
WELKOM
Platform Bodembeheer bijeenkomst

Het veelkleurige bodemwatersysteem

Bodem, Water en Klimaat
13 februari 2020, Provincie Zeeland

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer



UP Kennisprojecten

1 - Focus: energietransitie
9 juli, Heerenveen

2 - Focus: stedelijk gebied
3 oktober 2019, Rotterdam

3 - Focus: bodem, water en klimaat
13 februari, Middelburg

4 - Focus: vitale bodem
Maart, Flevoland

Houdt uw mailbox en de website www.platformbodembeheer.nl in de gaten voor actuele locaties en data

Overzicht bijeenkomsten: 



Programma 
Tijd Onderdeel Spreker

13:00 Opening 
Dagvoorzitter Durk-Jan Lagendijk (provincie 
Zeeland)

13:10 Inleiding kennisprogramma
Leo Hamerlinck (uitvoeringsprogramma Bodem 
en Ondergrond)

13:30
Klimaatverandering en -adaptatie, trends, effecten 
en kosten

Hasse Goosen (Climate Adaptation Services 
(CAS)) 

13:50
Onderweg naar een Zeeuwse 
Klimaatadaptatiestrategie

Erik Leemreijze (Provincie Zeeland)

14:10 Pitches deelsessies Sessieleiders

14:25 Koffie en thee

14:50 Deelsessies

“DNA van de stad; verdiep je in de bodem voordat je 
met klimaatadaptatie aan de slag gaat.”

Gilbert Maas, Shannen Dill (WUR), Bas Kole 
(Gemeente Middelburg), Hasse Goosen (CAS)

‘Afwegen en aansprekend maken van 
klimaatmaatregelen

Erik Schurink (Lievense) & Arnold van ‘t Veld 
(Nelen en Schuurmans)

‘Klimaat meets Bodem’
Robert van Cleef (Sterk Consulting) & Tommy 
Bolleboom (RWS)

16:10 Terugkoppeling/afsluiting 
Sessieleiders en de aanwezigen o.l.v. de 
dagvoorzitter

16:30 Borrel 



Presentaties

Leo Hamerlinck, uitvoeringsprogramma Bodem 
en Ondergrond:

• Inleiding UP kennisprogramma 

Hasse Goosen, Climate Adaptation Services (CAS) 

• Klimaatverandering en -adaptatie, trends, effecten 
en kosten

Erik Leemreijze (Provincie Zeeland) 

• Onderweg naar een Zeeuwse 
Klimaatadaptatiestrategie



Kennis- en innovatieontwikkeling
Uitvoeringsprogramma (UP) 

en kennisprojecten

Platform Bodembeheer
13 februari 2020

Leo Hamerlinck
Projectleider Kennis UP



Convenant Bodem 
en Ondergrond 2016-2020

- Art 13: Partijen onderkennen een gezamenlijk 
belang bij de ontwikkeling, verspreiding en 
borging van kennis over de bodem en 
ondergrond

- Afspraken door convenantspartijen over:
- Kennisinfrastructuur 
- € 10 miljoen beschikbaar



Kennisinfrastructuur (1)

Opgebouwd uit drie ‘pijlers’:

Pijler 1 Kennisagenda, herijking 2018
Pijler 2 Kennis- en Innovatieontwikkeling
Pijler 3 Kennisdoorwerking



Kennisinfrastructuur (2)

Hoe verhouden de pijlers zich tot elkaar?



Opbouw Kennisprogramma

- Samen kennisvragen opgehaald
- Kennisarena’s georganiseerd
- Stakeholders:
• Rijk
• Decentrale overheden
• Kennisinstellingen
• Bedrijfsleven



Resultaten Kennisprogramma

- 4-tal vormen met 47 projecten
- 7 miljoen geïnvesteerd, 

projectwaarde ca. 50 miljoen
 Gerichte Kennisvragen - 10 
 Concurrentiegerichte dialoog - 4
 Prijsvragen - 12
 Regioprojecten - 21



Deelnemers 

- Deelname in cash of in kind

=> multiplier
- Overheden:
• 11 van de 12 provincies
• 132 van de 355 gemeentes
• 17 van de 21 waterschappen
• 21 van de 29 OD’s
• Rijk en RWS



Breed scala 

- Kennisagenda bepalend
- Aansluiten bij maatschappelijke opgaven
- Bodem en ondergrond leidend

=> Bodemkwaliteitszorg
=> Klimaatadaptatie –en mitigatie
=> Bodemdaling
=> Energietransitie
=> Omgevingswet
=> Landbouw en voedsel



Rode draden

- Integraliteit Bodem en Ondergrond met 
maatschappelijke opgaven

- Zoek aansluiting bij andere programma’s: EZK, LNV, 
NKWK, internationaal

- Netwerkontwikkeling => cruciaal voor 
kennisdoorwerking

- Markt in beweging gekomen
- Actieve betrokkenheid (decentrale) overheden



Projecten vandaag

- Kennis rond ‘Bodem, water en klimaat’
• DNA van de stad
• Aansprekend maken van klimaatmaatregelen
• Klimaat meets bodem

Website www.bodemconvenant.nl/kennis



Vervolg 
- Kennisdoorwerking

=> ontwikkelpunt: bouwen aan een 
structuur voor na 2020
=> verbindingen leggen
• Nationale ontwikkelingen: IenW
• Veluweberaad
• Verkenningen SVO
• NKWK, LNV en EZK
• Internationale dimensie: vervolg INSPIRATION

- Bestendigen netwerkontwikkeling



Presentaties

Leo Hamerlinck, uitvoeringsprogramma Bodem en 
Ondergrond:
• Inleiding UP kennisprogramma 
Hasse Goosen, Climate Adaptation Services (CAS) 
• Klimaatverandering en -adaptatie, trends, effecten en 
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Erik Leemreijze (Provincie Zeeland) 
• Onderweg naar een Zeeuwse Klimaatadaptatiestrategie



Klimaatverandering en het belang van kennis 
over bodem en ondergrond
Hasse Goosen, CAS
13 Februari 2020
hasse@climateadaptationservices.com



Opzet
- Klimaatverandering en waarom we ons 

zoveel zorgen maken
- Er is veel kennis beschikbaar via 

ruimtelijkeadaptatie.nl, klimaateffectatlas.nl 
en klimaatschadeschatter.nl

- Hoe adaptatie aanpakken en het gebruiken 
van kennis over bodem en ondergrond



Opwarming is aan het versnellen
Opwarming is aan het versnellen



Opwarming is aan het versnellen
Opwarming is nog nooit zo snel gegaan



Paris 
Agreement 

(2016)

Kyoto
Protocol

(1997)

Ondanks wereldwijde afspraken zit er ook een versnelling in CO2 emissies

2014 – 2019 2.59 ppm per jaar



Climateactiontracker.org, 2019

We koersen op basis van huidige commitments af op een wereldwijde T stijging van 3.3 graden





Slechts 5% van alle wereldwijde klimaatfinanciering 
gaat naar adaptatie



www.klimaateffectatlas.nl



Klimaateffectatlas voor Nederland



Klimaateffectatlas: water op straat



Klimaateffectatlas: water op straat





Klimaateffectatlas: Droogte



www.klimaatschadeschatter.nl





Hoe pak je adaptatie aan?

• Maak het leuk!



Hoe pak je adaptatie aan?

• Benutten kansen die het natuurlijk systeem biedt
• Groen waar het kan, rood waar dat moet
• Adaptatie als kans voor een gezonde stad, biodiversiteit, 

luchtkwaliteit, leefomgevingskwaliteit, verkoeling, sponswerking, 
waterretentie en natuurlijke zuivering

 Problemen bij de bron aanpakken en voorkomen van ‘pleistertjes
plakken’
 Verbreed de stresstest met een systeemanalyse



Operationeel: 
• Lopende knelpunten/problemen 

oplossen
• Verzekeren
• Tijdshorizon 2 tot 4  jaar 

Tactisch/proactief: 
• Knelpunten lokaal oplossen
• Vaak sectorale aanpak, waarbij water dominant is
• 4 tot 10 jaar 

Strategische transformatie: 
• Natuurlijk systeem in de basis herstellen (natuurlijke veerkracht)
• Leren van de cultuurhistorie 
• Bodem, water en groen als fundamenteel ordeningsprincipe 
• Langetermijnvisie 100 jaar vooruitkijken en incrementeel realiseren

Rijksvastgoedbedrijf



Operationeel: 
• Lopende knelpunten/problemen oplossen
• Verzekeren
• Tijdshorizon 2 tot 4  jaar 

Tactisch/proactief: 
• Knelpunten lokaal oplossen
• Vaak sectorale aanpak, waarbij water dominant is
• 4 tot 10 jaar 

Strategische transformatie: 
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Rijksvastgoedbedrijf



Operationeel
Tactisch/proactief
Strategisch

Rheden (dorp)

Rijksvastgoedbedrijf



Rheden (dorp)

Operationeel
Tactisch/proactief
Strategisch

Rijksvastgoedbedrijf



Rheden (dorp): systeem herstellen

Operationeel
Tactisch
Strategische transformatie

Rijksvastgoedbedrijf







Maarten Hajer:

“Mensen worden niet overtuigd door feiten; ze worden verleid door 
perspectief”



Hasse Goosen
06 52044902
hasse@climateadaptationservices.com
Emailadres
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Klimaatadaptatie 
Zeeland
Onderweg naar een Zeeuwse 
Klimaatadaptatiestrategie



Klimaatadaptatie

13-2-2020

Hitte

Droogte

Overstroming

Wateroverlast 



Deltaplan ruimtelijke adaptatie

13-2-2020



Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie

Zeeuwse aanpak (governance)

21-02-2019

Bestuurlijke 
Water Ochtend

Kernteam Klimaat Adaptatie

Platform Klimaat Adaptatie

Gebiedsoverleg 
Zuidwestelijke Delta

Water Landbouw ROZorg Energie Etc.Natuur



Samenwerking Zeeland

Kern
team

Zeeuwse samenleving

Zeeuwse overheden

- Gemeenten

- Waterschap

- Provincie

- Rijkswaterstaat

- Regionale uitvoeringsdienst

- Woningbouwcorperaties

- Bouwend Nederland

- Natuurmonumenten

- Staatsbosbeheer

- Hogeschool Zeeland

- Veiligheidsregio

- NME-centra

- North Seaport

- ZLTO

- VNO-NCW

- ZMF

- Recron

- TOZ

- IVN

- GGD

- Evides



Het Proces

13-2-2020 Dia 51



Klimaat-stresstesten

• 2017 – 2019: Alle gemeenten

• 2020: Provincie

• Specifieke stresstesten
– Vitale infra

– Grotere industrie

• Overige projecten / beleid
– Systeemanalyses waterschap

– Normering regionale waterkeringen

13-2-2020 Dia 52



Risicodialoog

• Dialoog:

– Wat is (on)acceptabel?

– Welke risico’s hebben prioriteit?

– Welke maatregelen kan de samenleving treffen?

– Welke maatregelen worden van de overheid verwacht?

– Wat mag het kosten?

• Aanpak: lokaal en regionaal

• Bewustwording

21-02-2019



Zeeuwse 
Strategie 

Klimaatadaptie

Lokale visies, 
plannen, 

programma’s en 
toekomstige 

projecten

Risicodialoog

Keuze 
Lokaal - Regionaal Regionale Risicodialoog

Lokale Risicodialoog

Rapportages Klim
aatstresstesten

Stresstesten

Aanpak Risicodialoog

Lopende projecten

Strategie



Knelpunten

13-2-2020



Shortlist

Wateroverlast:

• Waterschade aan panden

• Waterschade aan (vitale) infra

• Toename grondwateroverlast

• Bereikbaarheid hulpdiensten

• Wateroverlast landelijk gebied

13-2-2020

Droogte:

• Waterbeschikbaarheid 

• Waterkwaliteit

• Zetting

• Veiligheid en gezondheid 

Overstromingsgevolgen / 
Zeespiegelstijging:

• Toename van zoute kwel

• bouwlocaties en (nieuwe) vitale infra

• Handelingsperspectieven bij 
(dreigende) overstroming 

• Risico’s bij buitendijkse gebieden

Hitte:

• Gezondheid/veiligheid:

• Hoe hittebestendig is de recreatiesector

• Hoe kwetsbaar is de (vitale) infra:

• Slechte waterkwaliteit 

• Hittestress bij landbouw en veehouderij 



Regionale risicodialoog

13-2-2020



13-2-2020 Dia 58



Raakvlakken Bodem-klimaatadaptatie
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Droogte:

• Waterbeschikbaarheid 

• Waterkwaliteit

• Zetting

• Veiligheid en gezondheid 

Overstromingsgevolgen / 
Zeespiegelstijging:

• Toename van zoute kwel

• bouwlocaties en (nieuwe) vitale 
infra

• Handelingsperspectieven bij 
(dreigende) overstroming 

• Risico’s bij buitendijkse gebieden

Hitte:

• Gezondheid/veiligheid

• Hoe hittebestendig is de 
recreatiesector

• Hoe kwetsbaar is de (vitale) 
infra:

• Slechte waterkwaliteit 

• Hittestress bij landbouw en 
veehouderij





Bewustwording

• De boodschap

• Communicatiemiddelen
– Centrale website
– Filmpjes
– Flyers
– Stadaard teksten
– Lespakket NME-centra

• Lokale risicodialoog

• Wedstrijd

13-2-2020 Dia 62



Stempel en kernboodschap

Het klimaat verandert 
Zeeland verandert mee

De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben vaker te maken met extreem 
weer. Er zijn meer plensbuien en in hete zomers verdroogt de grond. Klimaatverandering 
heeft ook invloed op onze gezondheid. 

We willen verdere opwarming voorkomen. Bijvoorbeeld door zuiniger te zijn met 
energie. Tegelijkertijd kunnen we ons ook aanpassen aan het veranderende klimaat. Dan 
zijn de gevolgen ervan minder groot. Een goede, luchtige bodem houdt water vast, voor 
droge tijden. Bomen geven schaduw. Een groene tuin of straat vangt regenwater goed 
op en zorgt voor verkoeling. Gesloten gordijnen en dichte ramen houden overdag de 
warmte buiten; genoeg drinken voorkomt oververhitting. 

Het veranderende klimaat raakt alle Zeeuwen. En iedere Zeeuw kan ook iets doen! 
Regionale acties van de provincie, het waterschap of gemeenten, gezamenlijke 
initiatieven van buurtbewoners of ondernemers, het planten van een Zeeuws knoopje in 
de tuin: zo dragen we allemaal bij aan een klimaatbestendig Zeeland.  



Voorbeelden



13-2-2020

Korte video’s



Zeelandverandertmee.nl



Bedankt



Pitches / Sessies  

Sessie Sprekers Zaal

“DNA van de stad; verdiep je in 
de bodem voordat je met 
klimaatadaptatie aan de slag 
gaat.”

Gilbert Maas, Shannen Dill
(WUR), Bas Kole 
(Gemeente Middelburg), 
Hasse Goosen (CAS)

H204: 
Zolderkamer 
naast de priorij 

‘Afwegen en aansprekend maken 
van klimaatmaatregelen

Erik Schurink (Lievense) & 
Arnold van ‘t Veld (Nelen
en Schuurmans)

De priorij

‘Klimaat meets Bodem’
Robert van Cleef (Sterk 
Consulting) & Tommy 
Bolleboom (RWS)

Filmzaal

Koffie en thee 14:25-14:50
Sessies 14:50-16:10

Terugkoppeling 16:10-16:30 



Sessie 1

DNA van de stad; verdiep je in de bodem 
voordat je met klimaatadaptatie aan de 

slag gaat.

Gilbert Maas, Shannen Dill (WUR), Bas Kole 
(Gemeente Middelburg), Hasse Goosen 

(CAS)



Workshop ondergrond 
informatie & klimaatadaptatie
Kansen voor kreekrug-infiltratie in Middelburg

Gilbert Maas, Shannen Dill, Hasse Goosen en Bas Koole



UP DNA van de stad & omgeving 
eind 2018 – eind 2020

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed



Kernboodschap

Kennis van Bodem en Ondergrond is 
essentieel voor effectieve 

klimaatadaptatie in bebouwd gebied en

omgeving



Doel DNA van stad & omgeving

Samen met gemeenten, waterschappen en 
provincies
Kennis van bodem en ondergrond te 
ontsluiten
En een aanpak te ontwikkelen om de kennis
operationeel te maken



Zes pilots

Rotterdam, Leiden, 
Middelburg, Amersfoort, 
Nijmegen en Rijkswaterstaat



Pilot Middelburg
Centrale vraag: kan er een zoetwater worden opgeslagen 
en vastgehouden in zandige kreekruggen met het oog op  
het overbruggen van droge perioden en om verzilting 
tegen te gaan.

Doel pilot: bieden bestaande bodem- en ondergronddata 
en expertkennis voldoende  houvast om op strategische 
niveau deze vraag te beantwoorden. 



Geschiktheidsfactoren

a. aanwezigheid zandige, hoger gelegen kreekrug 
b. bodem geschikt voor infiltratie
c. het al dan niet voorkomen van klei- en veenlagen die 

de lensgroei belemmeren
d. voldoende diepe grondwaterstand
e. beschikbaarheid van zoetwater
f. ligging in zout gebied



Aanpak in 3 stappen

1. Geschikheid bodem en ondergrond  (a,c)
2. Bergingsruimte boven het grondwater (d)
3. Beschikbaar neerslagoverschot (e)

Kansrijkdom zoetwaterberging 
in kreekruggen



Beschikbare data en 
bronnen

• Bodemkaart Bennema 
(1952)

• GeoTOP laag van 
Walcheren/Wormer 
(Naaldwijk)

• GeoTOP Hollandveen 
(Nieuwkoop)



Ligging en dikte
kreekrug afzettingen



z-afstand (m)

• NHI GHG (1979-2006)
• Drooglegging (0.7 m)



Bergingspotentieel 
kreekrug (m3)
• Z * opp.* 0.15



Stedelijke waterbalans – zoetwater 
beschikbaar



Neerslag ‘overschot’ /’overlast’



‘Overlast’

• Piekbui 80,9 mm (24-uur)
• periode 2001-2010
• Buurtniveau
• Verhouding grijs-groen-water
• Coefficienten  

verdamping/afvloeiing



Totaal 
bergingspotentieel %
• Verschil ‘overlast’- potentiele 

berging kreekrug



Kansenkaart

Combinatie van:
• korte termijn piekberging
• lange termijn behoud en 

vergroting
zoetwatervoorraad



Resultaat
samengevat
• Vergroting

zoetwatervoorraad in 
kreekruggen kansrijk in 
donkerblauwe kreekruggen

• Piekbuiberging kansrijk in 
groen/gele buurten

• Overlap adaptatie doelen
• Richtinggevend voor

adaptatie strategie op stads-
en buurtniveau



Ontbrekende info - ‘toplaag’



Conclusie

• Reconstructie van bodem en ondergrond op basis van 
bestaande gegevens (BRO + aanvullende historische 
data, etc.) levert voldoende informatie voor het opstellen 
van een adaptatiestrategie.

• Uitwerking naar maatregelen (tactisch/operationeel)
vraagt om meer/ betere data m.b.t. samenstelling 
toplaag en de grondwaterstand in de stad. 

• Gepresenteerde methodiek kan generiek worden 
toegepast.



Interactive sessie: 2/3 vragen

• Bieden de bestaande bodem en ondergrond gegevens
en kennis van de hydrologie voldoende informatie om 
op strategisch niveau geschiktheid voor kreekruggen-
infiltratie te bepalen?

• Zo nee, wat is daar nog extra voor nodig?

• Werk een aanpak uit voor de wijken Klarenbeek en 
Dauwendeale om deze klimaatadaptief te maken
gegeven de informatie die er is over deze wijken en 
maatregelen die beschikbaar zijn ?







Sessie 2

Afwegen en aansprekend maken van 
klimaatmaatregelen

Erik Schurink (Lievense) & Arnold van ‘t 
Veld (Nelen en Schuurmans)



Afwegen en aansprekend maken van klimaatmaatregelen

Thema’s interactieve sessie:
- Belang van bodem in klimaatmaatregelen, impact buitengebied op bebouwd gebied 
- Agenderen van de rol van bodem in klimaatmaatregelen bij managers en bestuurders?
- Beschikbare bodemkennis in kansendialoog toepassen (implementeren).



Even voorstellen

Arnold van ‘t Veld
Adviseur Stedelijk Water 

Nelen & Schuurmans

Erik Schurink
Adviseur Ondergrond & RO

Lievense



Afwegen en aansprekend maken van klimaatmaatregelen
Inleiding (20 min.)
- Hoe maken we het watersysteem behapbaar voor iedereen?

- Voorbeeld: Impact buitengebied op bebouwde kom 
- Voorbeeld: Effect klimaatmaatregelen – ook onder de grond
- Aansprekend maken van klimaat 

- Hoe krijgen we bodem en ondergrond op de agenda? 
- Hoe de vertaalslag maken?
- Succesfactoren en kansen: van idee naar implementatie.  

Interactieve sessie (40 min.)
- Toepassen in “Risicodialoog Middelburg Wateroverlast en Droogte”
Terugkoppeling plenair (10 min.)



Hoe maken we het 
watersysteem behapbaar 

voor iedereen?



Onze UP-projecten
Voorbeeldenboek adaptatie en mitigatie in landelijk gebied
- ‘Hoe kun je in de praktijk klimaatadaptieve maatregelen afwegen 

en aansprekend maken?’
- Ons doel: ‘Besluitvormers ertoe verleiden kennis toe te passen 

in hun besluiten’.

Modeling Down Under: “Serious simulations” van de klimaatadaptieve stad
- Integraal model 3Di met maaiveld, oppervlaktewater,

riolering en nu ook grondwater
- Doel: Toegankelijk inzicht in het watersysteem van de stad



Watersysteem buitengebied en stad / grondwatermodellering

Gebruik gidsmodellen voor uitleg en inzicht

ES2



Slide 99

ES2 Arnold, kun jij iets vertellen over het grotere plaatje, bodem-watersysteem?
Erik Schurink; 11-2-2020



Impact buitengebied op bebouwde kom
Maatregelen in buitengebied



Goed begrijpen, goed weergeven



Integraal model als communicatiemiddel



Grondwater: kans en risico



Van risico’s identificeren naar risicodialoog en kansendialoog

- Techniek is niet de grootste uitdaging.
- Wel van belang is:

* het moment zoeken;
* samenwerking opzoeken en durven aangaan;
* meeliften met andere thema’s;  

ES3



Slide 104

ES3 Arnold, wat is jullie ervaring hier mee (ook die van Wisse?).
Erik Schurink; 11-2-2020



Wat kan de lokale overheid doen?



Aansprekend maken van voorbeelden
Weten:
- Wat is je doelgroep?
- Aandacht trekken.
- Gedoseerd verdiepen.
- Wie zijn de koplopers?
- Actuele info, eis aan de vorm.
- Op ‘locatie’ aanbieden, door collega’s aan collega’s.
- Kies ook andere perspectieven: duurzame landbouw, toekomstbestendig etc.
Willen:
- Waar is die gevoelig voor?
- Wie zijn de ‘influencers’ die als voorbeeld dienen?
- Tijd ‘van idee naar implementatie’ moet mogelijkheid tot ‘scoren’ bieden. 



Aansprekend maken van voorbeelden
Werken:  



Aansprekend maken van voorbeelden



Aansprekend maken van voorbeelden



Hoe krijgen we bodem en 
ondergrond op de agenda? 



Interpretatie van de kaart



Interpretatie van de kaart



Waterlabel + Bluelabel



3: Succesfactoren en kansen: van idee naar implementatie

Samenwerking: Koppeling van veel belangen van stakeholders.
Geld: Pilots vs full scale. Programma’s. Potjes bij elkaar leggen.
Eigenaarschap van gronden. Medewerking, kavels ruilen.
Theorie en praktijk bij elkaar brengen: rol van kennisinstituten.
Wetgeving: pragmatisch omgaan met regels, ondersteuning regio en gemeente.
Actie: gewoon aan de gang gaan. Zo nodig klein beginnen.



Sessie Risicodialoog Middelburg

• Wat wel? Wat niet?
• Hoe kunnen we zo’n kaart 

interpreteren / vertalen naar iets 
begrijpelijks?

• Hoe krijgen we boden en ondergrond 
problemen op de agenda van onze 
bestuurder?

• Welk belang speelt de bodem?
• Welke kennis-, kaarten, informatie 

missen we nog?



Sessie 3

Klimaat meets Bodem

Robert van Cleef (Sterk Consulting) & 
Tommy Bolleboom (RWS)



Klimaatadaptatie 
meets Bodem

Naar een vitalere uitwisseling van 

kennis en ervaring tussen ‘klimaatadaptatie’ en ‘bodem’ 

Platform Bodembeheer regiobijeenkomst

Bodem water en Klimaat

Tommy Bolleboom & Robert van Cleef

Climate Adaptation 
Services (CAS)



Agenda

• 14.50 – 15.10 Presentatie, Tommy Bolleboom
• 15.10 – 15.30 Een goed gesprek, Robert van Cleef
• 15.30 – 16.50 Praktijkvoorbeelden, Mentimeter
• 15.50 – 16.00 Tops en Flops

‘Klimaatadaptatie meets bodem’ staat nog in de startblokken
Doel bijeenkomst: delen en verbinden van kennis, ervaringen en 
meningen



Uitdaging

• Bodem en ondergrond en klimaatadaptatie zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden

• Het niet benutten en uitwisselen van kennis en ervaring tussen de 
domeinen ‘bodem’ en ‘klimaatadaptatie’ leidt tot risico’s en het 
missen van kansen voor wateroverlast, droogte, hitte en 
(gevolgbeperking) overstromingen. 

• De kennisopgave behoeft verbetering op twee fronten:
• Bodem en ondergrond maakt onvoldoende deel uit van klimaatadaptatie
• Praktijkkennis kan veel beter benut en verbonden worden 



Bodem als randvoorwaarde



Bodem draagt al wat mee



Bodem als basis klimaatbestendigheid



Bodem als basis nature based solutions



Doel ‘Klimaatadaptatie meets 
bodem’

• Een bijdrage leveren aan het inbrengen van bodem en ondergrond 
kennis in netwerken rondom klimaatadaptatie (en andersom);

• Het bieden van een handelingsperspectief voor het verbinden van 
praktijk- en beheerkennis en strategische en ontwikkelkennis op het 
gebied van bodem en ondergrond en klimaat; 

• Het dissemineren van de opgedane kennis in de netwerken en 
concreet bijdragen aan de “nalatenschap” van de kennis.



Project voor en door netwerken

Stap1: Inventarisatie

Stap 2: Analyse en ontwerp

Stap 3: Pilots 
selectie, uitvoering evaluatie

Stap 4: Rapportage

Uitwisseling 1.0

Uitwisseling 2.0

Q
uicklscan internationaal



1. Inventarisatie bij netwerken

• Rol en kansen bodem en ondergrond in netwerken 
(mogelijkheden en onmogelijkheden); 

• Inbreng en verankering van praktijkkennis;
• Functioneren netwerken (signatuur van het netwerk)en 

mogelijkheden tot beïnvloeding (bijv. ontsluiten kennis).

Disseminatie begint al bij de inventarisatie!



2 en 3 Analyse en pilots

• Stap 2: Analyse en ontwerp
• Analyse ‘oogst’ inventarisatie als opmaat naar pilots. 

• Uitwisseling 1.0: Opzet en werking huidige uitwisseling;

• Uitwisseling 2.0: eerste ideeënvorming over gewenste opzet uitwisseling 
kennis en ervaring.

• Stap 3: Pilots
• Selectie;

• Uitvoering;

• Evaluatie (wat werkt, hoe helpen tools, hoe duurzaam borgen, etc.).

Stap1: Inventarisatie

Stap 2: Analyse en ontwerp

Stap 3: Pilots 
selectie, uitvoering evaluatie

Stap 4: Rapportage

Uitwisseling 1.0

Uitwisseling 2.0



Rapportage & nalatenschap

1. Niet zozeer opleveren rapport als wel wel 
dissemineren van resultaten en ervaringen in 
netwerken . 

2. Parallel spoor: Quick scan internationaal

3. Perspectieven schetsen voor blijvende borging ?!?



Wij zoeken aansluiting en verbinding

Delen en verbinden van kennis, ervaringen en meningen



Een denkraamwerk

  

  

Thema’s

Betrokkenen / 
netwerken

Bodem en ondergrond Klimaatadaptatie

Beheer en onderhoud

Verzinner / ontwikkelaar



Terugkoppeling

TIPS: Wat 
kunnen we 
leren? Wat 
kan beter?

TOPS:
Goede 

voorbeelden



Dank u en tot de volgende keer

www.platformbodembeheer.nl
voor nieuwe bijeenkomsten, verslagen en achtergronden van het platform

www.platformbodembeheer.nl - PBB@expertisebodemenondergrond.nl - @bodembeheer

Borrel
Aangeboden door provincie Zeeland

Komende bijeenkomsten:

UP-PBB bijeekomsten
• Vitale bodem

2 april, Lelystad

Platform bodembeheerbijeenkomsten:
• Mei en oktober


