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• DNA-aanpak ontwikkeld…
• kennis van bodem, ondergrond en landschap benutten bij het 

klimaatbestendig maken van stad en omgeving

• … bestaand uit drie onderdelen…
• Systeemanalyse

• Redeneerlijnen

• Kansenkaarten of ontwerpprincipes

• … toegepast in zes praktijkvoorbeelden
• Nijmegen: op natuur gebaseerde klimaatadaptatie in het bebouwde 

landschap

• Rotterdam: Klimaatadaptatie onder de grond: zie in één oogopslag wat er 
allemaal kan

• Leiden: van data naar kaarten waarmee je geschikte maatregelen kunt kiezen

• RWS: klimaatbestendige snelwegen

• Middelburg: zoetwater opslaan in kreekruggen

• Amersfoort / Rhenen: de bodembewuste bewoner



Ambities Rotterdam

Het Rotterdams WeerWoord staat voor: Samen onze stad voorbereiden op een extremer 
klimaat. Dat houdt in dat we als gemeente Rotterdam niet alleen, maar voor, met én door 
de Rotterdammers de stad weersbestendig maken. Samen met u gaan we ervoor dat ook in 
de toekomst Rotterdam voor alle Rotterdammers een fijn, gezond en veilig thuis is.



Behoefte ondergrondinformatie

Rotterdamse opgaven mbt gebruik ondergrond voor klimaatadaptatie:

hitte, droogte, zetting/bodemdaling, wateroverlast, overstroming, verzilting 

Betrokken bij opgaven: 

doel- /gebruikersgroep:

Benodigde info om bij te

dragen aan opgaven:

Schaal benodigde info:

Bewoners Geschiktheid voor vergroening
tuinen, infiltratie, etc. 

Perceel

Planners / ontwerpers Bodemgeschiktheid voor types 
groen, infiltratie, waterberging, 
etc. 

Straat, wijk, stad

Ontwikkelaars / 

bouwers

Geschiktheid voor WKO, 
waterberging. Restricties
cultuurhistorie, k&l, etc. 

Straat, wijk, stadsdeel, stad

Beleidsbepalers Waterberging, vergroening stad, 
etc.

Wijk, stadsdeel, stad



Beschikbaarheid bodemdata
Data: Beschikbaarheid: Data: Beschikbaarheid:
Basiskaarten (niet allen openbaar) en luchtfoto's Openbaar Oude en openbare funderingstypekaarten Openbaar

Hoogtebestand maaiveld (beschikbaar voor 
specifieke regio's, waaronder Overschie) Openbaar

(verwacht) funderingstype/risicokaart
Openbaar

Peilbuisboringen/projectpeilbuizen Binnen gemeente Bouwrijpmethode Binnen gemeente

Grondwatermeetnet Binnen gemeente Bouwrijpprocedures/ophooggeschiedenis Nog niet bekend 

Locaties van geplande en uitgevoerde sonderingen
Openbaar

Zettingen 
Binnen gemeente

Sonderingen informatie Binnen gemeente Stadsverwarmingskaart Openbaar

Locaties van geplande en uitgevoerde diepteboringen
Openbaar

Nazorglocaties
Binnen gemeente

Diepteboringen informatie Binnen gemeente Locaties en informatie (ondergrondse) tanks Binnen gemeente

Boorstaten (in kader van loodonderzoek) Mogelijk openbaar/binnen gemeente Ondergrondse objecten en heipalen Binnen gemeente

Archeologische kenmerkenkaart Openbaar Bommen en explosieven Nog niet bekend 

Archeologische waarden- en beleidskaart

Openbaar

Leidingen en kabels (in de openbare ruimte): locatie, 
diepte, materiaal, met/zonder kabelgoot, eigenaar.

Binnen gemeente

Rapporten bodemoderzoekslocaties
Openbaar

Watermanagement objecten (overstorten, 
bemalingen, etc.) Openbaar\binnen gemeente

Besluiten bodemonderzoekslocaties Openbaar Locatie droogmakerijen Via Anton

Historische activiteiten Openbaar Drainerend oppervlaktewater Nog niet bekend 

(Historische) bedrijfsactiviteiten Binnen gemeente Kwel Nog niet bekend 

Bodemfunctie en bodemtoepassingskaarten Openbaar Drinkwaterleidingen Binnen gemeente vanuit veiligheidsoogpunt

Bodemkwaliteitskaarten (0-1 m-mv en 1-2 m-mv) Openbaar Riolering (in de openbare ruimte) Binnen gemeente/openbaar

Natuurkaart Rotterdam Openbaar Rioolbeheerkaarten Binnen gemeente

EHS en Natura2000 gebieden Openbaar Infiltratievoorzieningen(WADIs): aparte laag Nog niet bekend 

Waarnemingen gevoelige soorten
Openbaar

Verharding in de openbare ruimte (wegen, gebouwen)
Openbaar

Hoogtebestand boomkronen Openbaar Waterpasserende verharding Nog niet bekend 

Bomen (type, locatie, grootte kroon) Openbaar (locatie)/binnen gemeente Publiek bommenkaart Openbaar

Bewonersinitiatievenkaart (eerder stadslandbouw, 
maar nu bezig met circulaire initiatieven) Nog niet bekend 



Methodiek & toepassing
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Kansenkaarten  
Potentiekaart

Klimaatadaptatie

Signaleringskaart

Klimaatadaptatie

Potentiekaart

Klimaatmitigatie

Kaart

Doel Op een toegankelijke manier 

inzichtelijk te maken of de 

natuurlijke DNA-laag  

potentie biedt voor 

klimaatadaptatie-

maatregelen in de bodem 

en ondergrond.

De gebruiker op een 

eenvoudige wijze inzichtelijk 

te maken of er in een gebied 

belemmeringen bekend zijn 

voor klimaatadaptatie-

maatregelen in de bodem 

en ondergrond. Verder 

verdieping is dan nodig. 

De gebruiker op heldere en 

eenvoudige wijze te 

informeren over de potentie 

voor klimaatmitigatie-

maatregelen in de bodem 

en ondergrond.



Kansenkaarten  



Meer informatie?

• Website: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/informatie/bodem-

ondergrond/

• Storymaps: 

https://climadapserv.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?

appid=82d0cfff63b4443487c22ffaf4269cf0

• Mail: Mark.Niesten@deltares.nl

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fruimtelijkeadaptatie.nl%2Finformatie%2Fbodem-ondergrond%2F&data=04%7C01%7C%7C5139e07b08f043c0701108d891468d01%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C0%7C637419079621799378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9E7ubS2Yo4NXNVgyzTMGX3j2llys32qqzO%2F5AqkXvBU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimadapserv.maps.arcgis.com%2Fapps%2FMapSeries%2Findex.html%3Fappid%3D82d0cfff63b4443487c22ffaf4269cf0&data=04%7C01%7C%7C5139e07b08f043c0701108d891468d01%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C0%7C637419079621809330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n337m7EeUD6eeAu9%2Bhx8d9k1%2Bg0HF5AQQUvDH%2FeG8c0%3D&reserved=0
mailto:Mark.Niesten@deltares.nl


Droogte en drinkwatervoorziening

Impact en opgaven?

Platform Bodembeheer, 22 april 2021



2018, 2019, 2020 in Top 10 warmste jaren *
• Het nieuwe normaal ?

* bron: KNMI



Situatie
2020: hoogste waterafzet en grootste groei ooit



Situatie

Spanningsveld
watersysteem



Regionale verschillen

“geen aanvoer” Achterhoek - Twente

• Grote impact op watersysteem

• Hogere piekvraag landelijk gebied 

“wateraanvoer – diepe pakketten

Flevoland / Fryslân

• Beperkte impact watersysteem

• Lagere piekvraag



willen we drinkwater

voor de toekomst veilig stellen

dan moet het roer om



Ambitie: in 2030 elke druppel duurzaam

Transitie watersysteem

Anders omgaan met GEBRUIK van drinkwater door particulieren en bedrijven 

En duurzame drinkwaterwinningen 



Anders omgaan met gebruik drinkwater

• Structurele bewustwording consument

• Terugdringen piekverbruik zomer

• Waterscans zakelijke gebruik “maatwerk”

• Verdere verlaging van lekverliezen en spoelwaterverliezen

• Waterneutraal wonen: pilots en regelgeving

Vitens: 5% waterbesparing in 2030



Transitie watersysteem

Opgave

• Herinrichting systeem: water vasthouden en actief grondwaterbeheer

• Actief samenwerken aan nieuw duurzaam watersysteem

• Watersysteem leidend in ruimtelijke inrichting 

Gezamenlijke opgave overheden, waterbeheerders, functies en gebruikers

Actief partner op diverse schaalniveaus

- Deltaprogramma Zoetwater en studiegroep grondwater

- Rijn Oost Zoetwater Oost Nederland en grondwateragenda

- Regionale initiatieven droogte Achterhoek, Blauwe Agenda Utrecht etc.

- Gebiedsprocessen en projecten



S C E N A R I O  2 :   HET O M S L O T EN EI L AND

I N F I L T R A T I E V E N N E N  

V A A R T ,  W A D I  E N  N A T T E  N A T U U R

P R E C I S I E L A N D B O U W

N A T U U R I N C L U S I E V E  L A N D B O U W  



Integrale ruimtelijke aanpak

• Groot durven denken & doen

• Opgave dient gezamenlijk opgepakt 
te worden

• Water als slimme drager

• Functies verschuiven naar waar dat de 
meeste waarde oplevert  

• Verwevenheid zorgt voor een 
optimalisatie van maatschappelijke 
baten 

• Transitie vraagt een bredere 
opvatting van de kerntaken



Klimaat bestendige winconcepten

samen zijn we tot

grootse dingen in staat



Watersysteem leidend



Strategisch hart Midden Nederland

IJsselvallei

Dikke watervoerende pakketten Friesland 
(Luxwoude)

Rivierengebied (onderdeel ASV Gelderland)

Strategische harten

- Grootschalig en klimaat robuust

- Winconcept en locatie



Ontlasten watersysteem 

- Hoge zandgronden Achterhoek en Twente

- Niet duurzame winningen reduceren of 
verplaatsen

- Verduurzamen winningen

Infiltratieproject Epe



Flexibiliteit infrastructuur

- Ringleiding

- Sturen water van strategische harten 



Samenvattend

• Ultieme doel een duurzame drinkwatervoorziening als onderdeel van klimaat 
robuust watersysteem

• Vraagt om co creatie met waterbeheerders en overheden

• Flexibiliteit in transportinfrastructuur

Dit vraagt veel van onze partners …..

…. en een enorme opgave zowel qua infrastructuur als financiering

Vanuit onze rol bijdragen aan een duurzaam bodem en watersysteem



Dialoog 

Hoe realiseren drinkwater opgaven in een complex maatschappelijk veld met diverse 
transities?

Korte termijn realiseren extra winningen vooruitlopend op de herinrichting van het 
watersysteem

Starten met de uitwerking van grootschalige concepten als onderdeel van brede 
gebiedsontwikkeling met andere transities – nu starten voor oplevering in 2030 –
2035

Vraagt om visies en daadkracht op transities watersysteem en landelijk gebied



In 2030


