
 

 

 

 

 

Ook ónder maaiveld is het vol in de stad.    
    

1.  Inhoudelijk   
 

1a       Vervolg op Common ground voor ondergrondse infra   
De eerste fase van het project Common ground is op 12 april 2019 feestelijk afgerond. De analyse is  
als cahier gepresenteerd op het Flexival over kabels en leidingen. De 150 aanwezige gasten kregen   
tijdens het plenaire gedeelte, na de uitreiking van het cahier, een presentatie van Marten Klein   
(directie ingenieursbureau Amsterdam) over de inpassingsvraag van kabels en leidingen in   
binnenstedelijk gebied. Niet alleen hij, maar ook 13 andere gemeenten delen dezelfde zorgen en   
stonden op datzelfde podium om hun commitment uit te spreken over deze vervolgstap op Common  
ground.   

 

1b       Aanleiding    
In steden zijn er grote zorgen over de inrichting van de stedelijke ondergrond met onder andere   
kabels en leidingen, bomen, afvalcontainers, etc., want zoals Marten Klein (gemeente Amsterdam)  
zegt: ‘Het gaat niet passen en niet werken’.    
Binnenstedelijk gebied ligt nu al vaak en soms langdurig open vanwege het beheer en onderhoud   
van de verharding, riolering en overige kabel- en leidinginfrastructuur. Als we straks op grote schaal  
aan de slag gaan met de energietransitie, waarbij er alternatieven voor bijvoorbeeld gas moeten   
worden bijgelegd of elektriciteitsnetten moeten worden verzwaard, gaat de stad verder op slot. Als  
daarbij ook nog het rioolstelsel en het straatprofiel moeten worden aangepast op de gevolgen van  
de klimaatverandering, zullen hele binnensteden vastlopen. Daarbij is het momenteel zo dat elke   
individuele ambitie wordt gerealiseerd zonder rekening te houden met het totaal aan toekomstige  
wensen. Daar waar er onvoldoende fysieke ruimte is leidt dat ertoe, dat niet alle ambities   
gerealiseerd kunnen worden of alleen tegen hoge kosten, als bestaande infrastructuur aangepast   
moet worden.   

 

De kwaliteit van de leefomgeving komt dus onder heel hoge druk te staan als we kijken naar de   
huidige situatie in de ondergrond én de maatschappelijke opgaven waar (met name) de steden voor  
staan. Zonder structurele veranderingen is het onmogelijk alle ambities overal te realiseren.   

 

In het project Common Ground voor ondergrondse infra heeft het COB een deel van deze  
problematiek reeds verkend en geanalyseerd en zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd met  
betrekking tot kabels en leidingen. Dit vormt het startpunt voor dit traject.   

 

1c        Doel    
We zoeken naar een aanpak voor de maatschappelijke opgaves waar de binnenstedelijke gebieden  
tegenaan lopen, die ervoor zorgt dat het totaal aan daarvoor gewenste infrastructuur en andere   
objecten past in de ondergrond, met minimale overlast bij aanleg, beheer en onderhoud, die niet  
duurder uitpakt dan de huidige werkwijze en toekomstbestendig is.    

 

Om de vraagstukken in de wereld van ondergrondse infrastructuur aan te kunnen pakken, zijn we  
van mening dat er een systeemsprong nodig is in plaats van de huidige manier van incrementeel  
innoveren.    
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1d       Aanpak   
Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra (COB 2019) zien we dat we vanuit  
de kabel- en leidingenbranche voor een essentiële strategische keuze komen te staan: houden we  
ons vast aan het zelf organiserend en innoverend vermogen van de sector, of kiezen we voor het  
actief sturen op samenwerking, financiering en innovaties? Dit plan van aanpak richt zich op een   
actief sturende aanpak.   

 

In dit project zullen in een pré-concurrentiële setting partijen op zoek gaan naar kansrijke innovaties  
of oplossingsrichtingen. Er wordt een digitale omgeving ingericht waar het traject en ‘dat wat we   
ophalen’ zal worden gedeeld. Deze omgeving is nu al vrij toegankelijk voor de BV Nederland.   
(www.cob.nl/volondermaaiveld)    

 

Deze indiening gaat over de eerste fase van de zoektocht naar innovatieve oplossingen.   
Om de volledige context te schetsen, staat in bijlage 2  een korte toelichting op de tweede fase.    

 

Stapsgewijze aanpak fase 1 Vol onder maaiveld   
 

 

 

Eind maart hebben we een eerste verkenningsbijeenkomst gehad, waarbij alle aanwezige   
gemeenten aangaven bij dit project betrokken te willen worden. Daar is gelijk het kernteam   
gevormd. Van de in maart aanwezige gemeenten stonden er twee weken later 10 op het podium   
tijdens het Flexival op 12 april 2019 (www.cob.nl/flexival) en toonden hun betrokkenheid. Dit heeft  
in stap 1 en 2 plaatsgevonden. Tijdens dat Flexival heeft tevens een aantal gasten aangegeven mee  
te willen denken in dit project, deze worden uitgenodigd mee te doen met de co-creatie   
bijeenkomsten.    

 

Stap 3) Het kernteam zal het door het COB en de Bouwcampus voorbereide plan van aanpak van  
feedback en advies voorzien, waarna dit plan wordt aangescherpt. In deze stap worden ook   
afspraken gemaakt over financiering van de activiteiten in fase 1.    

 
Stap 4 en 5) Co-creatiesessies gericht op benoemen innovaties of oplossingsrichtingen   
Door het kernteam worden twee sector brede bijeenkomsten georganiseerd, waarbij iedereen   
welkom is. Iedereen wordt uitgedaagd om, geïnspireerd door de uitkomsten van Common Ground,  
ideeën aan te dragen voor de systeemsprong. De eerste bijeenkomst is een brede bijeenkomst om  
met elkaar het vraagstuk te doorleven en een aanzet te maken met het benoemen van oplossingen.  
Tijdens de tweede bijeenkomst krijgt iedereen de kans om zijn oplossing te presenteren en wordt   
duidelijk welke groepjes welke ideeën verder gaan uitwerken. De verwachting is dat dit uiteindelijk  
zal leiden tot 5 nader uit te werken innovatierichtingen. Aan iedere innovatierichting wordt één   
persoon, een innovator, gekoppeld die het idee verder gaat uitwerken samen met experts vanuit de  
co-creatiesessies.    
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http://www.cob.nl/volondermaaiveld
http://www.cob.nl/flexival


 

 

 

 

 

Input vanuit uitkomsten Common ground   
Als basis voor de innovatie-ideeën biedt het rapport Common Ground de input voor het benoemen van de   
innovatierichtingen. Een voorbeeld hiervan is; innovatieve vormen van financiering. Deze kunnen helpen om  
tot een systeemsprong te komen. Kunnen we kijken vanuit een integraal (maatschappelijk) belang i.p.v.   
eigen belang en laagste maatschappelijke kosten i.p.v. laagste eigen kosten en levert ons dat iets op of kost  
het ons meer?    

    Werken met één budget voor aanleg en beheer, gebundeld budget. (Wordt het beter/ goedkoper,   
wordt het duurder/goedkoper?)    

    Hoeveel toegevoegde waarde kan je krijgen als je alle budgetten bij elkaar voegt in één project, met   
één systeem?   

    Hoe kan de markt beloond worden op een maatschappelijk winst gerichte aanpak?   
 

Tevens komt de vraag in beeld: hoe krijg je marktpartijen tot innoveren?   
Als je uitgaat van verschillende manieren van aanbestedingen, hoe bepalend zijn zij voor de toepassing van  
innovaties? We kunnen experimenteren met verschillende manieren van aanbesteden en uitzoeken wat de  
beste resultaten oplevert, bijvoorbeeld;    

  Integrale contractvorming   

    Aanbesteden inclusief beheer/financiering (DBFM, DBM,DB etc. etc.)    

    Via innovatiepartnerschap?   

    RAW bestek?   

 

 

 

 

 

 

 
Stap 6) Bijeenkomst kernteam plus innovatoren   
Het kernteam en de innovatoren bepalen het kader, de scope, het doel en de planning van het   
traject. De innovatoren krijgen opdracht om aan de gang te gaan waarbij helder moet zijn voor de   
innovatoren tot welk detailniveau de uitwerking in deze fase uitgewerkt moet worden: het idee   
moet op inspirerende wijze gepresenteerd kunnen worden aan beslissers (denk hierbij aan directeur  
stadsbeheer of wethouders) en helder moet zijn op welke wijze dit idee verder gebracht kan worden  
in een praktijk proeftuin.     

 

Tussen deze en de volgende stap zullen de innovatoren (samen met een aantal leden vanuit het   
groepje vanuit de co-creatiesessies) ideeën verder uitwerken en een presentatie voorbereiden aan  
de koplopergemeenten voor stap 7. In deze periode komen we tot een 50/70% versie.     

 

Stap 7) Presentatie bij koplopergemeenten   
De innovatoren presenteren hun uitgewerkte idee aan het kernteam én de koplopergemeenten. De  
innovatoren gaan met de koplopergemeenten in gesprek en krijgen feedback zodat hun ideeën en  
de wijze van presenteren worden aangescherpt.    

 

Tussen stap 7 en 8 zullen de innovatoren, met de input die uit de bijeenkomst met de koplopergroep  
komt, hun innovatie verder aanscherpen tot een 100% versie. Tevens zullen zij hun plan zo   
uitwerken dat het voldoende is om aan beslissers te presenteren, met daarbij een verlanglijstje met  
criteria voor het in uitvoering krijgen van de innovatie. Denk bijvoorbeeld aan medewerking van   
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netbeheerders die essentieel is, of een andere manier van aanbesteden vanuit de opdrachtgever  
etc..    

 

Stap 8) Presentatie aan beslissers bij gemeenten   
De ideeën worden door de innovatoren aan de beslissers bij de gemeenten gepresenteerd. De   
koplopergemeenten zorgen hier voor de juiste mensen die betrokken moeten worden voor de   
vervolgstappen. Er zijn proeftuinen nodig om de uitkomsten in een fysieke omgeving uit te   
proberen. Er moet ruimte zijn voor fouten, verbeteringen, testen, elkaar opzoeken en discussies.    

 

1e       Resultaat   
Het resultaat van fase 1 van het project Vol onder maaiveld zal bestaan uit minimaal 3, maximaal 5  
oplossingsrichtingen, die zijn afgestemd met opdrachtgevers en betrokken marktpartijen, die ervoor  
zorgen dat het totaal aan infrastructuur en andere objecten past in de ondergrond. Deze   
oplossingsrichtingen zijn gedeeltelijk uitgewerkt met voorstellen voor de eerste stappen richting   
oplossing. Deze oplossingen moeten leiden tot de uitwerking hiervan binnen proeftuinen (voor   
fysieke oplossingen) en/of stappenplannen voor bijvoorbeeld andere manieren van samenwerking   
of aanpak of mogelijk aanbestedingen waarmee de markt wordt uitgedaagd wellicht voorstellen tot  
wetwijzigingen etc. etc. Omdat we actief werven om innovatoren en echte insiders vanuit dit   
werkveld te betrekken bij de oplossingen, kunnen deze nog niet concreet worden genoemd.    

 

2. Kennisdeling en samenwerking    
2a        Kennisdeling   
Vanaf de start zal het COB een communicatiekanaal (webpagina) maken en bijhouden.   
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/vol-onder-maaiveld/   
Hierin wordt niet alleen de kennis die we gaandeweg dit traject ontwikkelen ontsloten maar ook  
voorbeelden van gelukte en minder gelukte innovaties en kennis uit lopende innovatietrajecten  
gedeeld.    

 

Omdat het COB staat voor verbinden en samenwerking, is dit project zo ingericht dat betrokkenen  
zoveel mogelijk kennis en kennissen opdoen, door het samenbrengen van partijen en het   
samenwerken aan oplossingsrichtingen. Er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd, waarin  
aan co-creatie wordt gedaan om tot innovaties te komen en samengewerkt om deze verder uit te  
werken. Zie hierboven de schema’s met de verschillende stappen.   

 

3. Projectteam   
3a       Het projectteam   
Deze bestaat uit een aantal van de projectteamleden van Common ground die vanuit het COB   
deelnemen: Gijsbert Schuur (kernteam), Edith Boonsma (projectleider), Karin de Haas (directeur).  
Omdat dit project een samenwerking is met de Bouwcampus neemt Harald Versteeg deel aan het  
projectteam en als initiatiefnemer neemt Marten Klein (gemeente Amsterdam) deel aan het   
projectteam.    

 

3b       Deelnemers    
Kernteam (met kwartiermakersrol)    
De initiatiefnemers vormen samen met een aantal gemeenten het kernteam en zijn de motor achter  
het hele proces. Het kernteam zal in de rol van kwartiermaker worden betrokken bij de vorming van  
het kennis- en innovatieprogramma.    
De deelnemers: COB (max 2 p.), De Bouwcampus (max 2p.), Marten Klein (Amsterdam), Jan Kruithof  
(Zwolle), Albert Slingerland (Zoetermeer), Sander van der Heijden (Tilburg).   
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3c  Contactgegevens projectteam   
Boonsma  Edith       COB  edith.boonsma@cob.nl  06-46221007   

de Haas  Karin       COB  karin.dehaas@cob.nl  06-54291940  

Klein  Marten   Gemeente Amsterdam          marten.klein@amsterdam.nl  06–13196107  

Schuur  Gijsbert  COB  gijsbert.schuur@anteagroup.com     06-10886051  

Versteeg  Harald    Stichting de Bouwcampus    h.versteeg@debouwcampus.nl  06-53363867   

 

3d       Overige deelnemers   
Groep van Koplopergemeenten    
Inmiddels zijn er 14 gemeenten die hebben aangegeven als  
koplopergemeente te willen deelnemen aan dit project. Zij  
zijn gebaat bij oplossingen die vanuit hun eigen   
geledingen, het innovatieteam en overige experts komen   
voor de inpassing in hun binnensteden.   

 

De rol van de koplopergroep zal zijn:   
    Het ondersteunen van de gezamenlijke ambitie om te   

komen tot een betaalbare en toekomstbestendige   
inrichting van de stedelijke ondergrond.   

    Het delen van de intentie om een gezamenlijk traject   
aan te gaan, en daar een passende bijdrage voor ter   
beschikking stellen (bv. toezegging om capaciteit te   
leveren, het kwartiermaakproces te financieren.   

    Actief deel te nemen aan bijeenkomsten over   
oplossingen en innovaties.    

    Binnen hun gemeenten beslissers te betrekken om zo   
te helpen met het vinden van praktijksituaties (straten  
of wijken) die kunnen dienen als proeftuin.    Op 12 april 2019, tijdens het Flexival stonden koploper   

gemeenten op het podium om hun commitment te tonen.   
Innovatoren   
Als resultaat van de eerste brede co-creatiesessies zal er voor een aantal daar nog te benoemen   
oplossingsrichtingen een trekker (innovator) worden benoemd. Deze mensen werken met hulp van  
andere deelnemers aan de bijeenkomsten hun innovatie of innovatierichting in een paar stappen   
nader uit. Idee is om tot in ieder geval 3 tot 5 verschillende innovaties/oplossingsrichtingen te   
komen en zo ver uit te werken dat deze uitgetest kunnen worden.    

 

4. Financiën   
4a       Overzicht kostenstructuur   
De kosten voor het uitvoeren van fase 1 komt neer op een bedrag van € 91.250,00 ex BTW. De  
specificatie en kosten gerelateerd aan de projectonderdelen en stappen staan in bijlage 1.    

 

4b       Bijdrage per organisatie   
Van de betrokken deelnemers komen de volgende bijdragen:   
De gemeente Amsterdam        26.000,--  
De overige deelnemende gemeenten gezamenlijk  35.250,--   

 

Hierbij vragen wij vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een bijdrage van  
€30.000,00 excl BTW.    
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De deelnemers aan de co-creatiesessies (wij verwachten per bijeenkomst ongeveer 35 mensen)  
leveren een in-kind bijdrage van 4 uur a 125,00 is 17.500,00 per sessie, in totaal € 35.000,00   

 

 

5. Planning   
5a  Planning   
De bijeenkomst van het kernteam (stap 3 hierboven in schema) vindt in juni 2019 plaats. Direct   
daarna en nog voor de zomerperiode zal een uitvraag worden verzonden voor de eerste co-  
creatiesessie, die snel na de vakantieperiode zal plaatsvinden. Dit project wordt bij voorkeur 2019  
afgerond, met een mogelijke uitloop voor de laatste brede bijeenkomst in het eerste kwartaal van  
2020.   

 

5b       Mijlpalen  
Zie 1D   

 

6        Communicatie   
De resultaten en tussenresultaten van dit project worden gedeeld in:   

    De COB- Onderbouwing en verdieping   

    De COB-nieuwsbrief   

    De Bouwcampus Nieuwsbrief   

    Op de COB-projectpagina www.cob.nl/vol-onder-maaiveld   

    Tijdens de slotbijeenkomst (punt 8 van het traject)   

    De innovatie oplossingen zelf zullen worden gedeeld, alsmede de presentaties die worden   
gegeven.    

   Het COB platform kabels en leidingen (60 deelnemers) wordt betrokken bij het project dmv   

het geven van updates en presentaties, dienen als vraagbaak, komen 4 x per jaar bij elkaar.   
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/platform-kabels-  
en-leidingen/   

    Op de gezamenlijke platform Kabels en leidingen en platform Meerwaarde bijeenkomst van   
september aanstaande, zal dit project op de agenda komen te staan.   

    Op het COB-jaarcongres op 20 september 2019 in de Gaasperdammertunnel    
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Bijlage 1 Financiering fase 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal benodigd budget :  91.250 ex. BTW  

BTW 21%:      19.162,50   

Totaal projectbudget:     110.412,50   
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Fases      BC   COB     Cash   

aanzet   Schrijven eerste aanzet Vol in de stad,   
terugkoppeling aan Amsterdam en   
feedback op document   

   

stap1   Vormen Koplopergroep gemeenten:   
Uitvraag mogelijke deelnemers,   
nabellen gemeenten, reminder,   
organiseren eerste bijeenkomst,   
verslag    

   

   Projectpagina waar alle informatie en   
de deelnemers te vinden zijn   

   

stap 2   Presentatie Flexival   
  Informeren betrokkenen   

    Zorgen voor middelen   

    Vooroverleg spreker    

Traject tot  
en met   
stap 2:   
1.000,00   

Traject tot   
en met   

stap 2:   
7.500,00    

 

projectbegeleiding   Maken Plan van aanpak en   
begeleiding    

2.500   2.500      

Stap 3   PvA afstemmen met kernteam   
(uitnodigen, datumprikken,  zaal   

regelen 250,00 ondersteuning   

250   1.250       

   PvA sturen naar 13   
koplopergemeenten voor akkoord en   

financiering, maken overeenkomsten,   
ophalen middelen.    

   1.000,00      

Stap 4   Brede sessie /co-creatie eerste   
bijeenkomst   

5.000   

(incl.   
facilitator)   

3.000   2.000   
zaalhuur/    

catering    

Stap 5   Brede sessie /co-creatie ideeën   
uitwerken   

5.000   

(incl.   
facilitator)   

3.000   2.000   
zaalhuur/   

catering    

   innovatoren, selecteren,   
contracteren, financiële afhandeling   

20 uur   

   2.500      

   Kosten innovatoren zelf: 5 personen,   
50 uur a 125,00   

      31.250,00   

Stap 6    Organiseren eerste sessie   
innovatoren en kernteam   

   2.000      

Stap 7    Organiseren sessie innovatoren en   
kernteam en koplopergroep   

   2.500      

Stap 8    Presentatie aan beslissers voor   
proeftuinen    

2.500   2.500   2.000   

Overall   Communicatie    5.000   5.000      

      21.250   32.750   37.250   



 

 

 

 

 

Bijlage 2 Korte toelichting fase 2 (geen onderdeel van deze indiening)   
 

In de tweede fase zullen, zodra de kansrijke innovaties of oplossingsrichtingen beschikbaar zijn, deze  
worden uitgewerkt en getest in de praktijk (schaalniveau van straat of wijk). Het uitgangspunt dat dit  
in een concurrentiele setting gebeurt waarbij marktpartijen (evt. in consortia met overheden,   
netbeheerders en kennisinstellingen) de opdracht uitvoeren. In die fase moet er een kennis- en   
innovatieprogramma worden gestart dat zich richt op oplossingen waardoor de kabel- en   
leidinginfrastructuur (en andere objecten als bomen en afvalcontainers) in binnenstedelijk gebied   
gaat passen en werken.  Welke innovaties uiteindelijk oplossingen gaan bieden, is nu nog niet   
bekend.    
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