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Trots en gespannen sta ik hier. Trots omdat dit 

lectoraat een mooie stap is die volgt op mijn promotie 

in 2012. Een bonus die voortbouwt op de combinatie 

van onderzoek en advies, een weg die ik 15 jaar 

geleden ben ingeslagen en waarvoor ik ook Antea 

Group dankbaar ben. De symbiose tussen mijn en 

jullie ambities heeft ons al ver gebracht. Gespannen 

ook. Omdat bodem en ondergrond een onderbelicht 

werkveld is. En omdat ik op zoek moet naar de 

positionering van het lectoraat in het werkveld. Ben 

ik een hobby-professor of een dankbare bijdrage aan 

de verbinding tussen praktijk en wetenschap? Over 

enkele jaren is dit meer duidelijk.

Het belang van de onder-
grond wordt steeds groter
Ik zie zes redenen om de ondergrond een prominente 

plaats te geven in onze planvorming1: Allereerst kan de 

ondergrond een belangrijke rol spelen in klimaatadaptie 

en –mitigatie. Hevigere regenbuien vragen om voorzie-

ningen om piekafvoeren van water op te vangen. De on-

dergrond speelt een grote rol in waterberging en –afvoer 

en het tegengaan van hittestress. Waterbergingsruimte 

in de ondergrond kan gebruikt worden. Ook kan de on-

dergrond een belangrijke rol spelen in de energietransitie, 

niet alleen om delfstoffen - zoals schaliegas?- te winnen, 

maar juist als medium waarin geothermie en warm-

te-koudeopslagsystemen te vinden zijn. Daarmee kan 

de ondergrond een belangrijke bijdrage leveren aan de 

plannen van Minister Kamp, vastgelegd in zijn recente 

Energierapport. Ingrepen in de ondergrond zijn kostbaar 

en leiden vaak tot onverwachte problemen, faalkosten en 

vertragingen. Denk maar eens aan de Haagse Tramtunnel 

en de Amsterdamse Noord-Zuid lijn. Ook neemt de ruim-

tedruk in de komende drie tot vier decennia wereldwijd 

toe, onder meer door bevolkingsgroei, de trek naar de 

stad, welvaart en milieubewustzijn. Zo is de verwachting 

dat de behoefte aan buisleidingen in de ondergrond voor 

het transport van gevaarlijke stoffen de komende twee 

tot drie decennia toeneemt2. En dat terwijl het nu al lastig 

is om voldoende ruimte te vinden voor deze buisleidingen. 

De ondergrond biedt voor deze verstedelijkingsvragen 

extra ruimte, omgevingskwaliteit en leefkwaliteit. Onder-

gronds bouwen wordt daarnaast door allerlei technologi-

sche ontwikkelingen steeds beter mogelijk. En tenslotte, 

en zeer relevant: de toenemende digitalisering vraagt om 

steeds meer en betere glasvezelnetwerken. Dit vraagt 

weer om extra en dure ingrepen. Netwerken die voor-

al ondergronds hun plek krijgen. De Europese digitale 

agenda kent daarin een grote ambitie3!

Deze maatschappelijke opgaven vormen de basis voor 

het lectoraat. Vandaag neem ik jullie mee in het onder-

zoek waarmee ik aan de slag ga. Hiertoe vertel ik eerst 

mijn observaties over het werkveld. Dit is de lijn van 

Ondergrond 1.0 naar Ondergrond 2.0. Aansluitend leg ik 

de lat omhoog: we gaan naar Ondergrond 3.0. Ik neem 

jullie mee.

Geachte aanwezigen,

1 Zie onder meer Hooimeijer en Maring, 2013, 

 de Mulder et al., 2015
2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012
3 Tahon et al, 2013

Haagse tramtunnel
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Laten we eerst vanaf de zijlijn naar het werkveld kijken. Het 

eerste wat mij opvalt is het Calimero-effect. ‘Ze zien ons 

niet staan’. Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk sprak 

in zijn voorjaarscongres over ‘Gedoe in de ondergrond’. 

‘Kiezen we voor gedoe of regie?’: een lastige keuze, lijkt 

me! Het tweede wat mij opvalt, zijn de twee - misschien 

wel drie - stromingen in het werkveld. Er is wat ik maar de 

‘Wageningse’-stroming noem. De stroming die zich de af-

gelopen decennia heeft bezig gehouden met het oplossen 

van bodemverontreiniging. Daarnaast zijn er de ‘Bouwers’. 

Mijn Delftse vrienden, die zich bezig houden met dam-

wanden, funderingen, leidingen en tunnels. Zij bouwen in 

de ondergrond en proberen lekkages, kostenoverschrij-

dingen en planningsproblemen te voorkomen. De recente 

problemen met de A4 laten zien hoe lastig dat nog steeds 

is4. Het viel mij op dat twee najaarscongressen binnen één 

maand over bodem en ondergrond - te weten het Bodem-

breed-congres en het jaarcongres Centrum voor Onder-

gronds Bouwen - twee volledig verschillende populaties 

lieten zien. Nog buiten mijn blikveld bestaat een derde 

stroming: ik zou zeggen ‘de olie- en gasindustrie’. De 

mensen die zich bezig houden met het winnen van gas, 

schaliegas, CO
2
-opslag en andere vormen van energie-

winning. En dan heb ik het nog niet over archeologen, 

geomorfologen, geohydrologen, drinkwaterwinners en zo 

nog een paar groepen meer. Deze versnippering brengt 

mij bij mijn derde observatie: bodem en ondergrond be-

staat niet. Het is niet één werkveld, één thema, één sector, 

of één onderzoeksveld. Het is een verzameling van sectoren, 

belangen, facetten en specialismen, versnipperd en verko-

kerd, die maar één ding gemeen hebben: ze doen iets wat 

in de ondergrond speelt, of daar effect op heeft. En daar 

ligt voor mij de kern: deze versnippering en verkokering 

hinderen duurzame ontwikkeling, innovatie en beleid voor 

de ondergrond. Het is dan ook niet voor niets dat Osinga, 

Alphenaar en Meijerink in Bodembreed in 2012 al stelden 

dat de ondergrond niet bestaat!5 Vier jaar na dato ligt daar 

de belangrijkste uitdaging voor het lectoraat.

Afrekenen met definities
Ik reken eerst af met definities. Bodem en Ondergrond. 

Wat is bodem, wat is ondiepe ondergrond, wat is diepe 

ondergrond? ‘Het bovenste deel van de aardkorst’. ‘Het 

bovenste deel van de aardkorst, waarin planten wortelen.’  

‘De ondergrond is de grond die gelegen is onder het maai-

veld.’ ’Al het gesteente dat zich onder het aardoppervlak 

bevindt.’ ‘Diepe ondergrond: dieper dan 100 meter.’ … 

etc. Er zijn veel, en veel verschillende definities. Velen 

hanteren een andere. Is dit relevant? Wat mij betreft niet. 

Het is niet relevant voor de opgaves die er zijn. Ik laat 

definities en discussies daarover dan ook links liggen. Dis-

cussies over definities versterken versnippering. Vanaf nu 

praat ik alleen nog over ondergrond. En dan heb ik het 

simpelweg over ‘alles dat zich onder het aardoppervlak 

bevindt’. Met daarin de samenhangende systemen van 

 water, bodem en leven.

Observaties 

4 Kijk eens hier.
5 Osinga et. al., 2012
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Een gefragmenteerd werkveld 
De ondergrond is een versnipperd werkveld, met secto-

rale en verkokerde instituties. Dit zien wij bijvoorbeeld in 

organisaties, waar afdelingen ruimte en bodem vaak twee 

verschillende afdelingen zijn. Of in wet- en regelgeving 

waar ruimtelijke regels en bodemregels twee aparte enti-

teiten zijn. Gelukkig dan ook dat de omgevingswet eraan 

komt. De toenemende druk op het gebruik van de onder-

grond, leidt tot een botsing van de stromingen Wageningen, 

Delft en Gas/Olie. Zoals op plekken waar grondwaterver-

ontreiniging ondergronds bouwen hindert. Stromingen 

die tot voor kort zonder problemen naast elkaar konden 

functioneren zonder in elkaars vaarwater te komen. Ik 

maak daarbij graag gebruik van het begrip fragmentatie: 

de ondergrond kent een sterke fragmentatie in sectoren, 

instituties, ruimte en tijd. Deze fragmentatie wordt ver-

sterkt doordat de ondergrond zelf weer onderdeel is van 

overkoepelende afwegingen. Afwegingen waarin de on-

dergrond gewogen wordt tegen andere belangen, zoals 

gezondheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving. 

Er is dus sprake van fragmentatie binnen fragmentatie. 

Ik geef een voorbeeld. Processen in de ondergrond ver-

lopen traag en maken deel uit van kringlopen die zich op 

verschillende ruimteschalen - lokaal, regionaal, nationaal 

en soms zelfs mondiaal - manifesteren6. Dit zijn andere 

tijd- en ruimteschalen dan waarop bijvoorbeeld lokale 

ruimtelijke afwegingen over het toepassen van koude- 

warmteopslag of de aanleg van een parkeergarage zich 

afspelen. Daarbij, de gepercipieerde noodzaak en ambitie 

om oplossingen te vinden voor bepaalde problemen, ver-

schillen per sector en kennen geen synchroon verloop 

tussen sectoren7. Om bij de parkeergarage te blijven: ver-

keersdeskundigen zullen anders naar het oplossen van 

een parkeerprobleem kijken dan geohydrologen. Wanneer 

dit gecombineerd wordt met de spanning tussen hoog- en 

laagdynamische functies en de spanning tussen verschil-

lende politiek-bestuurlijke cycli, worden meekoppelkansen 

gemist en komt duurzaam gebruik van de ondergrond in 

de knel8. Ergo, de parkeergarage komt er wel, maar de 

lokale geohydrologische situatie verslechtert en het his-

torisch verhaal dat de ondergrond vertelt, blijft uit zicht.

Met gebrekkige sturing en samenwerking
In het verleden lag de regie over de ondergrond bij het 

Rijk. Zo werden tijdens de wederopbouwperiode veel 

woonwijken op lagere gronden aangelegd, de planmati-

ge aanleg van deze wijken was sterk gerelateerd aan het 

feit dat deze wijken vaak op een zompige bodem lagen. 

Omgaan met die zompige bodem vroeg om coördinatie 

door de nationale overheid9. Daar waar we deze aloude 

top-down sturing al lang hebben losgelaten, zien we dat 

ook huidige sturingswijzen lastig kunnen omgaan met de 

ondergrond. Zo wordt de ontwikkeling van ondergrondse 

kabels en leidingen in stedelijke gebieden gekarakteri-

seerd door coördinatiedilemma’s. Aan de ene kant groeit 

de behoefte aan ondergronds bouwen door druk op de 

bovengrondse ruimte. Aan de andere kant missen ontwik-

kelaars van deze ondergrondse ruimte vaak kennis over 

het potentieel van de ondergrond en de wijze waarop be-

sluitvormingsprocessen verlopen. En werken investeerders 

in de ondergrond (exploitanten van kabels, leidingen, 

riolering, warmte-koude-installaties) veelal onvoldoende 

samen, en vanuit een beperkt eigen gezichtsveld10.

Vertrekken vanuit 
maatschappelijke vraagstukken
Laten we eens nader kijken naar de spanning tussen 

onder grond en ruimtelijke planning. Ruimtelijke planners 

vormen een eigen sociale groep met een eigen cultuur en 

die cultuur lijkt weinig vernieuwing toe te laten11. Spannend 

overigens voor de nieuwe omgevingswet! Ondergrond is 

daarbij één aspect van hun planning, een planning die op 

zijn beurt weer één aspect is van het gehele overheidsbe-

leid, het al genoemde fragmentatie binnen fragmentatie.  

Daardoor zijn op het niveau waar de besluitvorming wer-

kelijk plaatsvindt, fysieke factoren - zoals de ondergrond 

– vaak al naar de achtergrond verdwenen. Het zijn functie- 

eisen, budgetten en wet- en regelgeving die bepalen 

hoe de fysieke leefomgeving wordt ingericht. Willen we 

de positie van de ondergrond in de ruimtelijke planning 

ver sterken, dan zullen we de ondergrond als zelfstandig 

thema moeten opgeven. Zoals gezegd, de ondergrond 

bestaat niet meer. Dat is misschien lastig voor de Struc-

tuurvisie Ondergrond ‘in wording’ (STRONG), maar hard 

Ondergrond 1.0: fragmentatie en polarisatie

6 VROM, 2004
7 Biesbroek et al, 2014
8  Meyer et al, 2014 in Biesbroek et al, 2014, 

 Van Buuren, 2014 in Biesbroek et al, 2014
9 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2009
10 Korthals Altes et al., 2012
11 Van Eijndhoven et al, 2009
11 Van Eijndhoven et al, 2009
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nodig. Het gaat erom dat de issues uit STRONG landen in 

regionale en lokale omgevingsvisies, opgaves en behoef-

tes. Wil het lectoraat succesvol zijn, zal ook het lectoraat 

moeten vertrekken vanuit maatschappelijke vraagstukken. 

Vraagstukken zoals bodemdaling, verstedelijking of ener-

gietransitie. En het lectoraat zal moeten bijdragen aan een 

aangepaste werkwijze die de bijdrage van de ondergrond 

aan deze vraagstukken daadwerkelijk een plek te geeft. 

Vanuit de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie 

spreekt men dan over ‘grensontkennend samenwerken 

vanuit opgaves’12. Waarbij sectoraal beleid blijft bestaan, 

maar slim wordt toegepast.

Van ‘win-lose’ naar ‘lose-lose’: 
gepolitiseerde ondergrond
Niet alleen fragmentatie is een probleem. Onder-

grond-vraagstukken zijn de laatste jaren in hoge mate 

gepolitiseerd. Denk aan de aardbevingen in Groningen, 

de discussie rondom schaliegas en de ondergrondse op-

slag van CO
2
 in Barendrecht. Veel planvorming over de 

ondergrond wordt opgepakt als ‘win-lose’ game met een 

hoog NUMBY-gehalte13, met hoogstens ‘win-compensate’ 

maar meestal ‘lose-lose’ tot gevolg. Zo werd de opslag 

van CO
2
 onder een woonwijk in Barendrecht onder meer 

niet geaccepteerd omdat een coherente en passende stra-

tegie om bewoners te betrekken, ontbrak14. Inmiddels een 

klassiek voorbeeld van ‘lose-lose’. Een ander voorbeeld 

zag ik recent in een artikel in Tubantia, over de lekken-

de waterinjectie in de ondergrond bij Schoonebeek. ‘Als 

het aan de NAM ligt hoort Twente de komende maanden 

helemaal niets meer over afvalwaterinjectie.’ Dit lijkt me 

geen communicatiestrategie die leidt tot vertrouwen of 

‘win-win’. Voor iemand met veel ervaring in interactieve 

planvorming, burgerparticipatie en gebiedsontwikkeling 

een bijzondere gewaarwording. 

Van gesloten naar open kenniscommunities
Tenslotte hebben mijn gesprekken in het werkveld af-

gelopen maanden duidelijk gemaakt dat er sprake is 

van een amalgaam van werkvelden en werkveldjes, en 

van gesloten kenniscommunities waartussen weinig uit-

wisseling plaatsvindt. Er zijn veel specialisten actief, en 

weinig generalisten. Zo stelt Tummers15 bijvoorbeeld dat 

ruimtelijk ordenaars en bodemdeskundigen zich voor-

namelijk bezighouden met ontwikkelingen in het eigen 

werkveld en niet met de ontwikkelingen in het werkveld 

van de ander. Dit leidt tot gebrekkige afstemming tus-

sen de ruimtelijke ordening en de ondergrond. En blijft 

de bijdrage van beiden aan maatschappelijke opgaven 

achterwege. Ook zijn er in het werkveld zorgen over 

 kennisontwikkeling, integrale medewerkers en veroude-

ring. Kortom, het lectoraat moet bijdragen aan behoud 

en verspreiding van kennis, het ontwikkelen van integrale 

vaardigheden en bovenal aan nieuw elan. Jonge mensen, 

en zeker studenten, zijn dus cruciaal. Ik ga dan ook be-

wust op zoek naar unusual suspects en minder voor de 

hand liggende combinaties. Hopelijk draagt vandaag 

daar een eerste steentje aan bij.

12 Zie hier.
13 Not Under My Backyard
14 Brunsting et al, 2011
15 Tummers et. al., 2014
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Ondergrond 1.0, de huidige situatie, is gefragmenteerd 

en gepolitiseerd. Mijn eerste opgave is dan ook 

de stap naar defragmenteren en depolitiseren. Ik 

heb dat Ondergrond 2.0 genoemd. In Ondergrond 

2.0 zetten we de stap van 2-D naar 3-D. Zoals in het 

afstudeeronderzoek van een student bij de provincie 

Overijssel. Deze student kijkt met een 3-D benadering 

naar een plan voor de renovatie van de wijk Bekkummer 

in Deventer. Waar een plan voor een warmte koude-

opslag bemoeilijkt wordt doordat niet door een 

afsluitende kleilaag mag worden geboord in verband 

met de bescherming van grondwaterwinning. Wat kan 

een 3-D benadering hierbij helpen? En hoe dan? Wat ís 

een 3-D benadering eigenlijk? Gaat dit om 3-D plannen? 

Om 3-D ontwerpen? Is het een mindset of een techniek? 

Dat soort vragen. Of zoals de Adviescommissie Water in 

hun recente advies voor de nationale omgevingsvisie16 

aangeeft: brede ontwikkelingen in de ondergrond en 

het bijbehorende grondwatersysteem moeten worden 

verbonden met bovengrondse ontwikkelingen en 

oppervlaktewater, in een 3-D benadering. Het concreet 

maken en toepassen van zo’n 3-D benadering, daar 

moeten we mee aan de slag!

Een integrale aanpak
In Ondergrond 2.0 is het verbinden van de ondergrond 

en de bovengrond essentieel. Dit vraagt in ieder geval om 

 afstemming. Onvoldoende afstemming tussen onder- en 

bovengrond leidt tot vertragingen in het planvormingspro-

ces, hogere kosten en niet-duurzame ontwikkeling. Denk 

bijvoorbeeld aan vertragingen bij onverwachte archeolo-

gische vondsten. Daarbij is er de roep om een integrale 

aanpak. Deze stap zetten lijkt makkelijk. Integraal werken 

is namelijk in vele velden – zoals het waterbeheer en de 

ruimtelijke ontwikkeling - al lang gemeengoed. Het vraagt 

om het in beschouwing nemen van alle relevante functies 

bij beleid, ontwikkeling of ontwerp, het beschouwen van het 

gehele systeem, en het afwegen daarvan in een bestuur-

lijk-politiek en participatief besluitvormingsproces. Deze 

bekende werkwijzen, en toegepast in 3-D, moeten we 

concreet maken voor de ondergrond en gaan toepassen. 

Daarbij moeten we ons realiseren dat integraal een hol be-

grip is. Dat iedereen het gebruikt en er wat anders  onder 

verstaat. Bij de nationale omgevingsvisie in ontwikkeling 

spreken ze dan ook al van ‘samenhangend’, in plaats 

van ‘integraal’. Daarnaast is het bereiken van werkelijke 

integraliteit (bijna) onmogelijk. Bij een afweging tussen 

meerdere belangen is politieke prioritering altijd noodza-

kelijk17. En kan óók de ondergrond dus nog steeds het 

kind van de rekening zijn. Een integrale aanpak bete-

kent dus niet automatisch winst voor de ondergrond. Dat 

moeten we ons blijven realiseren.

Het creëren van ‘win-win’
Vanuit deze integrale aanpak is de stap naar het creëren 

van ‘win-win’ – in ieder geval in theorie - makkelijk. Het 

gaat er daarbij om in ondergrond-projecten werkwijzen 

toe te passen die ‘win-lose’ kunnen ombuigen naar ‘win-win’. 

Methoden als Mutual Gains Approach en netwerksturing18 

zijn daarvoor belangrijke pijlers. Mutual Gains Approach 

spreekt over ‘de koek vergroten’, netwerksturing over 

‘goal stretching’. Het koppelen van doelen en deze glo-

baler formuleren maakt het voor partijen makkelijker om 

mee te doen en er ‘iets voor zichzelf’ in te halen. Maar 

neem cases als de CO
2
-opslag in Barendrecht of de aard-

bevingsproblematiek in Groningen. Klassieke ‘win-lose’ 

ligt op de loer, wetgeving en weerstand leiden hoogstens 

tot ‘win-compensate’, maar eerder tot polarisatie en af-

blazen. Ook hiervoor liggen de oplossingsrichtingen op 

tafel. Het verbinden van doelen, inderdaad, maar ook 

vormen als gebieds- of omgevingscontracten, land-lease 

en fondsvorming kunnen interessant zijn. We moeten op 

zoek gaan hoe dit concreet vorm kan krijgen voor onder-

grond-initiatieven en ervoor zorgen dat deze daadwer-

kelijk ook worden toegepast. Ik spreek daarbij bewust 

steeds over werkwijzen toepassen, en niet ontwikkelen. 

Want veel werkwijzen zijn er al. Denk bijvoorbeeld aan de 

‘Zeven sleutels’-methodiek van het Centrum voor Onder-

gronds Bouwen of de lagenbenadering uit de Nota Ruimte. 

Juist aan dit toepassen zal het lectoraat moeten bijdragen.

Ik wil hierbij ook nog refereren aan hoogleraar Kim Putters, 

die stelt dat ‘Verzet tegen ondergrondse kooldioxideop-

slag, [en] verdere aardgaswinning, …, erop duiden dat 

Van Ondergrond 1.0 naar Ondergrond 2.0
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overheden er goed aan doen om de hardheid van de zach-

te kant niet te onderschatten. Dat het daarbij niet alleen 

gaat om afwending van hindermacht maar ook om aan-

wending van burgerkracht laat onverlet dat beslissingen 

over de inrichting van de fysieke omgeving dikwijls (wel-

licht zelfs altijd) ook verliezers zullen kennen. Dat vraagt 

van de overheid als verantwoordelijke voor het bestel een 

zodanige kwaliteit van doelen en procedures dat ook even-

tuele verliezers de uitkomst accepteren.19’ 

We gaan dus naar ondergrond 2.0, waarin opgaven in-

tegraal worden benaderd, werkvelden en issues worden 

verbonden, en we van 2-D daadwerkelijk de stap naar 3-D 

zetten. Van ‘win-lose’ naar ‘win-win’. En dit doen we niet 

door het ontwikkelen van nieuwe methoden, maar door 

het toepassen van reeds bestaande methoden en inzich-

ten. Dáár moet ik aan bijdragen.

En dan de lat écht omhoog:
naar Ondergrond 3.0
In het voorgaande heb ik de huidige situatie geschetst. 

Een situatie waarin sectoraal denken, specialisten en drie 

stromingen hebben geleid tot een gefragmenteerde en 

gepolitiseerde wereld: Ondergrond 1.0. Het antwoord ligt 

voor het oprapen, maar moeten we nog wel doen: inte-

16 Adviescommissie Water, 2015
17 Biesbroek et al, 2014
18 Evers en Susskind, 2009; de Bruijn en Ten Heuvelhof, 2007
19 van den Broek, A., et. al., 2015

graal denken en werken aan ‘win-win’, Ondergrond 2.0. 

Echter, om daar een lectoraat aan op te hangen, vind ik te 

weinig ambitieus – hoe belangrijk en moeilijk deze stap 

ook is. Ik leg de lat hoger, op Ondergrond 3.0. Hierin 

vormen complexiteit, onzichtbaarheid en beleving de 

drijfveren en zijn sturing en planning, ontwikkeling en 

ontwerp daarop ingericht. Met passend en modern infor-

matie- en kennismanagement. Ik werk dit verder uit.

‘ Werkwijzen die
 ‘win-lose’ kunnen
 ombuigen naar
 ‘win-win. ’
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De basis voor Ondergrond 3.0 vormt de ondergrond als 

complex systeem. De ondergrond is deel van een ecofy-

sisch systeem. Door het intensieve gebruik ervan en de 

interactie met menselijk handelen, kunnen we zelfs spreken 

van een socio-technisch20 en een complex systeem21. Dit 

heeft diverse consequenties. Zoals eerder gezegd: de pro-

cessen in en boven de ondergrond strekken zich uit over 

verschillende tijd- en ruimteschalen. Hierdoor is het lastig 

om overeenstemming te bereiken over het bestuur ván de 

ondergrond, optimaal ruimtegebruik ín de ondergrond en 

duurzame ontwikkeling ván de ondergrond. Deze com-

plexiteit wordt vergroot doordat sociaal-economische en 

politieke processen zich weer op andere tijdschalen ma-

nifesteren dan de fysische processen in de ondergrond22 

. Het grootste risico van deze notie van complexiteit is 

de neiging tot reductie en lineair denken. Bijvoorbeeld de 

stelling dat ‘als de ondergrond efficiënt wordt ingericht, 

de ondergrond meer van die functies kan accommoderen. 

Wanneer bovengrondse ontwikkelingen aansluiten bij de 

karakteristieken van de ondergrond, kan dat kosten be-

sparen, bijvoorbeeld door de woningbouwlocaties te kiezen 

in een gebied waar geen bodemdaling optreedt.’23 Ik heb 

daar twijfels over. Een dergelijke lineaire aanpak leidt in 

complexe systemen vaak tot suboptimale oplossingen en 

nieuwe problemen. Zoals het vinden van een locatie in 

west-Nederland waar géén bodemdaling optreedt.

Omarmen van complexiteit
Ik sluit me dan ook aan bij het gedachtengoed van hoog-

leraar Geert Teisman24, bij werkwijzen die complexiteit om-

armen. Werkwijzen waarin verschillende toekomsten mo-

gelijk zijn en adaptieve sturing, planning, ontwikkeling en 

ontwerp de leidraad vormen. Zoals in een recent gesprek 

met een student over zijn onderzoek naar omgaan met bo-

demdaling in de komende decennia in Overijsselse veen-

weidegebieden. Daarbij is uitgaan van de huidige beelden 

over veeteelt en agrarisch gebruik hoogstwaarschijnlijk 

misleidend. Want we kunnen deze toekomst moeilijk voor-

spellen. Een recent artikel hierover gaf de eerste tekenen: 

koeien, internet en smart farming. Het lijkt ver weg, maar 

voor het omgaan met bodemdaling kan dit grote gevolgen 

hebben. Omdat we niet kunnen weten welke vorm de vee-

teelt over 50 jaar heeft. We moeten juist kijken naar ver-

schillende mogelijke toekomsten en flexibiliteit inbouwen.

Ondergrond kan daarbij aansluiten bij de inzichten die 

momenteel ontstaan rondom adaptief deltamanagement, 

methoden waaraan ik bij de ontwikkeling van de werkwijze 

Vervangingsopgave Natte Kunstwerken zelf ook heb mogen 

bijdragen. Methoden die mijns inziens bijvoorbeeld goed 

passen bij het omgaan met bodemdaling. Niet inzetten op 

een strategie waarin de fundering van alle panden en infra-

structuur in Gouda direct wordt aangepast, een strategie 

die met alle onzekerheden een grote kans heeft op over-in-

vesteren. Maar het ontwikkelen van een flexibele strategie 

die tijd wint en ons de kans geeft in te spelen op nu nog 

onbekende ontwikkelingen in de toekomst. Aan zo’n stra-

tegie zou ik graag willen meewerken.

Niet alleen onzeker, maar ook onzichtbaar
De complexiteit van de ondergrond wordt versterkt door-

dat niet iedereen inzicht heeft in wat er in de ondergrond 

gebeurt25. Het gaat daarbij niet alleen om het ontbreken 

van feitelijk inzicht, maar ook om onzichtbaarheid. Ik ben 

er van overtuigd dat juist omdat we de ondergrond niet 

kunnen zien, het een voedingsbodem is voor eigen beel-

den, interpretaties en verhalen. Die, als we daar niet goed 

op inspelen, hun eigen leven gaan leiden en een duurzaam 

gebruik in de weg staan. Dit maakt ook de wijze waarop 

we data verzamelen, verwerken en vertellen cruciaal. Ik 

kom daar later op terug.

Om Ondergrond 3.0 vorm te geven en in te spelen op het 

onzichtbare, complexe en socio-technische systeem dat 

ondergrond is, kijk ik naar vier aspecten: sturing, planning, 

ontwikkelen en ontwerpen. Waarbij we dynamiek, adap-

tiviteit, beleving en ontwerpend onderzoek toevoegen. En 

tenslotte kijk ik – uiteraard - naar de rol van slim informatie- 

en kennismanagement daarbij.

Ondergrond als complex systeem

20 De Bruijn en Herder, 2009
21 Bloemendal et al, 2014
22 Bloemendal et al, 2014
23 VROM, 2006
24 Zie onder meer Teisman, 2007
25 Bloemendal et al, 2014, Ostrom, 1990
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Omgaan met de fragmentatie en complexiteit van de on-

dergrond vraagt om andere sturing. Als eerste kunnen we 

kijken naar een meer dynamische en adaptieve sturing. 

Meer dynamische regels om adequaat in te kunnen spe-

len op interacties en verschillende tijd- en ruimteschalen 

tussen de ondergrond en bovengrond26. De komende 

Omgevingswet, de Rijksstructuurvisie STRONG, maar mis-

schien ook wel de gewijzigde Mijnbouwwet, kunnen hier 

bij helpen. Ik wil de mogelijkheden die zij voor de onder-

grond bieden, onderzoeken, inclusief hun doorwerking 

naar regionaal en lokaal niveau. Zo zal de Omgevingswet 

een belangrijke impuls kunnen zijn voor het omgaan met 

de ondergrond. Maar dat vraagt niet alleen dynamische 

regelgeving, maar juist ook een bijpassende cultuur. Ik wil 

dan ook kijken hoe dergelijke institutionele wijzigingen 

nieuwe werkwijzen en innovaties binnen het werkveld van 

de ondergrond kunnen stimuleren. Bij adaptieve sturing 

omarmen we complexiteit en kijken we naar lange ter-

mijn strategieën, die tegelijkertijd flexibel zijn en kunnen 

 reageren op korte termijn veranderingen27. Gezien de dy-

namiek en (on)voorspelbaarheid van de ondergrond is een 

continue monitoring hierbij noodzakelijk. Adaptief plan-

nen, ontwikkelen en ontwerpen moet mede vorm geven 

aan dit sturingsconcept. Ook is daar nog collaboratieve 

sturing: deze legt de nadruk op het promoten van relaties 

en het vergaren en delen van kennis28. We willen dus een 

combinatie van dynamische, adaptieve en collaboratieve 

sturing. Mooie woorden, mooie termen. Maar hoe ziet 

deze sturing er dan concreet uit? Hoe maken we die prak-

tisch toepasbaar? Dat is voor mij een belangrijke vraag 

voor Ondergrond 3.0, daar wil ik mee aan de slag.

Ik ben voor de ondergrond ook geïnteresseerd in zelfstu-

ring. Ik zie dit op diverse plekken terugkomen. Zoals bij 

energieopslag in watervoerende lagen29, het omgaan met 

warmte-koude opslag, dat veelal door individuele initia-

tieven tot stand komt. Of bij de werkplaats bodemdaling 

in Gouda, waar bewoners samen met experts kijken naar 

lokale maatregelen die zij zelf kunnen nemen om om te 

gaan met bodemdaling. Tenslotte denk ik daarbij ook aan 

de eerder genoemde coördinatie- en samenwerkingsdi-

lemma’s bij kabels en leidingen. Ook hier kan zelfsturing 

in mijn optiek een rol spelen in de sturing en planning. 

Echter, zelfsturing binnen de sterk gereguleerde context 

van ondergrond kan ook lastig zijn.

Asset Management 
van de Ondergrond
De samenwerkings- en coördinatieproblemen met ka-

bels en leidingen brengen mij bij het initiatief van Asset 

Manage ment van de Ondergrond. Een initiatief van onder 

meer Deltares, waarin gekeken wordt naar de mogelijkhe-

den van de Asset Management benadering voor de onder-

grond. Ik wil hier graag bij aansluiten en daarbij gebruik 

maken van de inzichten rondom Public Asset Management 

die ik samen met Arwin van Buuren van Erasmus Universi-

teit heb ontwikkeld. Inzichten waarin we onder meer vier 

stijlen van Asset Management hebben onderscheiden en 

op zoek zijn gegaan aan drivers en omstandigheden waar-

op deze stijlen meerwaarde hebben30. Ik wil deze graag 

op ondergrond situaties doorontwikkelen, zoals bij kabels 

een leidingen.

Planning door storytelling 
en policy integration
Huidige vormen van ruimtelijke planning31 lijken minder in 

staat te zijn om te gaan met de complexiteit van de heden-

daagse maatschappij en dus zeker niet met het omgaan 

met ondergrond. Mijn voorgaande betoog geeft dit ook 

aan. Om de rol van de ondergrond in de ruimtelijke plan-

ning te versterken, wil ik kijken naar nieuwe – mogelijk be-

ter toegeruste – concepten van ruimtelijke planning, zoals 

‘planning as persuasive storytelling’32 en ‘planning as poli-

cy integration’33. Bijvoorbeeld door het gebruik van verha-

len als middel om een visie uit te dragen of als een manier 

om gedeelde opvattingen te ordenen en te construeren. 

Storytelling in planning, ontwikkeling en ontwerp kan ons 

helpen het verhaal van de ondergrond te verbinden met de 

Dynamische en adaptieve sturing

26 Bloemendal et al., 2014
27 Carvalho en Fidelis, 2013
28 Carvalho en Fidelis, 2013; Kallis et al, 2009
29 Driessen et al., 2012, Bloemendal et al. 2014
30 Roovers en van Buuren, 2016
31 Hajer, 2003
32 Throgmorton, 1996; Throgmorton, 2003; Hajer et al, 2010
33 Stead en Meijers, 2009
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verhalen van de bovengrond en daarmee de positie van de 

ondergrond versterken. En het kan in vulling geven aan de 

eerder genoemde onzichtbaarheid van ondergrond.

Storytelling en ontwerpen 
met de ondergrond 
In het voorgaande heb ik het gehad over sturing en plan-

ning. Maar uiteindelijk wordt de rol van ondergrond pas 

concreet in (gebieds)ontwikkelingsprocessen en ontwerp, 

van wijken, infrastructuur, landschap en water. Ik wil 

daarbij kijken naar twee werkwijzen die elkaar kunnen 

versterken: storytelling en ontwerpend onderzoek. De 

mogelijkheden en meerwaarde van de ondergrond onder-

zoeken door concrete casussen op te pakken en in een 

ontwerpend onderzoek uit te werken. En daarbij kijken 

hoe het verhaal en het beeld van de ondergrond zich kan 

verbinden met andere, bovengrondse, verhalen, zodat de 

ondergrond beter zijn plek vindt in gebiedsontwikkeling 

en ontwerp.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat als wij ondergrond 

daadwerkelijk en concreet een plek willen geven, wij ook 

daadwerkelijk moeten gaan ontwerpen met de onder-

grond. Ik sluit daarbij aan bij Hooimeijer en Maring34, die 

stellen dat de rol van de ondergrond in de planologie ver-

sterkt kan worden door een creatief ontwerpproces in een 

vroeg stadium. In hun project Ontwerpen met de Onder-

grond zijn zij daarmee aan de slag gegaan. Hoe ziet zo’n 

ontwerpproces er concreet uit? Ik ga ermee aan de slag, 

en zal daarbij specifiek aandacht besteden aan archeo-

logie. Niet alleen omdat Saxion de enige HBO-opleiding 

archeologie in Nederland bezit, maar omdat ik geloof - 

en in uiterwaard-ontwikkelingen langs de Waal heb erva-

ren - dat cultuurhistorie en erfgoed juist kunnen helpen 

bij het creëren van meerwaarde met de ondergrond. Niet 

voor niets wordt erfgoed dan ook steeds vaker gebruikt 

als middel om waarde toe te voegen aan ontwikkelingen35. 

Het zichtbaar maken van archeologie kan soms zelfs worden 

gezien als politieke ambitie36.

Met deze aanpak sluit ik ook graag aan bij het onderzoek 

naar het waarderen van ondergrond, dat het Centrum 

voor Ondergronds bouwen is gestart. Daaraan wil ik bijdra-

gen, niet alleen bij het in beeld brengen van deze waarde 

door analyse, maar ook door ontwerpend onderzoek en 

storytelling. Juist deze technieken kunnen bijdragen aan 

het daadwerkelijk verbinden van ondergrond met boven-

grondse ontwikkelingen.

Ik leg de lat dus hoog, op Ondergrond 3.0. Hierin vormen 

complexiteit, onzichtbaarheid en beleving de drijfveren, 

en zijn sturing en planning, ontwikkeling en ontwerp 

daarop ingericht.

Modern informatie- en 
kennismanagement ter 
ondersteuning
In het voorgaande ben ik ingegaan op de contouren van 

Ondergrond 3.0, op sturen, plannen, ontwikkelen en ont-

werpen. Met termen als adaptief, complex, onzichtbaar en 

onderzoekend ontwerpen. Echter, we zitten in het tijdperk 

van digitale media, Big Data en de Internet of Things. De 

derde industriële revolutie is begonnen. Ik refereerde al 

aan internet en koeien in veenweidegebieden met bodem-

daling. Ondergrond 3.0 kan hieraan niet voorbij gaan. 

Sterker nog, we moeten er slim gebruik van maken. Het is 

- als voorbeeld – dan ook niet voor niets dat geo-informa-

tie door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt 

gezien als een bouwsteen voor de Omgevingsagenda die 

zij in 2016 wil vaststellen.

Data, informatie, kennis en stakeholders zijn vaak een 

explosieve mix. Voor ieder expert-rapport vinden tegen-

standers wel een andere expert die het tegenovergestelde 

beweert. Politisering van kennis en informatie is een groot 

risico, maar kennis en informatie die geen onderbouwing 

geven aan de politiek, zijn evenzeer problematisch. Het 

is dan ook niet voor niets dat de Bruijn en ten Heuvelhof 

spreken over het op passende wijze ‘vervlechten en ont-

vlechten’ van kennis en experts in een besluitvormings-

proces, en de rol van experts vooral benoemen als het 

voorkomen van ‘negotiated nonsense’.37 Daarbij is voor 

mij kennis niet alleen expert-kennis, maar ook stakehol-

der-kennis. De combinatie van theorie en praktijk geeft 

inzicht en vertrouwen.

34 Hooimeijer en Maring, 2013
35  VROM, 2006; Van der Zande en During, 2009; 

 Janssen et al, 2012
36 Janssen, 2012
37 De Bruijn en Ten Heuvelhof, 2007
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Een eerste verkenning langs het onderwerp brengt mij bij 

drie punten: joint-fact finding, datapolis en nieuwe tech-

nieken. Ik geloof in joint fact finding. In joint fact finding 

gaat het erom bezitters van verschillende soorten kennis 

met elkaar in gesprek te laten gaan. Het alleen bij elkaar 

brengen van kennis is niet voldoende38. De bezitters van 

de verschillende soorten kennis gaan een gezamenlijk 

leerproces aan. Goede joint-fact finding leidt tot gedeelde 

beelden over wat we wél weten en hoe we daarnaar kijken, 

wat we niet weten, én over data en kennis waarover we 

van mening verschillen. Goede joint-fact finding is de ba-

sis voor vertrouwen, niet voor overtuiging. Het samen met 

bewoners meten van bodemdaling in Gouda vind ik daar-

van een prachtig voorbeeld. Ik wil er voor ondergrond nog 

wat aan toevoegen: beleving en storytelling, dat zal u nu 

logisch klinken. Goede joint-fact finding wordt verbonden 

met - en ingebed in - gezamenlijke beleving, storytelling 

en ontwerpend onderzoek - ten behoeve van sturen, plan-

nen en ontwerpen met de ondergrond.

Dan kom ik bij de datapolis: een begrip dat door André 

Mulder in zijn oratie aan de Universiteit van Utrecht is ge-

introduceerd39: de laag van data die over de stad hangt en 

de rol die zij speelt in het bestuur daarvan. Ondergrond 

is een deel van deze laag. Fysiek onzichtbaar, maar via de 

datalaag digitaal zichtbaar, analyseerbaar en beleefbaar 

te maken. Geografische Informatie Systemen, 3-D model-

lering, plaatjes en verhalen zorgen daarvoor. Hoe komen 

we tot deze zichtbaarheid, analyseerbaarheid en beleef-

baarheid – en hoe koppelen we dit aan sturing, planning 

en ontwerpen met de ondergrond?

Tenslotte, nieuwe technieken om data in te winnen zijn 

volop in ontwikkeling. In de derde technologische revolu-

tie spreken we over ‘enabling technology’ en ‘disruptive 

technology’. Technologieën die nieuwe werkwijzen of mo-

gelijkheden in beeld brengen en bestaande werkwijzen en 

ontwikkelingen ontwrichten. Een voorbeeld hiervan is OW 

Monit, dat onder meer gebruikt wordt in het aardbevings-

gebied in Groningen. Hoe kan deze techniek gedragen 

besluitvorming over gaswinning of gebiedsgericht grond-

waterbeheer versterken? Zoals gezegd, deze technieken 

zijn pas behulpzaam als zij op juiste wijze - ontvlecht én 

vervlecht - onderdeel zijn van sturing, planning, ontwikke-

ling en ontwerp.

Eruit gelicht:
Een nationaal datamodel voor bodemdaling?
Interessant als het om data gaat vind ik de discussie over 

de rol van geo-informatie voor de Nationale Omgevings-

visie. Zo wordt daarin gesteld: 

‘Rond het thema bodembeweging is veel data beschikbaar. 

Er lopen diverse initiatieven om de informatiehuishouding 

van de ondergrond te verbeteren. Hoe deze programma’s 

en projecten zich tot elkaar verhouden, is echter ondui-

delijk. Een betere samenwerking zou het ontstaan van 

een gemeenschappelijk gedeeld beeld van de ondergrond 

ten goede komen. Over de vorming waarin dat het bes-

te vorm zou moeten krijgen, wordt verschillend gedacht. 

Waar de één pleit voor regie om tot een geharmoniseerde 

nationale dataset te komen, verwacht de ander meer heil 

in het goed ontsluiten van ruwe datasets, waarin ieder zijn 

eigen weg kiest’40. Zoals een goed onderzoeker betaamt, 

zijn mijns inziens beiden inzichten deels nodig. De steeds 

wisselende context, schaal en opgave waarin ondergrond 

problemen zich voordoen, vragen om maatwerk in data-

gebruik. Een geharmoniseerde nationale dataset past daar 

niet goed bij. Maar anderzijds is regie wel nodig. Om be-

lemmeringen weg te nemen, en initiatieven van de grond 

te tillen. Inzichten uit collaboratieve sturing en zelfsturing 

helpen daarbij.

Deze laag van data, informatie, kennis en aansluitend 

verhalen, beelden en beleving, dat is wat ik de vijfde 

dimensie van ondergrond noem. De 5-D dus. Nieuwe tech-

nologie als basis voor Ondergrond 3.0. Dat is wat Saxion 

Living Technology noemt!

38 BLaws et al., 2010
39 Meijer, 2015
40 Lees ook hier.Stadscentrum Gouda
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In het voorgaande heb ik mijn ambities geschetst. Ik ga 

aan de slag met drie onderzoeklijnen, (1) sturen en plannen, 

(2) ontwikkelen en ontwerpen en (3) gebruik van modern 

informatie- en kennismanagement daarbij. Ik focus op 

bodemdaling, de bijdrage van ondergrond in de energie-

transitie en de bijdrage van de ondergrond in verstedelij-

king. Ter illustratie: onderwerpen die dan langs kunnen 

komen, zijn:

 …  de doorwerking van de omgevingswet en omgevings-

visie voor de ondergrond;

 … Asset Management van de ondergrond;

 … adaptief plannen bij bodemdaling;

 …  het concreet en hanteerbaar maken van 3-D ruimtelijke 

planning;

 …  het creëren, zichtbaar en beleefbaar maken van de 

waarde van ondergrond;

 …  het gebruik van digitale technieken en informatie bij 

5-D ruimtelijke ordening.

Ik doe dit graag samen met jullie. Alleen ben ik niets, 

met het Saxion-team een beetje. In netwerken en samen-

werkingsverbanden met jullie, kunnen we écht stappen 

 maken. Daarin volg ik de Boer en Klinkenberg, die recent in 

Bestuurskunde stelden dan ‘alleen vitale projectconsortia in 

staat zijn om vernieuwing te bewerkstelligen. Onderzoeks- 

en projectconsortia waarin onderzoekers, praktijkmensen 

en studenten samen aan de slag gaan.41’ Ik nodig u daar-

toe uit. 

Studenten!
Het woord viel al: studenten. Zij spelen de belangrijkste 

rol. In praktijkopdrachten en afstudeerwerk zullen zij delen 

van de puzzel in kaart gaan brengen. Studenten die de 

slag kunnen maken van theoretische inzichten naar con-

crete en toepasbare werkwijzen, ontwerpen en methodes. 

Studenten van Saxion. En studenten uit de netwerken van 

het Kennis- en Onderwijsnetwerk Bodem en Ondergrond 

(KOBO-HO), van andere hogescholen en universiteiten. 

 Studenten uit technische opleidingen, ontwerp en plano-

logie, archeologie en bestuur. En de resultaten van deze 

 puzzel moeten niet alleen door u worden gebruikt, maar 

juist ook landen in de reguliere onderwijsprogramma’s. 

Zoals bij Saxion in Civiele Techniek, Urban Studies en Ar-

cheologie. Zodat de verjonging en vernieuwing van het 

werkveld daadwerkelijk hun basis vinden op de plek waar 

het hoort. In het onderwijs.

Naar een slot: de huidige situatie inzake de Ondergrond 

is sectoraal en specialistisch, en drie stromingen hebben 

geleid tot een gefragmenteerde en gepolitiseerde wereld. 

De wereld van Ondergrond 1.0. Het antwoord daarvoor ligt 

voor het oprapen: integraal denken en werken aan ‘win-

win’ situaties. De werkwijzen zijn aanwezig, we moeten 

het alleen gaan doen. Dat is wat ik Ondergrond 2.0 heb 

genoemd. Maar ik wil – samen met u - de stap zetten naar 

Ondergrond 3.0. Waarin complexiteit, onzichtbaarheid en 

beleving drijfveren vormen. Waarin sturing en planning, 

ontwikkeling en ontwerp daarop zijn ingericht. En waarin 

modern digitaal informatie- en kennismanagement pas-

sende ondersteuning biedt.

Ondergrond 3.0 is inspirerend, digitaal en adaptief.

Naar een slot: de lat hoog met drie onderzoeklijnen voor Ondergrond 3.0

41 de Boer & Klinkenberg, 2015
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