
D E L L U P TA M  L A B O R E P E L I T  [  O F F I C  T E  A R C H I L  I P I TA  D O LU P TA  T I U S D A E C TO  Q U A S  R E S T  V O LO R I ATA M  I D E R I A  C O  ] Ruimtelijke ordening in de Vlaamse ondergrond? 
Een verkenningsgesprek.

Vandaag kijken ruimtelijk planners je veelal vragend of  onzeker  
aan, wanneer het woord ‘ondergrond’ valt. Voor velen is dit nog een 
‘ver-van-mijn-bed’ verhaal, terwijl anderen stilaan aan ondergrondse 
uitwijkscenario’s voor ons toenemend ruimtegebrek beginnen te 
denken. Tijd dus, om een aantal mensen op de koffie uit te nodigen 
die zich wél thuis voelen onder het maaiveld. Onze praatgasten 
kwamen zowel uit de overheidssector als uit de bedrijfswereld. 

GUY VLOEBERGH  Planners zijn 
vooral bezig met het regelen van wat er 
bovengronds gebeurt. Maar tegelijk met 
het toenemend gebruik van onze beperkte 
ruimte komt de ondergrond stilaan meer 
aan bod. We vonden het dus opportuun 
een aantal mensen samen te brengen 
die vanuit verschillende invalshoeken 
een – veelal technische – kennis hebben 
van die ondergrond. Vandaar dit open 
gesprek, met als centrale vraag: wordt 
het geen tijd dat we over de ondergrond 
ook planmatig gaan nadenken? 

Data doorheen een buis
Zullen we als kick-off even een kennismakings-
rondje maken? Miranda?

MIRANDA ROMBOUTS | Ik ben bij Telenet ver-
antwoordelijk voor de netaanleg. Onze solide 
telecominfrastructuur is de ruggengraat van onze 
diensten. Wij bieden onze klanten  geconver-
geerde connected entertainment- en businessop-
lossingen, met alle gekende en toekomstige toe-
passingen voor onze residentiële klanten en de 
B-to-B markt. Ik heb het dan over internettoepas-
singen in de brede zin: van eenvoudige telefonie 
tot rijker dataverbruik zoals bij digitale televisie. 

GUY VLOEBERGH  Plannen 
jullie ook op lange termijn?

M I R A N D A  R O M B O U T S  | Jazeker. De tele-
comwereld evolueert razendsnel. Capaciteits-

behoeften qua dataverbruik verdubbelen elke 
18 maanden. Dat vraagt telkens weer investe-
ringen – wat we vandaag ook doen, via de ‘Grote 
Netwerf ’1. Maar als we kijken naar onze infra-
structuuraanleg, kunnen sommige capaciteits-
vragen ook wel erg variëren, afhankelijk van de 
populatie, eventuele vestiging van bedrijven, etc. 
Daardoor kan je niet alles op lange termijn plan-
nen en ontstaan er regelmatig, naast onze langlo-
pende investeringsplannen, een aantal dringen-
der ‘hotspots’ die om investeringen vragen.

1 Een investeringsproject van 500 miljoen euro 
over een periode van vijf  jaar om het vaste 
Telenet netwerk in Vlaanderen en Brussel om te 
vormen tot een hoog-performant netwerk met 
breedbandsnelheden tot 1Gbps en hoge data volumes.
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MIRANDA ROMBOUTS | Wat ik in plannings-
verband zeker wil vermelden – en dat zal voor 
Eandis ook wel gelden: telkens er via het GIPOD 
platform een aanvraag wordt gelanceerd voor 
coördinatie van werken, worden wij getriggerd 
om de situatie en opportuniteiten op het terrein 
mee te onderzoeken. Een voorbeeld: we zijn het 
mobiele antennenetwerk van BASE aan het inte-
greren. Als er vandaag ergens wordt gegraven in 
het kader van werken van derden, kunnen we 
onderzoeken of we naar dat punt glasvezel willen 
brengen. Stond die investering pas gepland voor 
volgend jaar, dan wordt die naar voren gescho-
ven. Bepaalde investeringspunten op lange ter-
mijn liggen dus vast, maar het traject daarheen 
wordt pas uitgetekend op het moment dat het 
opportuun is. Op het vlak van coördinatie heb-
ben we door dat GIPOD platform een grote stap 
vooruit gezet. 

Databank Ondergrond 
Vlaanderen

GUY VLOEBERGH  Komen we met dat 
platform in jouw buurt terecht, Marleen?

MARLEEN VAN DAMME | Nee, bij mijn colle-
ga’s van het Agentschap Informatie Vlaanderen 
(AIV), die het  GIPOD beheren. Ik ben bin-
nen het departement Omgeving gestationeerd 
in het Vlaams Planbureau Omgeving, waar ik 
coördinator ben van de Databank Ondergrond 
Vlaanderen (DOV). Die is ontstaan uit een 
samenwerkingsverband binnen de Vlaamse 
overheid, tussen het departement Omgeving, 
de Vlaamse Milieumaatschappij en het depar-
tement Mobiliteit en Openbare Werken. Sedert 
2002 hebben we een online platform waar ieder-
een gratis geologische, geotechnische en grond-
waterdata kan consulteren. Alle boringen, son-
deringen, grondwatermetingen, analyses zijn 
daar beschikbaar. Bodemdata werden er enkele 
jaren later aan toegevoegd.

In onze databank vind je de initiële puntin-
formatie. Als er geboord is, staat er bij de locatie 
aangegeven tot hoe diep die boring is gegaan, 
met een detailbeschrijving, zoals aangetroffen 
percentages klei, zand, e.d. Ook alle sonderingen 
die door de afdeling Geotechniek zijn uitge-
voerd, werden gedigitaliseerd. Gigantische aan-
tallen puntgegevens werden daardoor ontsloten. 
Op basis van die data wordt er kaartmateriaal 
gemaakt. De 3D-modellering van de ondergrond 

bijvoorbeeld, is het resultaat van de verwerking 
van al die boringen en is beschikbaar via onze 
DOV-verkenner, een applicatie waarmee je, in 
functie van je afgebakend gebied en je criteria, 
data kunt consulteren en downloaden. DOV 
biedt circa 800 kaartlagen aan via netwerkdien-
sten, die de gebruiker daarnaast dus ook in eigen 
GIS- toepassingen kan integreren.

GUY VLOEBERGH  Is die databank 
voor iedereen toegankelijk? 

MARLEEN VAN DAMME | Ja. Onze belangrijk-
ste klanten zijn milieu- en bodemsaneringsdes-
kundigen, mensen die bij infrastructuurprojec-
ten betrokken zijn en stabiliteitsberekeningen 
willen uitvoeren, de wetenschappelijke wereld 
en de burger. Maar we willen nog verder gaan. 
Wij nodigen iedereen die over ondergrondinfor-
matie beschikt uit om die naar ons te laten stro-
men, zodat we die informatie mee kunnen ont-
sluiten en onze database blijft groeien. 

De gegevens waarover we tot nu toe beschik-
ken, werden vooral vanuit de overheid samen-
gebracht. Sinds 1 januari van dit jaar bestaat er 
ook een erkenningsplicht voor boorbedrijven. 
In het kader van die erkenning moeten zij hun 
boorgegevens aan ons doorspelen. Vervolgens 
kan hun klant die gegevens bij ons consulteren. 
Voor sonderingen is dat nog niet het geval. Dat 
zou volgens mij nochtans een goede zaak zijn, 
bijvoorbeeld voor particulieren met bouwplan-
nen. Een potentiële bouwheer zou dan kunnen 
terugvallen op de sonderingen die een bedrijf 
als Aquafin heeft uitgevoerd in zijn straat.

GUY VLOEBERGH  Ik denk in dat 
verband ook aan archeologie…

MARLEEN VAN DAMME | Die flow van gege-
vens naar DOV is nu ook operationeel. Sedert 
de verandering in de archeologiewetgeving, met 
de verplichte opmaak van archeologienota’s, is 
er met Erfgoed afgesproken dat de benodigde 
bodemprofielen en boorbeschrijvingen op maat 
van DOV worden opgemaakt. De archeologi-
sche data zijn voorlopig nog niet publiek toegan-
kelijk maar in onze ontwikkel- en oefenomge-
ving stroomt het al door. Binnenkort kunnen ze 
ook aan het brede publiek worden aangeboden.

GUY VLOEBERGH  Eigenlijk vormt 
het DOV een grote kennis- en 
archiefbron van de ondergrond?

M A R L E E N  VA N  DA M M E  | Klopt. Neem nu 
dat iemand sonderingen voor de bouw van een 
huis heeft uitgevoerd: achteraf  heb je die gege-
vens niet meer nodig, maar die kunnen wel van 
nut zijn voor iemand anders. En zo zijn er nog 
ontelbaar veel archieven, bij bedrijven en par-
ticulieren, die enorm belangrijk zijn voor het 
opbouwen van een gedetailleerde kennis van 
de ondergrond. De 3D-modellering waar ik het 
daarnet over had is ook niet één twee drie tot 
stand gekomen, dat is een meerjarenprogramma 
waar VITO5 op ingezet wordt. We beginnen met 
een ruw model, maar hoe meer details we krij-
gen, hoe nauwkeuriger we dat kunnen maken. 

5 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, 
een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die 
deel uitmaakt van het beleidsdomein Economie, 
Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid.

GUY VLOEBERGH  Maar jullie kabels 
hoeven niet om de 18 maanden 
dubbel zo dik te worden, hoop ik?

MIRANDA ROMBOUTS | (lachend) Goddank 
niet. Zie ‘De grote Netwerf ’, waarbij we geen 
structurele aanpassingen doen aan onze onder-
grondse structuur. De capaciteit van het aantal 
glasvezels dat door een buis kan is door de tech-
nologische evolutie overigens behoorlijk geste-
gen is. Waar we vroeger 96 vezels trokken, kun-
nen we nu theoretisch 12 keer zoveel kwijt. Sinds 
de overname van BASE Company in 2016 evo-
lueren we ook voor het mobiele netwerk naar 
kleinere cellen met steeds meer kleinere anten-
nes. Hoe hoger de snelheid en het volume  van 
de verstuurde gegevens, hoe korter de afstand 
tussen de antennes wordt. En hoe meer data 
er circuleren, hoe groter de noodzaak om die  
terug naar een vaste ondergrondse pijp te bren-
gen.. Mensen denken vaak dat je voor mobiele 
communicatie enkel lucht nodig hebt. Maar je 
hebt wel degelijk kabels en leidingen nodig om 
die data zo snel mogelijk naar schakelcentrales 
te brengen, waar ze verwerkt en doorgestuurd 
worden. Dat wil dus zeggen dat de behoefte aan 
een vast netwerk zal stijgen – ook ondergronds.

Ruggengraatinvesteringen
GUY VLOEBERGH  Wat heb jij in 
je portefeuille zitten, Frederik?

FREDERIK HINDRYCKX  | Ik ben verantwoor-
delijk voor de businessprocessen binnen de 

netuitbating van Eandis2. Dat gaat over aanslui-
tingen, investeringsprojecten, exploitatie van 
netten en onderhoudswerken – alles wat aan 
infrastructuur onder en boven de grond zit. Qua 
timing en planhorizonten, bestaat er voor ons 
een onderscheid: enerzijds de klantgebonden 
werken, waarbij de klant een aansluiting vraagt 
waarvoor een netwerkversterking nodig is. Die 
zijn uiteraard moeilijk planbaar. Langs de andere 
kant doen wij ook ‘ruggengraatinvesteringen’: 
daar wordt systematisch de capaciteit van het 
net doorgerekend, waarbij wordt onderzocht 
waar er op termijn investeringen nodig zijn. We 
hanteren deze aanpak zowel voor de elektrici-
teits- als voor de aardgasnetten. Deze ruggen-
graatinvesteringen zijn in grote mate planbaar, 
ook qua tracé. Straten of gebieden waar al veel 
ondergrondse bezetting is, kunnen we dan ver-
mijden.  

GUY VLOEBERGH  Als jullie het hebben 
over ‘ruggengraatinvesteringen’, 
‘planhorizonten’, over wat voor termijn 
spreken we dan? Wij, ruimtelijk 
planners, zijn niet te beroerd om 
behoorlijk ver te kijken … Het Witboek 
BRV heeft bijvoorbeeld als horizon 
2050. Bij jullie is dat korter?

FREDERIK HINDRYCKX | Hangt ervan af, maar 
bij ons schommelt die planningshorizon rond de 

2 Eandis is een distributeur en netwerkbeheerder 
die netwerkoplossingen biedt voor elektriciteit, 
aardgas, warmte en openbare verlichting. Het 
bedrijf  heeft ook een maatschappelijke rol 
in de realisatie van de klimaatdoelstellingen, 
de bestrijding van energiearmoede en het 
onafhankelijk beheer van energiedata. Eandis is 
actief  in  229 steden en gemeenten in Vlaanderen 
en telt ongeveer 4 000 medewerkers. 

vijf jaar, terwijl onze leidingen een levensduur 
van zowat 50 jaar hebben. Soms worden er ook 
strategisch lang op voorhand gronden gereser-
veerd voor bovengrondse constructies.

GUY VLOEBERGH  Hebben jullie 
ook netwerkplannen die tonen hoe 
het systeem in Vlaanderen in elkaar 
zit, en waar er links nodig zijn?

MIRANDA ROMBOUTS | Onze leidingen zijn 
allemaal verplicht geregistreerd ten opzichte van 
het GRB3. Dus ja, vandaag zitten de bestaande 
leidingen ingetekend in een digitaal formaat. 
Wij hebben daarnaast ook een ontwerpapplica-
tie waarmee geplande projecten in detail ingete-
kend worden. De ontwerpers in kwestie komen 
al eens met suggesties om bepaalde stukken 
ruggengraat te koppelen en zodoende verdere 
redundantie te creëren. Dat soort dingen wordt 
dus wel in kaart gebracht maar daarom nog niet 
in detail uitgetekend. Want ook ontwerptijd is 
geld. Op het moment dat zich via het GIPOD 
platform4 een synergie-opportuniteit voordoet 
of we met een langetermijninvestering van start 
gaan, worden die projecten telkens stap voor 
stap in een plan uitgewerkt. Misschien zit dat 
op voorhand uittekenen bij jullie in een verder 
stadium, Frederik?

F R E D E R I K  H I N D RYC K X  | Nee, onze plan-
nen worden vooral gedefinieerd in functie van 
noden, zoals ‘van punt x tot y hebben we op ter-
mijn nog een verbinding nodig’ of ‘in regio z ver-
wachten we een groei’. En dan is het zeker niet 
zo dat er bepaalde trajecten worden aangegeven 
die we daarvoor zouden willen benutten. Er zijn 
wél een aantal studies gebeurd voor de inplan-
ting van windenergie. In dat geval werd onder-
zocht waar de infrastructuur al aanwezig was, 
waar het relatief eenvoudig was om er infrastruc-
tuur naartoe te brengen of waar het totaal niet 
kostenefficiënt was. 

3 Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is 
een geografisch informatiesysteem dat dient als 
topografische referentie voor Vlaanderen. Het 
is een gemeenschappelijke geografische basis 
waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen 
enten. Het GRB bevat enkel geografische en 
kenmerkende informatie van goed definieerbare, 
conventioneel aanvaarde referentiegegevens: 
gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, 
waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk.

4 Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein 
(GIPOD) brengt alle informatie over werken of  
manifestaties op het openbaar domein zoveel 
mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer 
afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken 
om zo minder hinder te veroorzaken.

Miranda Rombouts 
© Reporters

Frederik Hindryckx 
© Reporters
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FREDERIK HINDRYCKX | Klopt. Na Gellingen7 
zijn er in Vlaanderen trouwens enorme stappen 
gezet op het vlak van inventariseren en ontslui-
ten van data over nutsvoorzieningen. Het start-
schot voor de uitbouw van KLIP8 werd daarna 
gegeven.

MIRANDA ROMBOUTS | Dat was inderdaad 
een positieve evolutie. Het heeft alle betrokken 
partijen behoorlijk wat geld gekost aan om alles 
in kaart te brengen. Maar daardoor zijn we meer 
rekening gaan houden met elkaar. 

Ondergrond en 
ruimtelijke ordening

GUY VLOEBERGH  Er zijn in ons gesprek 
al een paar elementen opgedoken die 
een link hebben met ruimtelijke ordening. 
Wendy, jij had het onder meer over het 
uitbouwen van het rioleringsnetwerk in het 
buitengebied. Dat heeft rechtstreeks te 
maken met onze verspreide bebouwing in 
Vlaanderen. Frederik, ik veronderstel dat 
jullie daar ook mee worstelen. Jullie kunnen 
niet weigeren iemand op jullie netwerk aan 
te sluiten omdat hij te afgelegen woont ... 

FREDERIK HINDRYCKX | Nee, want elektrici-
teit is een basisrecht. Wij zijn verplicht om ieder-
een die een permanente bewoning heeft aan te 
sluiten.

GUY VLOEBERGH  Voor riolering zou 
je nog kunnen zeggen: we gaan een 
kleinschalige waterzuivering ergens in 
de open ruimte organiseren zodat we 
niet die hele rioleringsinfrastructuur 
moeten aanleggen ...

WENDY FRANCKEN | Juist. Die kwesties wor-
den vastgelegd op het niveau van Vlaanderen. Er 
zijn plannen gemaakt voor de uitbouw van het 
volledige rioleringsnetwerk, tot op het laagste 
niveau. Vandaag hebben we per rioleringspro-
ject afgebakend waar nog geen zuivering aanwe-
zig is. Als er collectief gezuiverd moet worden 
via de riolering, komt er een zuiveringsstation, 
als het project te ver verwijderd ligt van een 
andere aansluiting komt er een IBA, een indi-

7 In Gellingen ontplofte op 30 juli 2004 een 
gasleiding, waarbij 24 mensen de dood vonden 
en 132 gewonden vielen. De explosie was een 
van de zwaarste uit de Belgische geschiedenis.

8 Het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) is een 
webtoepassing met als doel schade aan kabels en 
leidingen bij grondwerken te voorkomen. Het KLIP 
doet dit door een betere ontsluiting en uitwisseling 
van kabel- en leidinginformatie mogelijk te maken 
tussen de bij grondwerken betrokken partijen.

viduele behandeling van afvalwater. Ons werk-
terrein heeft natuurlijk ook veel met het leefmi-
lieu te maken, en daar komt volksgezondheid 
bij kijken. Wij hebben een keiharde kaderricht-
lijn ‘water’, die zegt: ‘propere waterlopen’. Dat 
streefdoel moest eigenlijk gehaald zijn tegen 
2015.  Maar alle Europese landen hebben om 
uitstel gevraagd. Dit is maximaal twee keer zes 
jaar, dus tot 2027. En dan gaan we er nóg niet 
geraken, hoor. Waarom? Omdat investeren in 
rioleringen niet populair is en altijd gekoppeld is 
met de bovenbouw, die minstens evenveel kost... 
Al bij al gaat het hier om een zeer geleidelijke 
mindswitch. 

GUY VLOEBERGH  Conclusie: slechte 
ruimtelijke ordening kost iedereen geld?

WENDY FRANCKEN | Zeker. Als je ziet dat wij 
per afgelegen woning relatief gezien veel meer 
meters riolering en andere nutsvoorzienin-
gen moeten aanleggen, is de berekening vlug 
gemaakt… De aanleg van een riool kost gemid-
deld duizend euro per lopende meter. Reken dat 
maar eens uit op Vlaams niveau. 

GUY VLOEBERGH  Kunnen we daar voor 
de toekomst lessen uit trekken? Want 
nu zeggen alle beleidsplannen inzake 
ruimtelijke ordening wel dat we ons 
moeten concentreren op knooppunten om 
de open ruimte maximaal te beschermen, 
maar men slaagt daar eigenlijk niet in. Via 
allerlei achterpoortjes in de wetgeving 
zit er dan toch ineens een aannemer 
in een afgelegen boerderij en komt er 
een fabriekje of een villa in de plaats.

FREDERIK HINDRYCKX | Wat vaststaat: hoe 
beter en duidelijker je ruimtelijke planning is, en 
hoe langer op voorhand die vastligt, hoe beter 
je er rekening mee kunt houden bij het uitvoe-
ren van projecten. Als je dan investeringen plant, 
kan je zeggen ‘op termijn zal op plek x een indus-
triegebied komen, we kunnen daar nu al leidin-
gen voor meetrekken’. Ook verdichting zal zijn 
toegevoegde waarde hebben in het reduceren 
van de kost per eenheid. Je benut dan immers 
dezelfde infrastructuur voor meer woningen. 
Omgekeerd, als je elektriciteit of aardgas moet 
voorzien voor één enkele woning in een voor de 
rest onbebouwd gebied, moet je daar ook toe-
voerleidingen naartoe trekken en wordt het dus 
duur per eenheid.  

WENDY FRANCKEN | Bij riolering ligt dat iets 
anders. Daar kunnen we wél kosten drukken. 
Er is een aantal jaren geleden een heldere keuze 
gemaakt: we gaan gescheiden rioleringen aanleg-
gen, een voor regenwater, een voor afvalwater. 
Afvalwater moet zo snel mogelijk naar een zui-
veringsstation, maar het regenwater zou eigen-
lijk ter plaatse moeten blijven. Als je kijkt naar 
de watervoerende lagen – waarvoor wij intens 
gebruik maken van de kaart van DOV  –  merk 
je een algemene verdroging. De gevolgen daar-
van zijn vandaag nog onvoldoende gekend. 
Vlaanderen zet nu alles op alles om dat water 
zoveel mogelijk ter plaatse te houden. Maar die 
watervergaring effectief afdwingen, daar zijn we 
vandaag nog niet aan toe. Een aanpak aan de 
bron is het meest efficiënte: laat het regenwater 
zoveel mogelijk ter plekke. 

40.000 km riolering
GUY VLOEBERGH  Wat is 
jouw werkterrein, Wendy?

W E N DY  F R A N C K E N  | Ik ben directeur bij 
Vlario, het kenniscentrum en overlegplatform 
voor de rioleringssector in Vlaanderen6. Ons 
werkterrein is zowel afval- als regenwater. Als 
wij het over planning op lange termijn hebben, 
spreken we over 75 tot 100 jaar. Vijf jaar betekent 
voor ons bij wijze van spreken vandaag. Op zo’n 
korte termijn rioleringen opbreken zou econo-
misch immers niet verantwoord zijn. 

We zijn erg op de bovenbouw aangewezen, 
als het gaat om oplossingen voor vraagstukken 
in verband met hemelwater. Op dat vlak zijn 
we permanent vragende partij voor creatieve 
oplossingen. De tijd dat regenwater in een pijp 
moest opgevangen en afgevoerd worden is voor-
bij, daar moeten we dringend vanaf. Afvalwater 
is ons andere zorgenkind: dat moet zo gecon-
centreerd mogelijk naar de zuiveringsstations. 
Aquafin staat in voor de waterzuivering, en de 
gemeentelijke rioolbeheerders zorgen voor de 
inzameling. Maar wanneer je ziet dat we op 
Vlaams niveau in totaal 40.000 km gemeente-
lijke rioleringen nodig hebben…

GUY VLOEBERGH  ‘Nodig hebben?’ 
Je bedoelt: die liggen er nog niet?

WENDY FRANCKEN | Inderdaad. We hebben 
vandaag een zuiveringsgraad – afvalwater dat 
gezuiverd wordt – van iets meer dan 80 pro-
cent. Bijna 20 procent gaat nog steeds ongezui-
verd de natuur in. Dat wil niet zeggen dat er nog 
20 procent riolering gebouwd moet worden: er 
zijn al stukken riolering aanwezig, die nog steeds 
uitmonden in een beek of zo. Die moeten dus 
nog aangesloten worden. De doelstelling die 
wij moeten halen in Vlaanderen is de Europese 
richtlijn: propere waterlopen. Het komt dus 
vooral op waterzuivering aan. 

Die zuiveringsgraad van 80 procent werd in 
de eerste plaats gerealiseerd op de meest effici-
ente, rendabele plekken. In de buitengebieden, 
waar de afstanden tussen de woningen groter 
zijn en de kost per inwoner dus veel hoger ligt 
dan pakweg tien jaar geleden, is de aanleg van 
riolering veel moeilijker. Komt daar nog bij dat 
er tegenwoordig veel meer vergunningen in 
het spel zijn, zoals bijvoorbeeld archeologie, 

6 www.vlario.be

omgevingsvergunning… Allemaal nieuwe re-
gelgeving die het werken bijzonder moeilijk 
maakt. Eén rioleringsproject overstijgt vandaag 
al een gemeentelijke legislatuur.

GUY VLOEBERGH  Doen jullie ook 
aan ‘ruggengraatinvesteringen’?

WENDY FRANCKEN | Voor ons gaat dat over 
het totaalpatrimonium, en die 40.000 km waar 
ik het over had. De ‘snelwegen’ liggen er al, alleen 
de op- en afritten moeten er nog bijkomen. Dat 
is de link met de bovenbouw: je kan riolerin-
gen niet los zien van de wegenis. Vandaar dat de 
link met de gemeenten cruciaal is. Er zijn ook 
intergemeentelijke rioolbeheerders, zoals infrax, 
maar het is nog altijd de gemeente, de instantie 
die verantwoordelijk is voor de inrichting van 
de publieke ruimte, die daar een belangrijke rol 
in speelt. En er valt heel wat winst te boeken als 
daar creatief mee omgesprongen wordt. Ook 
op het vlak van rioleringen ontstaan er immers 
nieuwe mogelijkheden. Onze Nederlandse colle-
ga’s leggen bijvoorbeeld al ICT in de rioleringen. 
Zelf hebben we een project in Leuven lopen waar 
de warmte van het afvalwater gebruikt wordt 
voor de verwarming van appartementsgebou-
wen. In een ondergronds leidingcollectorsys-
teem kan je ook allerlei andere leidingen steken. 
Er zijn tal van mogelijkheden om ondergrondse 
activiteiten te ordenen.

‘Ik zie wat jij niet ziet’
GUY VLOEBERGH  Koen, hoe 
omschrijf jij je functie? 

KO E N  H A E LT E R M A N  | Ik werk voor het 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, 
als afdelingshoofd van de afdeling Geotechniek. 
Wij bieden ondersteuning aan alle uitvoerende 
afdelingen van het Beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken. We maken studies, bepalen 
de grondlagenopbouw en bieden antwoorden op 
vraagstukken in verband met ondergrondse aan-
legwerken. Wegenbouw, tunnels, Oosterweel, 
het Deurganckdok, de Antwerpse haven… Waar 
men de grond ingaat, duiken wij op. We heb-
ben voor onze werking ondergrondgegevens 
nodig. Veel van die gegevens vinden we nu in 
de Databank Ondergrond Vlaanderen, sinds de 
archieven allemaal gedigitaliseerd zijn. Een groot 
deel van ons werk bestaat uit grondonderzoek, 

zowel op het terrein als in het lab. Daarvoor voe-
ren we sonderingen uit. Ik denk dat die wel ver-
schillen van de sonderingen van Eandis. Wij 
meten de kracht van de ondergrond, terwijl ze 
bij Eandis toch eerder proefsleuven maken. 

FREDERIK HINDRYCKX | Klopt, wij maken een 
proefsleuf om te kijken welke leidingen er al aan-
wezig zijn en waar er plaats is om bijkomende 
leidingen te plaatsen.

KOEN HAELTERMAN | … Terwijl wij met een 
meetinstrument naar beneden gaan. Gewoonlijk 
gaan we tot 30 meter diep. Voor grotere infra-
structuurwerken zoals Deurganckdok en 
Oosterweel gaan we zelfs tot 50 meter diepte. 
Voor bruggen is dat tot 20 meter, voor riolerin-
gen tot 10 meter. In het kader van die onderzoe-
ken zijn wij vragende partij voor een ordening 
in de ondergrond. We kunnen immers niet zien 
wat er onder het maaiveld zit, maar we moeten 
wel met onze apparatuur naar beneden, waar 
we veel kans hebben om op leidingen te stoten. 

GUY VLOEBERGH  Wat ik niet 
helemaal kan volgen is dat er 
proefsleuven moeten gemaakt worden 
om te zien welke leidingen zich in de 
ondergrond bevinden. Is daarover 
dan geen informatie beschikbaar?

M I R A N DA  R O M B O U T S  | De leidingen zijn 
vandaag inderdaad digitaal ingetekend. Zowel 
de ontwerpende partij, de opdrachtgever als de 
aannemer kan ze raadplegen. Je mag echter niet 
vergeten dat we met een digitalisering te maken 
hebben van papieren plannen uit oude archie-
ven – plannen waar mettertijd zovele revisies 
op gebeurd zijn, dat niet alles nog honderd pro-
cent correct is.

KOEN HAELTERMAN | Op dat vlak is er een 
gigantische evolutie geweest. Toen ik 20 jaar 
geleden begon, gebeurde alles nog op papier 
en werd er vrij weinig naar plannen gekeken. 
Met de digitale bestanden die we nu kunnen 
raadplegen, loopt het allemaal stukken vlotter. 
Waarschijnlijk liggen er vandaag veel meer lei-
dingen in de grond, maar men gaat nu veel aan-
dachtiger te werk. Vroeger werd er niet zoveel 
ophef gemaakt als een  telefoonkabel bescha-
digd werd, maar als er vandaag een glasvezel-
kabel geraakt wordt, heeft dat wel heel andere 
consequenties…

Marleen Van Damme
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privé-eigendommen aanleggen, vragen we daar 
een erfdienstbaarheid voor. Voor de inname van 
‘openbare ondergrond’ met onze leidingen is er 
een globaal kader dat dit toelaat.

MIRANDA ROMBOUTS | Wij vragen inderdaad 
toelating voor onze aanlegwerken. Maar ik ver-
sta uw vraag vooral als: ‘tot hoe diep gaat dat 
eigendom’? Voor partijen als Telenet en Eandis 
speelt die vraag natuurlijk niet zozeer, maar mis-
schien hebben Koen en Marleen daar een dui-
delijker zicht op?

MARLEEN VAN DAMME | Daar kan ik niet zo’n 
eenduidig antwoord op geven. Wie eigenaar is 
van een grond, is ook eigenaar van de onder-
grond. 

KOEN HAELTERMAN | Neem nu het voorbeeld 
van de leem- en grindontginningen. Ben je eige-
naar en krijg je een omgevingsvergunning, dan 
heb je juridisch het recht die ondergrond te ont-
ginnen.

FREDERIK HINDRYCKX | Maar als je kijkt naar 
de boringen van VITO voor diepe geothermie, 
zit je toch al vlug een paar kilometer diep…

MARLEEN VAN DAMME | Klopt, maar voor dát 
soort ingrepen bestaat een wettelijke regeling.

Waar zitten de knelpunten?
GUY VLOEBERGH  Andere vraag: 
wat ervaren jullie als knelpunt in 
jullie werking? Waar kunnen we in 
onze ruimtelijke planning zaken 
verbeteren, om tot efficiëntere, 
duurzame oplossingen te komen?

FREDERIK HINDRYCKX | Waar jullie zeker een 
rol kunnen spelen: bij de aanleg van nutsleidin-
gen zijn er vaak tegenstrijdige belangen aan het 
werk. Ik denk bijvoorbeeld aan archeologie en 
bovengrondse hinder qua verkeer. Als er op een 
werf iets gevonden wordt, wordt die werf stilge-
legd. Daarmee zou in de studiefase in de mate 
van het mogelijke al rekening moeten gehou-
den worden. Hetzelfde met de hinder die ver-
oorzaakt wordt doordat we bij een eerder pro-
ject geen rekening hielden met het feit dat er 
daarna nog een capaciteitsbehoefte verderop 
zou ontstaan. Hoe beter en helderder ruimte-
lijke plannen gecommuniceerd worden, hoe 

meer we die kunnen integreren in onze lange-
termijnschema’s. 

KOEN HAELTERMAN | Dat geldt bij ons ook: 
op voorhand zoveel mogelijk onderzoek verrich-
ten. Jullie hadden het hier over archeologie, over 
slechte gronden… Al die gegevens zijn beschik-
baar, gebruik die dan ook om in het plannings-
proces beslissingen te nemen. Zo word je bij 
de uitvoering niet geconfronteerd met onver-
wachte zaken die het kostenplaatje vaak met mil-
joenen euro’s de hoogte injagen. 

WENDY FRANCKEN | Tja, jullie databank is bij 
de planners blijkbaar slecht gekend. 

GUY VLOEBERGH  Die databank is 
nochtans iets fantastisch. En die moet 
vooral gebruikt worden om de toekomst 
uit te zetten. Op de gewestplannen 
had je indertijd reservatiestroken voor 
nieuwe snelwegen. Doordat die er op 
stonden, werd er ruimte gereserveerd 
op lange termijn. Dát interesseert 
me. Die denkoefening wordt nu niet 
gemaakt, tenzij op projectniveau. 

KOEN HAELTERMAN | Daar heb je gelijk in, 
maar dat is momenteel iets te vroeg. Tot nu toe 
is er vooral aandacht besteed aan de inventa-
risatie. Dit gezegd zijnde, zijn er al een aantal 
projecten geweest, zoals de kaart van de grond-
verschuivingen. Die kan je als ruimtelijk plan-
ner heel goed gebruiken. Hetzelfde met de kaar-
ten die de risico’s op slechte gronden aangeven…

FREDERIK HINDRYCKX | … en de nutsvoor-
zieningen zullen altijd ná de planners komen. 
Eerst komt de ruimtelijke planning, die bepaalt 

wat de bestemming wordt van een bepaald 
gebied. Infrastructuur volgt pas daarna. Maar 
het is wel belangrijk dat jullie wat er zoal in jul-
lie hoofd zit ook ontsluiten, zodat wij daar reke-
ning mee kunnen houden en kunnen overleggen 
op het moment dat er nog verschillende oplos-
singen mogelijk zijn.

GUY VLOEBERGH  Dat is waar. Maar 
tegelijk denk ik als ruimtelijk planner: 
jullie hoeven niet volgend te zijn. Jullie 
zouden voor de toekomst jullie technische 
kennis óók op tafel moeten leggen, zodat 
wij als ruimtelijk planner er rekening 
mee kunnen houden in ons ontwerp. 

FREDERIK HINDRYCKX | Dat is bijvoorbeeld 
gebeurd in het windplan Oost-Vlaanderen. 

GUY VLOEBERGH  Inderdaad. Daar 
zeg je: als je x en y plant, dan zijn dit 
voor ons de randvoorwaarden. Het is 
echt een wisselwerking. Wij willen die 
hiërarchische chronologie niet. Wij willen 
net de interactie, het pingpongspel. Het zal 
op ruimtelijk vlak in Vlaanderen trouwens 
steeds minder om ‘nieuw’ draaien, en 
almaar meer om ‘transformatie’. 

FREDERIK HINDRYCKX | Op dat vlak zijn er toch 
al een paar mooie voorbeelden te vinden waar 
onze dialoog met de ontwerpers voor oplossin-
gen heeft gezorgd. Ik denk nu aan het OCMW-
ziekenhuis in Sint-Niklaas, dat gedeeltelijk ver-
bouwd én uitgebreid moest worden, terwijl er 
ook een aantal bomen moesten gevrijwaard wor-
den. We hebben daar een knooppunt verplaatst, 
dat wil ook zeggen: veel leidingen verplaatst. We 
zijn toen uitgeweken naar een nieuwe locatie op 
dezelfde site en zijn er daardoor in geslaagd de 
kosten en de hinder voor de buurt laag te houden.

MIRANDA ROMBOUTS | Het verhaal van de 
verplichte regenwaterputten is toch een stuk 
beleid dat daarin geholpen heeft?

WENDY FRANCKEN | Jazeker, dat was prach-
tig! Maar dat komt heel traag op gang, want in 
het geval van de regenputten gaat het enkel om 
nieuwbouw. Er is trouwens nog een verstrenging 
geweest in 2014, die stipuleert dat we dat regen-
water ook effectief moeten gaan hergebruiken. 
Want daar was met geen woord over gerept. Wat 
is de zin van zo’n put, als je er niks mee doet … 
Beetje bij beetje komen we er, maar het duurt 
lang. En ondertussen moeten die netten worden 
uitgebouwd. En dat zijn dus rioleringen die in het 
geval van nieuwbouw 75 jaar moeten meegaan… 

Goede en slechte grond
KOEN HAELTERMAN | Guy, mag ik nu eens een 
vraag stellen aan de planners? De ontwikkeling 
van nieuwe wijken gebeurt vandaag doorgaans 
op plaatsen die vroeger door mensen gemeden 
werden omdat men wist dat dat ‘slechte’ gronden 
waren – waterzieke gronden, of een bodem van 
slechte kwaliteit. Als ik daar nu wijken zie ont-
staan, sta ik daar als geotechnieker toch ontzet 
bij te kijken. Al die nutsvoorzieningen die daar-
heen moeten, slechte grond, hogere kosten,… 
Ik stel me daar vaak vragen bij. Wordt met der-
gelijke dingen dan geen rekening gehouden in 
planningsprocessen?

GUY VLOEBERGH  Veel te weinig, geef 
ik toe. Men begint er langzaam aandacht 
aan te besteden, met de watertoets 
en de kaarten van watergevoelige 

gebieden. Ook archeologie vindt 
stilaan ingang. Maar wat bijvoorbeeld 
bodemkwaliteit betreft: veel minder.

WENDY FRANCKEN | Ik denk dat er op dat vlak 
vooral aandacht aan water wordt besteed. Maar 
dan in termen van hoe je individuele woningen 
moet beschermen. Want zelfs al weten we dat 
het om een risicogebied gaat, tóch gaan we er 
wonen en zullen we nadien wel nadenken over 
bescherming tegen water. Voor een individuele 
woning kan ik dat nog begrijpen, maar als je het 
dan over hele wijken hebt – die voorzienings-
kosten zijn fenomenaal.

KOEN HAELTERMAN | Je had het daarnet over 
duizend euro de lopende meter, Wendy, maar ik 
denk dat het in sommige gebieden om een veel-
voud van die prijs gaat. 

FREDERIK  HINDRYCKX | Ik moet hier wel 
wat nuanceren: bij een nieuwe verkaveling heb 
je het voordeel dat daar nog niets ligt qua nuts-
voorzieningen. Je kan er gewoon graven in open 
grond, dus is de investering per lopende meter 
er wel wat goedkoper. Maar als je bij inbreiding 
in bewoond gebied bijvoorbeeld een stoep moet 
opbreken, met alle verkeershinder van dien, 
wordt het prijskaartje ook duurder.

GUY VLOEBERGH  Eigenlijk zitten we 
in de ruimtelijke planning al een stap 
verder. Uitbreiden in nieuwe gebieden 
willen we niet meer. We kiezen voor 
inbreiding, waarbij je binnen bewoonde 
gebieden aan verdichting gaat doen. Oude 
stadswijken, waar het patrimonium qua 
isolatie bijvoorbeeld veel slechter is dan 
nieuwbouw, gaan we  transformeren. En 
dan rijst de vraag: doe je dat woning per 

woning of ga je grootschaliger tewerk 
om dat weefsel grondig te vernieuwen? 

WENDY FRANCKEN | Als ik naar de ruimte-
lijke uitdagingen op watervlak kijk, kom ik tot 
de constatering dat investeringen vooral wor-
den getriggerd door overlast, en hoe die kan ver-
meden worden. Onze vraag aan studiebureaus 
en architecten is dan ook: kom nu eens met cre-
atieve ontwerpen. Je kan onmogelijk vanaf nul 
herbeginnen, bedenk nu eens een goede, kwa-
litatieve oplossing voor een bestaande situatie. 
Op dat vlak proberen we zoveel mogelijk uiteen-
lopende partners te sensibiliseren.

MIRANDA ROMBOUTS | Ik sluit me daarbij aan. 
Ik denk dat Wendy’s vraag in de hele nutssector 
weerklinkt. De algemene vraag is: betrek ons tij-
dig bij de planning en uitwerking van nieuwe 
ontwikkelingen. En dat blijft niet bij een eenma-
lige raadpleging: als plannen evolueren of aange-
past worden, kom dan opnieuw terug. Het zou 
niet de eerste keer zijn dat we leidingen verplaat-
sen in functie van een aanpassing en dat nadien 
de plannen nog wijzigen, waardoor de leidin-
gen uiteindelijk op een verkeerde plaats liggen. 
Dat kun je moeilijk duurzaam werken noemen.

WENDY FRANCKEN | Klopt. Een ruimtelijk 
project kan erg goed in elkaar zitten wat z’n eigen 
planning betreft, maar er komt ook een bredere 
afstemming bij kijken. En hoe vroeger in het pro-
ces, hoe beter.

GUY VLOEBERGH  Met andere 
woorden: er bestaat al een dataplatform, 
maar nog geen overlegplatform 
waar iedereen aan tafel zit.

Tot hoever ben ik 
grondeigenaar?

GUY VLOEBERGH  Andere vraag: 
hoe zit het met eigendom? Van wie is 
de ondergrond eigenlijk? Als ik een 
stuk grond bezit, hoe diep gaat mijn 
eigendom dan? Stel dat een ontwikkelaar 
een ondergrondse parking van vijf, tien 
verdiepingen wil bouwen. Kan dat? Is 
dat geregeld in een of andere wet?

(stilte)

FREDERIK HINDRYCKX | Ondergronds eigen-
dom bestaat, alleszins. Als wij leidingen langs 

Wendy Francken
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De stad onder de grond?
GUY VLOEBERGH  Als we het nu over 
intensifiëring en verdichting van ruimten 
hebben, dan zie je in heel wat steden 
buiten Vlaanderen dat stukken onder-
grond als een deel van de stad worden 
ingezet. Neem nu The PATH in Toronto (zie 
elders in dit nummer) of Singapore, waar 
twee metrostations met elkaar verbonden 
worden en in de ondergrond een winkel-
centrum gebouwd wordt. Ik denk dat dit 
ook een issue gaat worden naarmate we 
meer verdichten: we kunnen de ondergrond 
exploiteren als een deelruimte van de stad. 

MIRANDA ROMBOUTS | Daar zijn we met al die 
ondergrondse parkings in ieder geval al aardig 
naar op weg. Maar in dat geval ga je ondergronds 
toch wel op eenzelfde manier moeten plannen als 
bovengronds.

GUY VLOEBERGH  In Antwerpen ligt er op 
dat vlak alvast een fantastische uitdaging. 
Onder de Groenplaats zit nu een parking, die 
daar verkeerd ligt omdat hij het autoverkeer 
tot in het hart van de stad trekt. Waarom 
zou je die parking niet kunnen verbouwen 
tot een winkelcentrum onder het plein, dat 
je dan opentrekt zodat er daglicht naar 
binnen kan stromen? Zo zou je een stad in 
twee, drie lagen kunnen maken. Maar gaan 
er dan niet heel veel leidingen in de weg 
liggen? Gaat dat niet voor conflicten zorgen?

MIRANDA ROMBOUTS | Ik denk dat dat voor de 
nutsleidingen vandaag niet zo’n groot probleem 
zou vormen, omdat wij in grote lijnen de wegin-
frastructuur en rooilijnen volgen.

KOEN HAELTERMAN | Ik wil geen roet in het 
eten gooien, maar het is wel makkelijker om zo’n 
centrum onder de grond te steken op Linkeroever 
dan op de Groenplaats. Bouwtechnisch gezien 
vraagt dat veel meer inspanningen en speciale 
technieken. Begrijp me niet verkeerd: binnen 
een stad kan je álles doen, het kost je alleen veel 
meer geld.

GUY VLOEBERGH  Alles hangt uiteraard 
af van de m²-prijs. En in Singapore is 
die zo duur dat als je niet meer omhoog 
kunt, je dan maar naar beneden moet.

Toekomstgericht denken
GUY VLOEBERGH  Een laatste vraag, 
met jullie databank in het achterhoofd... 
Er zijn mensen die warmtepompen en 
verkoelingsleidingen in de grond steken om 
hun huis op natuurlijke wijze te verwarmen 
en af te koelen… Worden die zaken in kaart 
gebracht? En gaan die in de toekomst geen 
andere ontwikkelingen hypothekeren?

MARLEEN VAN DAMME | Zou best kunnen, 
want sommige van die systemen gaan tot honderd 
meter diep, of zelfs meer, als het op warmtewisse-
laars aankomt. Maar dát zijn nu zaken die boor-
bedrijven aan DOV moeten rapporteren. Sinds 1 
januari 2017 zijn we dat beginnen inventariseren. 

GUY VLOEBERGH  Ja, maar dan ligt het 
er al. Het is dus niet zo dat er bepaalde 
zones moeten worden vrijgehouden?

MARLEEN VAN DAMME | Wel, er bestaat uiter-
aard een vergunningsregeling. Je mag in de onder-
grond niet om het even wat doen. Je moet het 
melden, een vergunning vragen. Voor thermische 
energieopslag in boorgaten maken ze dat nu mis-
schien wel te gemakkelijk. Enkel als je dieper gaat 
dan het dieptecriterium9 op die plaats heb je een 
vergunning klasse 2 nodig. Tot die diepte moet 
de exploitant ook geen melding doen. Maar, zoals 
daarnet gezegd: de boorbedrijven moeten over 
een erkenning beschikken en instaan voor de rap-
portering aan DOV, binnen de twee maanden na 
de boring. In ieder geval: op één perceel kan je 
gemakkelijk 20, 30 boringen doen. En die gaan 
heel diep. 

MIRANDA ROMBOUTS | Ik begrijp wat je zegt, 
Guy. Het zou opportuun zijn om de ondergrond 
nu al tot op zekere hoogte toe te wijzen en te plan-
nen. Want als je vandaag mensen op een bepaalde 
plek laat investeren, kan je daar pakweg vijf jaar 
later niet op terugkomen. Dat is inderdaad een 
belangrijk punt. Dat is trouwens ook een vraag 
van onze kant: houd rekening met onze investe-
ringen, dwing ons niet tot verplaatsingen als die 
investeringen nog niet afgeschreven zijn. Want 
dan zit je met een maatschappelijke kost.

FREDERIK HINDRYCKX | Dat was ook het stich-
tende verhaal van het BAM-tracé. Toen het eer-
ste tracé vastlag, hebben de nutsbedrijven bij 
iedere opportuniteit verplaatsingen uitgevoerd. 
Vervolgens werden een aantal stukken van het 
tracé hertekend. Een aantal verplaatsingswerken 
zijn dus voor niets geweest. Maar ik formuleer 
het liever positief: houd rekening met een gaba-
rit voor nutsvoorzieningen. Als je daar een goede 
plaats voor aanwijst bij het hertekenen van een 
weg,  vermijd je ondergrondse conflicten. Dat 
speelt vooral voor de publieke ondergrondse 
ruimte, langs wegen, knooppunten e.d.

GUY VLOEBERGH  Kunnen we dan niet op 

9 Het dieptecriterium wordt opgemaakt op basis van 
het voorkomen van scheidende en kwetsbare lagen 
maar ook op basis van de stijghoogteverschillen die er 
bestaan tussen verschillende watervoerende lagen. 

basis van en met de Databank Ondergrond 
Vlaanderen gaan werken en daar ook een 
planningsdimensie aan geven? Misschien 
aanvankelijk enkel met het uitzetten van 
hoofdlijnen? Dat zou heel wat toekomstige 
conflicten kunnen voorkomen. 

MARLEEN VAN DAMME | Op dat vlak is er zeker 
bruikbaar kaartmateriaal voorhanden rond geo-
thermie. Ik denk daarbij aan het SmartGeotherm-
project10 dat nu in de eindfase zit en waar heel 
wat kaartmateriaal en tools uit voortgevloeid zijn, 
ook kaartmateriaal dat bij ons in de afdeling opge-
maakt is om aan te  geven waar de potenties liggen 
en hoeveel energie er kan verwacht worden. Op 
basis daarvan kan je ook plannen. Ook grondwa-
ter mogen we in dat opzicht zeker niet vergeten. 
Dat water is niet overal in eenzelfde hoeveelheid 
voorhanden. Drinkwatermaatschappijen, indivi-
duele bedrijven steunen daarop. Als je plots een 
constructie van 100 meter diep zou in de grond 
zou zetten, kan dat de grondwaterstroming ver-
storen. Het bedrijf dat nu stroomafwaarts nog 
grondwater heeft, heeft dat dan straks niet meer. 
Dat zijn dingen waar je rekening moet mee hou-
den.

GUY VLOEBERGH  Maar als ik het 
goed begrijp, zitten onze collega’s 
ruimtelijk planners, de ambtenaren 
van het vroegere Ruimte Vlaanderen, 
nu ook bij jullie, Marleen?

MARLEEN VAN DAMME | Klopt, die zitten nu 
allemaal samen. Van daaruit zou dus wel eens een 
nieuwe dynamiek kunnen ontstaan. Nu de geo-
logen en bodemdeskundigen samenzitten met de 
ruimtelijk planners, zou dat wel eens iets nieuws 
kunnen opleveren.

GUY VLOEBERGH  Maar dan hebben 
we het in de eerste plaats over een 
projectniveau, en minder een beleidsniveau. 
Want als je er het Witboek Ruimte 
Vlaanderen op naleest – de bijbel voor 
de ruimtelijke ordening naar 2030 en 
2050 toe – komt het woord ‘ondergrond’ 
daar niet éénmaal in voor. Wat wij hier 
nu bespreken, is met andere woorden 
zeker geen doorsneegesprek dat onder 
ruimtelijk planners wordt gevoerd. Water, 
natuur, bos, verdichting – al wat je wil. Maar 
de effecten daarvan, of de potenties die 
daarvoor in de ondergrond zitten mee in 
beeld brengen, daar zijn we duidelijk nog 
niet aan toe. Ik hoop dat we met dit gesprek 
een eerste aanzet hebben gegeven.

Meer info over de  
Databank Ondergrond Vlaanderen:  

www.dov.vlaanderen.be

10 http://www.smartgeotherm.be
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