reflecties teruggegeven over het algemene proces.  

 

Selectie algemene reflecties op pilot proces als geheel: 

• Een compacter traject (minder tijd tussen de verschillende onderdelen) had 

kunnen zorgen voor minder herhaling. Soms zat er heel veel tijd tussen 2 

bijeenkomsten (> 1 maand).  

• Tegelijkertijd werden bijeenkomsten juist heel snel op elkaar ingepland, 

waardoor je in de knel kwam met voorbereiding en dagelijkse werk.  

• Het aantrekken van Nanda Sweres als ondersteuning voor Marc van 

Someren en Gonda Ruijterman en het gehele team is een hele slimme zet 

geweest.  

• Het is goed gelukt om mensen betrokken te houden.  

• We hebben een duidelijke markering van het begin en einde van de pilot 

gemist.  

• We hebben geen aparte afsluitende bijeenkomst meer georganiseerd. 

Eigenlijk was de laatste sessie van de Leeromgeving een soort afsluitende 

sessie voor de pilot. Bij die bijeenkomst waren zowel de interne specialisten 

aanwezig als de externe stakeholders die betrokken waren bij de uitvoering 

van de pilot Ondergrond Amsterdamsevaart in Haarlem. 
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 Belang meenemen ondergrond. De leden van het kernteam kregen snel na de 

start van de pilot twijfels hoe belangrijk en relevant met name de betrokken 

collega’s de pilot vonden, ondanks de uitgebreide aanloopfase waarin middels 

verschillende activiteiten draagvlak verkend is en bekeken is wat de waarde van de 

ondergrond kan zijn indien de ondergrond eerder in ruimtelijke planprocessen wordt 

meegenomen. Mensen stelden kritische vragen en vonden het niet altijd even 

makkelijk om mee te gaan met de voorgestelde werkvormen (stoplichtenkaarten, 

kruisbestuiving tussen thema’s in verdiepingsgesprekken). Voor de kernteamleden 

was de vraag die voor lag heel wezenlijk, en relevant voor dagelijkse 

werkzaamheden. Voor de andere collega’s gold dit minder of zij gaven aan dat ze in 

hun dagelijkse werkzaamheden al gewend waren om informatie over de 

ondergrond mee te wegen.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews: 

• Doordat de energie zo snel na de start uit de groep leek te verdwijnen, 

vroeg ik me af wat voor alle collega’s eigenlijk de waarde was van integraal 

afwegen en samen deze pilot doorlopen? 

• Ik was behoorlijk sceptisch over het nut van de pilot.  

• Ik was nieuwsgierig.  

 

Eigenaarschap. In een aantal interviews ging het over eigenaarschap nemen over 

de uitvoering van de pilot en mede verantwoordelijkheid dragen voor een 

geslaagde uitvoering. De leden van het kernteam hadden op sommige momenten 

het gevoel dat ze veel moesten trekken, en dat collega’s van hen verwachtten 

richting en sturing te geven in het proces van samen leren. Wat moest gebeuren? 

Welke volgende stappen waren nodig? Terwijl ze achteraf bij zichzelf merkten dat 

ze graag samen hadden willen pionieren. Sommige collega’s leek dat pionieren 

beter te liggen dan anderen en opereerden daarin pro-actiever. Dit roept de vraag 

op in hoeverre het voor iedereen duidelijk was dat de pilot niet alleen ging over het 

aanleveren van informatie over de ondergrond, maar ook over samen een proces 

ontdekken waarin informatie over de ondergrond zinvol en effectief wordt 

meegenomen bij ruimtelijke ontwikkeling. En ook, in hoeverre waren mensen bereid 

of bij machte om samen vorm te geven aan het proces?  

 

Selectie uitspraken uit interviews over eigenaarschap: 

• Er was weinig urgentie voor de uitvoering van de pilot 

• Misschien ben ik minder geschikt om pilots te doen en niet echt een pionier. 

• Om een pilot project als dit te laten slagen heb je energie en eigenaarschap 

van de deelnemers (en onderling) nodig; daar ontbrak het tijdens de pilot 

regelmatig aan.  

• Pionieren vraagt om energie en meedenkkracht. Ik heb in dit project ook 

veel moeten trekken. 

• Ik voelde me medeverantwoordelijk voor het organiseren van de 

werkateliers, omdat ik zelf deze koerswijziging had voorgesteld. Dus daar 

heb ik Gonda bij geholpen.  

• Opmerkelijk vond ik dat de afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer zich niet 

geraadpleegd voelde, terwijl ze wel deelnamen aan de pilot.  

 

Stoplichtenkaarten: middel of doel? Over het opstellen van de stoplichtenkaarten 

is veel gezegd. De een vond het waardevol; de ander totaal niet. Het idee van de 

stoplichtenkaarten was overgenomen uit Rotterdam. Rotterdam had goede 
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 ervaringen met het opstellen van dergelijke kaarten, vooral als middel om vanuit 

verschillende disciplines het gesprek aan te gaan over kansen en belemmeringen 

vanuit de ondergrond. In Haarlem is het opstellen van een stoplichtenkaart vanuit 

de verschillende thema’s – achteraf gezien – misschien teveel als een doel op 

zichzelf gezien, en veel minder als middel om een gesprek op gang te brengen over 

synergieopties. Marc van Someren, Gonda Ruijterman en John de Ruiter dachten 

dat het op basis van de ervaringen in Rotterdam best mogelijk moest zijn om ‘de 

kortere route’ te doorlopen (gelijk opstellen van de stoplichtenkaarten). Terwijl het 

achteraf gezien vooral over het gezamenlijke gesprek gaat.  

 

Uitspraken uit de interviews over de stoplichtenkaarten: 

• Ik vond het vrij onzinnig om vanuit één thema, zonder het perspectief van 

anderen daarin te betrekken, stoplichtenkaarten op te stellen. 

• Het met elkaar voeren van het gesprek is belangrijk. Bijvoorbeeld aan de 

hand van het samen opstellen een stoplichtenkaart, of iets anders.  

• Ook al heeft een ander ervaring met hoe je dergelijke processen moet 

opzetten en doorlopen, je moet toch zelf tijd maken om elkaar te leren 

kennen en begrijpen.  

 

Verschillende contexten. De manier waarop de ondergrond een rol speelt in een 

bepaald beleidsdomein hangt van meerdere dingen af, bijvoorbeeld van de andere 

belangen waarmee ook rekening houden moet worden. De pilot heeft laten zien dat 

de interne specialisten in heel verschillende contexten werkzaam zijn, waarin hele 

andere dynamieken, informatiebehoeften en belangen spelen. Zo gaven sommige 

interne specialisten aan dat zij altijd te maken hebben met een bestaande situatie, 

die je niet zomaar kunt veranderen of aanpassen als dat beter zou uitkomen vanuit 

de ondergrond geredeneerd, omdat andere belangen veel belangrijker of 

dominanter zijn in de afweging.  Een ander gaf aan dat elke fase in een ruimtelijk 

planproces een andere informatiebehoefte met zich meebrengt, met name de mate 

van detail waarin die informatie wordt aangeboden.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews:  

• Ik had het idee dat ik al vaker had uitgelegd hoe een RO-proces eruit ziet en 

waarom het van waarde is om informatie over de ondergrond te hebben; 

maar pas in die laatste sessie, waarin ik kon vertellen over de verschillende 

fases en schaalniveaus in een RO-proces, leek het alsof kwartjes begonnen 

te vallen. Misschien hadden we die sessie toch veel eerder in het proces 

moeten hebben. 

• Je gaat niet zomaar een leidingentracé omleggen.  

5.2 Leerervaringen inhoud & kennis 

Tegenvallend resultaat. Het daadwerkelijke resultaat viel veel deelnemers tegen. 

Het heeft geen concrete 3D-visie opgeleverd voor het pilotgebied 

Amsterdamsevaart.  

 

Uitspraken over het inhoudelijk resultaat: 

• Misschien was de ambitie wel te complex en is er teveel om rekening mee 

te houden als je integraal wilt plannen met de ondergrond.  

• Naast mijn teleurstelling over de uitkomsten van het project, twijfel ik hoe 

zinvol het is om een visie op de ondergrond voor de hele stad te maken. 
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 Het is veel werk. En de toegevoegde waarde lijkt beperkt.  

• Vooraf hadden we bedacht om een bepaalde tool te gebruiken voor de 3D-

visie. Tijdens de uitvoering van de pilot bleek dat niet haalbaar, omdat het 

niet lukte tot goede samenwerking te komen met de makers van de tool.  

• Ondanks de tegenvallende resultaten heb ik nog steeds de wens/ambitie 

om voor de hele stad de ondergrond in beeld te brengen. Om beter te 

weten wat er zit en kan en wat er speelt.  

• Misschien moet je dit proces wel eerst met elkaar doorlopen om tot de 

conclusie te komen dat het simpel is: begin een ruimtelijk project met een 

inventarisatie van de diverse belangen en weeg deze belangen af tegen het 

doel dat je gezamenlijk wilt bereiken. Zie de ruimte als een continuüm van x 

meter onder de grond tot x meter boven de grond.  

• We moeten er wel voor waken dat je met een visie op de ondergrond niet 

hetzelfde gaat doen als wat nu de praktijk is, maar dan omgekeerd: plannen 

met de ondergrond, zonder bovengrond (m.a.w. zonder de bovengrondse 

ontwikkelingen mee te nemen in je afweging wat ondergronds wel/niet kan). 

 

Toch, zeggen veel deelnemers, heeft de pilot hen wel andere inzichten opgeleverd.  

 

In gesprek gaan. Verschillende deelnemers benoemen dat het gesprek over 

elkaars disciplines en beleidsdomeinen erg belangrijk is om integraal te kunnen 

afwegen. En te weten wat er speelt. Kaartmateriaal helpt daar goed bij.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews 

• Ik vond het heel relevant om samen met andere collega’s naar de 

mogelijkheden met/van de ondergrond te kijken.  

• Er was echt tijd voor verdieping. Er waren uren geregeld. Afspraken werden 

ruim ingepland. Ik had het idee dat er echt naar iedereen werd geluisterd.  

• Normaal gesproken krijg je een vraag, geef je antwoord en hoor je er nooit 

meer iets van.  

• Ik weet nu dat het waardevol is om de ondergrond eerder in het proces mee 

te nemen. 

• Samenwerking is belangrijk en kan nog beter. 

 

Combineren van kennis. Verschillende deelnemers geven aan nieuwe inzichten te 

hebben opgedaan over synergieopties tussen domeinen. De 

verdiepingsgesprekken hebben daar een belangrijke rol in gespeeld.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews: 

• Bodem water en groen zijn heel eigen domeinen/werelden/vakgebieden. 

Maar ze maken ook alle drie een prettiger leefomgeving van de stad. De 

kunst is hoe deze drie vakgebieden elkaar nog beter kunnen versterken. De 

pilot heeft het bewustzijn hierover vergroot. De volgende stap is om die 

samenhang concreet te maken en bij voorkeur in te tekenen.  

• Ik besef me door de pilot dat er veel speelt in de ondergrond. Er zijn allerlei 

interacties, relaties en beïnvloedingen tussen functies.  

• Ik realiseer met dat veel thema’s en mensen te maken hebben met de 

ondergrond, bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen zoals water en 

klimaatadaptaties en de relatie met grondwater.  

• De pilot heeft duidelijk gemaakt dat veel thema’s zich op een andere diepte 

in de ondergrond afspelen. Dat besef had ik niet voordat ik deelnam aan de 
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 pilot.  

• De pilot heeft me ook inzicht gegeven in wat we allemaal nog niet weten.  

• De pilot heeft me meer bewust gemaakt van de dynamiek in de ondergrond: 

er zijn dingen in de ondergrond; er komen dingen in de ondergrond; er 

verdwijnen dingen in de ondergrond. 

 

Gebiedsafbakening. Om tot daadwerkelijk resultaat te komen is het schaalniveau 

van een dergelijke studie zeer relevant volgens een van de deelnemers. Eerdere 

ervaringen lieten zien dat een te groot gebied teveel vrijheden oplevert, wat het 

lastig maakt om ergens te beginnen. In deze pilot was het pilotgebied wellicht wel te 

klein, waardoor er onvoldoende tegenstrijdige belangen waren. 

 

Selectie Uitspraken uit de interviews: 

• Hoe geschikt was dit gebied, aangezien niet alle partijen een belang hadden 

in het gebied?  

 

Maaiveld geen scheidslijn. Voor een van de deelnemers leverde de pilot het 

inzicht op dat het maaiveld geen scheiding is, maar dat daaronder nog een hele 

wereld ligt die je niet ziet, en waar je wel mee te maken krijgt. Een andere 

deelnemer verwoorde het anders: dat de verschillende beleidsthema’s op heel 

verschillende dieptes te maken hebben met de ondergrond. Een ander inzicht is dat 

de verschillende ondergrondthema’s te maken hebben met verschillende 

dynamieken.  

 

Selectie uitspraken uit de interviews:  

• Voor de pilot hield ik al wel rekening met de status quo van de ondergrond 

(dus waar liggen de kabels en leidingen en waar zitten de grote 

verontreinigingen), maar minder de dynamiek van de ondergrond (visie en 

prioriteiten vanuit de ondergrond). Door de pilot heeft ik geleerd dat de 

wereld onder het maaiveld niet alleen randvoorwaardelijk is, maar ook 

dynamisch is met eigen prioriteiten en plannen.  

• Ik heb me gerealiseerd dat de ruimte als een continuüm van x meter onder 

de grond tot x meter boven de grond gezien moet worden. Het maaiveld is 

geen scheiding.  

• De ondergrond is niet altijd een belemmering voor bovengrondse opgaven, 

maar heeft juist ook veel functies te bieden die ruimtewinst kunnen 

opleveren in de bovengrond en leefomgeving. 

5.3 Doorwerking naar huidige praktijk 

Met een aantal interne specialisten is tijdens de interviews ook gesproken over hoe 

de ervaringen, inzichten en geleerde lessen uit de pilot wel of niet doorwerken naar 

de huidige praktijk. Het ging over de vraag ‘wat doe je zelf anders door de pilot?’ en 

ook ‘wat is er veranderd in de manier waarop binnen Haarlem aan dit type projecten 

gewerkt wordt?’.  

 

Selectie uitspraken over ‘wat doe je zelf anders door de pilot?’: 

• Ik heb een veel beter beeld van wat er met de ondergrond kan. 

• Ik kan beter inspringen op de mogelijkheden met de ondergrond. 

• Ik ben beter in staat om goede vragen te stellen aan collega’s. 

• Ik ken nu meer collega’s en weet wie ik wanneer kan betrekken. 
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 • Ook heb ik meer inzicht in wat we allemaal nog niet weten en ben ik een 

aantal verdiepende onderzoekjes gestart.  

• Ik weet nu dat het waardevol is om de ondergrond eerder in het proces mee 

te nemen.  

 

Selectie uitspraken over ‘wat er veranderd is binnen Haarlem na afloop van de 

pilot?’: 

• De ondergrond wordt nog altijd te laat of niet in het ruimtelijk planproces 

betrokken, 

• Bijvoorbeeld nu wederom bij het opstellen van de structuurvisie openbare 

ruimte 

• Niet al in de ontwerpfase, terwijl dat wel efficiënter zou zijn.  

• Heeft veel te maken met doorbreken van oude werkwijzen, denkpatronen 

en organisatiestructuur.  

• Op tijd collega’s betrekken is dan cruciaal.  

• Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk/nodig om de waarde van de 

ondergrond voor gebiedsontwikkeling en visie vorming te blijven benoemen 

en herhalen en ook mee te schrijven aan ruimtelijke plannen.  

• De ondergrond continue op tafel te krijgen, blijft helaas toch nog 

zendelingswerk.  

• Maak ondergrond visueel inzichtelijk en orden en ontsluit data beter.  

• Wat helpt is de opgave om de ondergrond beter mee te nemen bij nieuwe 

ruimtelijke plannen te laten benoemen door de wethouder, daardoor creëer 

je bestuurlijke steun.  

• Gebiedsmanagers kunnen daarin ook een belangrijke rol spelen. 

5.4 Reflecties op de leeromgeving  

Zowel de bij de pilot betrokken professionals van de Gemeente Haarlem hebben 

gereflecteerd op de externe leeromgeving als de begeleiders van de leeromgeving 

zelf. De reflecties zijn op sommige punten verschillend van aard, maar daardoor 

ook juist leerzaam. Onderstaand eerste de reflecties vanuit Haarlem op de 

leeromgeving (5.4.1) en vervolgens door de begeleiders van de leeromgeving 

(5.4.2). 

5.4.1 Reflecties vanuit Haarlemse deelnemers 

Het was even zoeken hoe de pilot binnen de Gemeente Haarlem en de 

bijeenkomsten van de Leeromgeving elkaar zo goed mogelijk konden versterken. 

Uitwisseling ging twee kanten op: de bijeenkomsten via de Leeromgeving dienden 

als klankbord voor het eigen proces dat Haarlem doormaakte; maar omgekeerd 

konden de externe deelnemers in de Leeromgeving ook leren van de ervaringen in 

Haarlem.  

 

Aan de ene kant had de leeromgeving meerwaarde voor de pilot in Haarlem. Aan 

de andere kant was het best lastig om goed gebruik te maken van de leeromgeving. 

De meerwaarde zat vooral in (1) de bredere blik die de deelnemers aan de 

leeromgeving meebrachten; (2) de nieuwe energie en inspiratie die deze sessies 

met de leeromgeving opleverden; (3) het sparren met vakgenoten.  

Tegelijkertijd bleek het ook best lastig te zijn om optimaal gebruik te maken van de 

kennis en kunde van deelnemers uit de leeromgeving. Dat had vooral te maken met 

het gesprek dat Marc en Gonda met de deelnemers uit de leeromgeving 
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 probeerden te voeren over de interne dynamiek binnen de pilot in Haarlem, die 

Marc en Gonda soms als lastig ervaarden. Gonda had behoefte aan strategische 

meedenkkracht over hoe je informatie over de ondergrond zo vroeg mogelijk betrekt 

in een RO-proces, het projectniveau overstijgend. Terwijl zij zich tijdens de 

gesprekken daarover in de leeromgeving gedwongen voelde om op een te laag 

abstractieniveau na te denken over gebruik van de ondergrond.  

 

We hebben onszelf meerdere keren afgevraagd hoe goed we in die setting van de 

Leeromgeving in staat waren om ons verhaal goed te vertellen, vanwege het 

verschil in abstractie en schaalniveau tussen het interne traject (Haarlem) en de 

leeromgeving. 

 

De kennis en kunde van Mike Duijn (destijds TNO) 
3
, een van de facilitatoren, zijn 

erg waardevol voor Gonda Ruijterman geweest. Hij begeleidde (o.a.) ook de 4e 

bijeenkomst over de verschillende schaalniveaus in een RO-proces. Gonda 

Ruijterman realiseert zich achteraf dat kennis over het RO-proces en hoe RO’ers 

werken heel belangrijk is om te begrijpen hoe en wanneer je informatie over de 

ondergrond nodig hebt, en dat die RO’ers tegelijkertijd ondervertegenwoordigd 

waren in de leeromgeving.  

 

Hoewel de uitwisseling in de leeromgeving met andere professionals van andere 

gemeenten, provincies en bedrijfsleven waardevol was, heeft het ons niet de 

versnelling opgeleverd die we hoopten te bereiken. 

5.4.2 Reflecties vanuit begeleiding leeromgeving 

De leeromgeving was hoofdzakelijk opgezet om te kunnen leren van de goede 

ervaringen van de Gemeente Rotterdam met integraal werken. Haarlem kreeg met 

de leeromgeving de kans om ‘te gluren bij de buren’. Achteraf is de vraag of 

Haarlem daar maximaal gebruik van heeft gemaakt? Rotterdam had aangeboden 

om naast de begeleiding van de bijeenkomsten in de leeromgeving haar kennis en 

ervaring over het benutten van informatie over de ondergrond voor bovengrondse 

ontwikkelingen ook in te zetten in het interne pilot proces Ondergrond 

Amsterdamsevaart in Haarlem. Van dat aanbod is weinig gebruik gemaakt.  

  

De indruk ontstond dat binnen Haarlem nog niet zoveel ervaring was opgedaan met 

integraal werken (daar was de pilot ook voor bedoeld). Vanuit de leeromgeving viel 

op dat mensen moeite hadden om elkaar echt te begrijpen (inhoud). Achteraf 

gezien had wellicht meer aandacht besteed moeten worden aan de procesmatige 

kant van integraal werken, en niet alleen aan de inhoudelijke uitwisseling.  

 

Ontdekken hoe integraal werken gaat, kost tijd. Vanuit de leeromgeving ontstond de 

indruk dat Haarlem te snel stappen wilde maken in het bereiken van inhoudelijk 

resultaat. De focus op eindproducten in plaats van op het proces is daar een goed 

voorbeeld van. In Rotterdam waren de stoplichtenkaarten geen doel op zich 

geweest, maar de uitkomst van een gesprek. Het lijkt erop dat Haarlem te licht 

gedacht heeft over hoe makkelijk/moeilijk het zou zijn om die stoplichtenkaarten op 

te stellen. De ervaring van Rotterdam was dat het bij de uitwisseling en leren 

kennen van elkaars vakgebieden en expertise niet nodig is om precies te zijn en ‘de 

juiste’ kaarten te maken. Het gaat echt om de uitwisseling, om het samen 

                                                      
3 Inmiddels werkzaam bij Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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 verkennen en ontdekken en gevoel krijgen bij (on)mogelijkheden. Worstelen en 

even niet weten hoe je verder moet is helemaal niet erg als je op zoek bent naar 

nieuwe oplossingen en nieuwe manieren van werken. Daar zit juist het leren.  

 

De innovatie zit vooral in het proces, veel minder in de inhoud. Het is jammer dat in 

Haarlem zoveel nadruk kwam te liggen op ‘de goede/de juiste’ inhoud. Die doet er 

namelijk veel minder toe in deze fase van ontdekken hoe je beter met elkaar 

kunt/moet samenwerken. Juist het oefenen met het samen maken van nieuwe 

inhoud heeft meerwaarde, zonder dat die inhoud al precies moest kloppen. Daar 

had best meer nadruk op mogen liggen. De complexiteit van het vraagstuk zit in de 

combinatie van inhoud en proces en misschien nog wel het meest in het proces.  

 



 

 

TNO-rapport | TNO 2018 R11555 Definitieve rapportage Evaluatie Pilot Ondergrond 

Amsterdamsevaart in Haarlem 

 49 / 50  

 6 Tot Slot 

De pilot Ondergrond Amsterdamsevaart in Haarlem heeft een rijk beeld opgeleverd 

van inzichten en reflecties. Het doorzettingsvermogen waarmee de twee 

initiatiefnemers van de pilot te werk zijn gegaan, is bewonderenswaardig te 

noemen. Vanuit hun persoonlijke overtuiging dat zij hun werk beter kunnen doen 

door meer en eerder samen te werken en kruisbestuiving tussen disciplines tot 

stand te brengen, zijn zij een zoektocht aangegaan met de pilot als resultaat. 

Makkelijk was het niet. Interessant was het zeker.  

 

De pilot heeft niet alleen veel inzichten opgeleverd over hoe je kennis over de 

ondergrond eerder kunt inbrengen in ruimtelijke gebiedsprocessen, maar ook over 

hoe je een pilot proces opzet en welke randvoorwaarden er aan leerprocessen 

zitten.  

 

Ondanks dat een aantal deelnemers wat teleurgesteld was over de uitkomsten van 

de pilot, lijkt de pilot geslaagd. Wellicht is de praktijk niet direct veranderd – het blijft 

zendelingswerk, aldus een van de deelnemers – maar deelnemers aan de 

Haarlemse pilot geven wel aan dat ze veel van de pilot hebben geleerd en in staat 

zijn om in hun dagelijkse werk eerder aan andere ondergrond thema’s te denken bij 

nieuwe inrichtingsvragen. De pilot heeft vooral aandacht besteed aan de 

inhoudelijke beantwoording van de voorliggende vraag, en is veel minder diep 

ingegaan op wat het eerder betrekken van de ondergrond bij ruimtelijke 

gebiedsontwikkeling betekent voor hoe de organisatie op dit moment werkt, en hoe 

werkprocessen zijn ingericht. 

 

Voor het tot stand brengen van een organisatieverandering en nieuwe 

werkprocessen zijn nog vele kleine bewegingen nodig. De pilot heeft bij 

verschillende individuen zaken in beweging gebracht en tot een frisse kijk op het 

eigen vakgebied geleid.  

 

Het groter maken van de beweging zal een volgende stap moeten zijn. De 

inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet biedt mooie kansen om die 

beweging te versterken en de huidige praktijk verder te vernieuwen. 
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 7 Ondertekening 

Den Haag, 17 december 2018 TNO 
 

 
 
 
 
J. Lindenberg Hanneke Puts 
Research Manager Auteur 
 

 


	1 Inleiding
	2 Resultaten evaluatie: opgehaalde leerervaringen en overkoepelende reflecties en aanbevelingen.
	2.1 Leerervaringen deelnemers pilot
	2.2 Overkoepelende reflecties en aanbevelingen

	3 Aanpak evaluatie
	3.1 Startgesprek met projectleiding
	3.2 Interviews met betrokkenen bij de pilot
	3.3 Analyse
	3.4 Reflectie
	3.5 Eindsessie

	4 Verzamelde reflecties van betrokkenen
	4.1 Rol – Verwachtingen – Relevantie
	4.2 Procesverloop
	4.2.1 Aanloop en afbakening
	4.2.2 Startfase
	4.2.3 Inventarisatiefase
	4.2.4 Analyse en afwegen
	4.2.5 Rapportage en afronding
	4.2.6 Leeromgeving

	4.3 Betrokkenheid
	4.4 Bepalende momenten
	4.5 Samenwerking
	4.6 Rol van informatie
	4.7 Impact pilot op andere trajecten
	4.8 Relatie met dagelijkse werk
	4.9 Relatie met politieke en maatschappelijke realiteit

	5 Belangrijkste leerervaringen over proces en inhoud/kennis
	5.1 Leerervaringen pilot proces
	5.2 Leerervaringen inhoud & kennis
	5.3 Doorwerking naar huidige praktijk
	5.4 Reflecties op de leeromgeving
	5.4.1 Reflecties vanuit Haarlemse deelnemers
	5.4.2 Reflecties vanuit begeleiding leeromgeving


	6 Tot Slot
	7 Ondertekening

