
Sessies

Parallelle sessies
14:30-16:00

Sprekers Zaal

1. Grondwater in de omgevingsvisie Elmert de Boer, Marieke Prins (RWS
Bodem+), Irma Dekker (Gemeente Breda /
Nu al aan de slag met de Omgevingswet),
Desiree Rijnders-Huisman(provincie Noord-
Brabant)

Vijverzaal

2. Samenwerking voor voldoende en
schoon grondwater in Zwolle: wie
is aan zet?

Reinder Slager (3Dimensies) en Ab Brand
(Gemeente Zwolle)

Champignon
zaal

3. Kunnen we de complexiteit van
grondwater ontrafelen?

Cors van den Brink (RoyalHaskoningDHV) Vissenzaal

4. Wat is het handelingsperspectief
voor burgers, bedrijven en
overheden?

Robert de Graaff (Org-ID), Jeroen Ponten
(WaterNet), Remco de Boer (RWS
Bodem+)

Vlinderzaal



Sessie 1

Grondwater in de omgevingsvisie

Elmert de Boer, Marieke Prins (RWS Bodem+)
Irma Dekker (Gemeente Breda / Nu al aan de slag met de

Omgevingswet)
Desiree Rijnders-Huisman(provincie Noord-Brabant)



Grondwater in
omgevingsvisie/plan

• Doel sessie (Elmert de Boer)

• Presentatie aan de slag met omgevingswet
(Irma Dekker)

• Belang grondwater in de provincie
(Desiree Rijnders)

• Aan de slag in groepjes
(Linda Maring, Desiree Rijnders, Elmert de Boer)

• Terugmelding uit groepen



Foto plaatsen Bodembeheer en
Omgevingswet

___________________________
Irma Dekker

Programma Aan de slag Ow
Rijk, Provincie, Gemeenten,
Waterschappen

Den Bosch 11 oktober 2016



De Omgevingswet

Eén samenhangende wet voor de fysieke
leefomgeving die ontwikkeling stimuleert én de kwaliteit
van de leefomgeving waarborgt

Ruimtelijke
ordening

Infra

Natuur

Milieu

Bouwen

Water

5
12 oktober 2016 5



De veranderopgave:
Vier doelen van de Omgevingswet

Vergroten
afwegingsruimte

Inzicht in wat
wel en niet kan

Snellere
besluitvorming

Integrale
benadering

leefomgeving



Participatie
Er staat niet zoveel over participatie in de wet
• Artikel 2.1: rekening houden met de “rechtstreeks betrokken belangen”
• Hoofdstuk 16 Procedures: “regels stellen voor participatie van en overleg met derden”

In de Memorie van Toelichting wel
• Paradigmawisseling: ruimte voor initiatieven
• Vertrouwen: van overheid in de burger en vice versa
• Participatie en actieve betrokkenheid van burgers bij projecten, bij voorkeur in een

vroegtijdig stadium
• Hoe & wanneer = maatwerk



Meer lokale afwegingsruimte
Milieuthema’s afwegen Verschillen per gebied



Samenhangende benadering leefomgeving

Duurzaamheid vraagt om
vroegtijdig blik op
gevolgen leefomgeving in samenhang
Voorbeeld Zwolle visie ondergrondse thema's

Misverstand: niet alle
Besluiten integraal



AmvB’s

10



kerninstrumenten
Omgevingsvisie

Raad stelt één omgevingsvisie op met daarin uitgangspunten voor
gebieden.
Omgevingsvisie is huidige structuurvisie in een nieuwe setting. Alles
betreffende leefomgeving. Maakt gebiedsgericht werken mogelijk.

Omgevingsplan
Raad stelt één omgevingsplan op, waarin regels over de fysieke
leefomgeving worden opgenomen.
Omgevingsplan is nu bestemmingsplan. Krijgt een veel grotere reikwijdte:
alle lokale regels voor leefomgeving, dus ook veiligheid, volksgezondheid
etc.
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Bestemmingsplan Omgevingsplan

• Aantal: meerdere plannen per
gemeente

• Reikwijdte: Ruimtelijke ordening
• Toelatingsplanologie

• Vooral verboden, beperkt open
normen

• Primair een plan
• Planhorizon (10 jaar)
• Standaard eerbiedigend

overgangsrecht
• Uitvoerbaarheidseis
• Hoge onderzoekslasten

• Eén omgevingsplan per gemeente
• Fysieke leefomgeving
• Globaal waar het kan, gedetailleerd

war het moet
• Randvoorwaarden voor nog

onbekende initiatieven
• Ruimte voor open normen en

geboden
• Meer een verordening
• Geen planhorizon
• Geen standaard overgangsrecht
• Beperkte uitvoerbaarheidseis
• Faseren onderzoekslasten
• Delegatie aan college

12

Ministerie van Infrastructuur
en Milieu



Voorbeelden omgevingsvisie/omgevingsplan

Omgevingsvisie Voorst
https://pilotsomgevingsvisie.bnsp.nl/
- Omgevingswaarden vaststellen
- Identiteit van gemeente
- Geen dik document maar vertrekpunt dynamisch proces
- Agenda met thema’s (energietransitie) en projecten
- Samen met maatschappelijke en particuliere partijen

Omgevingsplan Breda Zuidwest
- Samen met stakeholders opgesteld, off- en online
- www.omgevingsplan-breda.nl
- Worsteling bodemparagraaf/botsproeven



OMGEVINGSWET  IN BREDA

VIJF FASEN
1 Verkennen (Wat betekent het voor ons?)
2 Ontdekken (Wat kunnen we ermee?)
3 Ontwerpen (Wat gaan we ermee doen?)
4 Vormgeven (Hoe gaan we het uitvoeren?)
5 Reflecteren (Hoe kunnen we ons verder ontwikkelen?)

Het versterken van het vermogen van de gemeenschap
om de eigen toekomst vorm te geven.

Sturen op Bewustzijn en Eigenaarschap
Faciliteren om steeds naar de volgende fase te komen



OMGEVINGSWET  IN BREDA

Focus op: bewustwording en eigenaarschap
• Informeren
• Kompas ontwikkelen
• Experimenten en leren
• Stimuleren om verkenning te starten



Omgevingswet

Organiseer en leer

•Ervaringen Omgevingsplan Zuidwest

•Wat wil het college verkennen?



Eind 2016 pilots omgevingsvisie 2016-2017
Community of Practice
Democratic Challenge
Living labs
Praktijkbijeenkomsten
Proeftuinen ism BZK
Stimuleringsregeling Samen aan de slag

Fouten maken mag, dat leer je van!



Grondwater doet er toe in Brabant



Grondwater doet er toe in Brabant

inleiding sessie grondwater
platform Bodem 11 oktober 2016

ir. Desiree Rijnders-Huisman

sr. Beleidsmedewerker bodem en water
Cluster natuur, water en milieu Provincie Noord Brabant

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016



Geohydrologische gebiedsindeling

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Indeling op basis van geohydrologische hoofdbreukensysteem
van de Centrale Slenk volgens REGIS II.1. Gearceerde gebieden
wijken af van huidige waterschapsbegrenzing



Ondergrond volgens Regis II.1

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

West Oost

Westelijke zandgronden Centrale slenk Peelhorst

Bron: Artesia 2016, Onderbouwing maximale diepte t.b.v. beregening op basis van REGIS II.1



Ondergrond volgens Regis II.1

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

West Oost

Westelijke zandgronden Centrale slenk Peelhorst

Bron: Artesia 2016, Onderbouwing maximale diepte t.b.v. beregening op basis van REGIS II.1



Beregeningsputten

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Bron: Royal Haskoning DHV 2013, Lange tijdreeksanalyse toestandbepaling KRW 2012



Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Menselijke invloeden stijghoogtes



Toestand KRW grondwaterlichaam

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Bron: Royal Haskoning DHV, KRW toetsing grondwater, 2012 Maasstroomgebied



Trends grondwaterkwaliteit

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Bron: Royal Haskoning DHV, KRW toetsing grondwater, 2012 Maasstroomgebied



Trends grondwaterkwaliteit

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Bron: Royal Haskoning DHV, KRW toetsing grondwater, 2012 Maasstroomgebied



Waterbalans grondwaterlichaam Zand
in miljoen m3/jaar

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Bron: Royal Haskoning DHV 2013, Interactie grondwater oppervlaktewater Maasstroomgebied

berekend
restpost



Drinkwatervraag 2040
Max. klimaatscenario KNMI
RIVM rapport “Scenario’s drinkwatervraag 2015-2040 en
beschikbaarheid bronnen” ,  stelt in 2040:

Productiecapaciteit drinkwaterbedrijven NL 1360 M m3/jaar
Klimaatscenario WLO Global Economy: tekort NL 299 M m3/jaar

Brabant Water gaat uit van ca. 30% meer behoefte aan
drinkwater in 2040 en wil hierop anticiperen.

Feitelijke onttrekkingen > 150.000 m3/jaar in 2015:

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Totaal in m3/jaar Drinkwater Industrie
Vergund 302,5 M m3/jaar 261,6 M m3/jaar 40,9 M m3/jaar
Onttrokken 219,0 M m3/jaar 199,5 M m3/jaar 19,5 M m3/jaar
Verschil in 2015: 62,1 M m3/jaar 21,4 M m3/jaar



Criteria kansrijke gebieden voor de
winning van grondwater voor drinkwater

Categorie Criteria Eis

Kwantiteit Winbaar grondwater aanwezig 1. kD > 500 m2/dag

Kwaliteit Zoet (brak) water 2. Chloride < 1000 mg/L

Geen antropogene
Verontreinigingen

3. Grondwater ouder dan 60
jaar,behalve in natuurgebieden

Risico’s / Beschermbaarheid Niet in bebouwd gebied 4. Niet in bebouwd gebied niet
in bestaande
grondwaterbeschermingsgebied
enExterne effecten Geen invloed op andere

winningen of WKO

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Brabant heeft veel potentiele gebieden geschikt als aanvullende
strategische grondwatervoorraad voor Nederland (STRONG)



Waar zit het goede, winbare
grondwater van Brabant ?

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016

Bron: vooronderzoek Brabant Water (2016) naar aanvullende
strategische grondwatervoorraden (STRONG)

Ongeschikt

Dun lastig winbaar

Dun goed winbaar

Dik lastig winbaar

Dik goed winbaar



Grondwater en omgevingsvisie

Grondwaterbeschermingsgebieden tbv drinkwater +
industriële onttrekkingen menselijke consumptie

Aanvullende strategische grondwatervoorraden,
voor Brabant + landelijk (STRONG)

Relatie grondwatertrends en activiteiten op
maaiveld: zonering, geen intensief grondgebruik en
(extra) onttrekkingen in invloedsgebied
waterafhankelijke natuur

Behouden/behalen goede toestand KRW
waterlichamen in 2027, ook voor “nieuwe” stoffen
met nog onbekende trendontwikkeling

Presentatie platform bodem, deelsessie grondwater  11 oktober 2016



Aan de slag in groepjes:
Gemeente Breda



Maatschappelijke opgaven
-Ruimtedruk
-Wonen, werken, mobiliteit, transport
-Gezondheid, sport, recreatie
-Voedsel en drinken

-Energietransitie; 2044 CO2 neutraal\
-Klimaat adaptatie
-Circulaire economie
-Graafrust



Vraag

• Bij welke mtsch opgave speelt
grondwater/ ondergrond een rol

• Wat moet je dan doen en wat levert
het op

• Hoe verleid/ overtuig je een
bestuurder en kwartiermaker om
grondwater/ ondergrond  in
omgevingsvisie/plan mee te nemen



Sessie 2

Samenwerking voor voldoende en schoon
grondwater in Zwolle: wie is aan zet?

Reinder Slager (3Dimensies)
Ab Brand (Gemeente Zwolle)



Samenwerken	voor	voldoende	
en	schoon	grondwater

Wie	is	aan	zet?

Reinder	SlagerAb	Brand



Welkom	en	korte	introductie

Argumenten	delen
Belangen	verbinden
Opgaven	combineren

Grondwatercollectief

www.grondwatercollectief.nl







Zwolle

Visie	op	de	Ondergrond

Gebiedsbeheerplan	Zwolle	Centraal

Klimaatactieve Stad



Figuur 5.2 Gebiedsindeling op basis van het gewenste gebruik van de ondergrond en het bijbehorend 

kwaliteitsniveau van het diepe grondwater 



donder donder

hier de titel

donder Zwolle

Zwolle groeit. De stad kiest voor een verantwoorde groei en een duurzame 

ontwikkeling. Dat is de ambitie. De ondergrond (water, bodem, energie) en 

de ordening van de ruimte onder de bodem zijn belangrijke bouwstenen 

om Zwolle duurzaam te ontwikkelen. Maar hoe pak je het aan? Daar heeft 

Zwolle in 2007 een visie voor uitgewerkt en gepresenteerd, de Visie op de 

Ondergrond. Voor het centrumgebied is de visie nu verder vertaald naar een 

gebiedsbeheerplan met vier maatregelen om het centrum zo te beheren dat 

de stad stukje bij beetje duurzamer wordt.

Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal
Hoe de ondergrond de stad duurzamer gaat maken

Toepassing basisprincipes: de opbrengst

Het consequent toepassen van de 
principes van de Visie op de Ondergrond 
leidt tot:

een verlaging van de energierekening 
voor burgers en bedrijven met 150 mil-
joen euro in de periode van 2007-2037
een absolute CO2 reductie van ca. 3% 
(en 1/7e van de totale doelstelling van 
20% CO2 reductie in 2020 ten opzichte 
van 1990)
een kostenbesparing van 75% op de 
bodemsaneringsoperatie (ca.150 mil-
joen euro)
ontzorgen van projectontwikkelaars 
en probleemeigenaren (tegengaan van 
stagnatie ruimtelijke ontwikkeling door 
bodemverontreiniging)
voldoende schone grondwatervoorraad 
voor toekomstige generaties.

De vijf basisprincipes zijn voor de 
bodem vertaald naar een nieuw 
gemeentelijk bodembeleidsplan. Ook 
zijn beleidskaders beschreven, die een 
gebiedsgerichte aanpak van grondwater-
verontreinigingen en de toepassing van 
koude warmte opslag in verontreinigd 
grondwater mogelijk maken. 

In het bodembeleidsplan is de mogelijk-
heid opgenomen om grondwaterveront-
reiniging af te kopen. De gemeentelijke 
gebiedsbeheerder wordt (daarmee) 
verantwoordelijk voor de aanpak. De 
afkoopsommen zijn een belangrijk 
onderdeel van de financiering van de 
gebiedsgerichte aanpak zoals deze is 
uitgewerkt in het gebiedsbeheerplan 
Zwolle Centraal.

Visie op de Ondergrond,  
hoe zat het ook weer?

5 Basisprincipes:

1. Werken met ondergrondse bestemmingen/functies
2. Structureel en georganiseerd gebruik maken van KWO (Koude-/Warmteopslag)  

en KWO koppelen aan grondwatersanering, waterwinning en peilbeheer
3. Bodemsanering gebiedsgericht benaderen
4. Natuur, recreatie, agrarische activiteiten, waterwinning en bescherming van  

kwalitatief hoogwaardig grondwater met elkaar combineren in één gebied
5. Structureel en georganiseerd afstemmen van vraag en aanbod van (grond)water, 

koude en warmte.

Binnen Zwolle heeft het gebied Zwolle 
Centraal door historische industriële 
activiteiten de slechtste grondwater-
kwaliteit. Het grondwater in dit gebied is 
geschikt (te maken) voor bodemenergie, 
maar niet voor bijvoorbeeld drinkwa-
terwinning. Gevoeliger gebruik van de 
ondergrond is daarmee niet mogelijk 
in het gebied Zwolle Centraal. Nu niet, 
maar in de toekomst ook niet.

3. Volledig in beeld brengen van ver-
ontreiniging is niet noodzakelijk en dat 
bespaart kosten
Verplaatsing grondwaterverontreiniging 
acceptabel binnen zelfde beheersgebied.
Bodemonderzoek kan wel noodzakelijk 
zijn om risico’s uit te kunnen sluiten of 
om afspraken te kunnen maken over de 
hoogte van de afkoopsom van grondei-
genaren die hun verontreinigde grond 
moeten saneren (zie 4).
Dat betekent dat er geen onderzoekskos-
ten meer hoeven te worden gemaakt om 
een verontreiniging die aan de kwali-
teitseisen voor bodemenergie voldoet, 
volledig in beeld te brengen. 

4. Scheiding aanpak bron en pluim
Bij bodemverontreinigingen is vaak 
sprake van een kerngebied (bron) met 

hoge concentraties. Door de grondwater-
stroming verspreiden verontreinigingen 
zich vanuit dit kerngebied. Dit noemen 
we de pluimen. De bron blijft de pluim 
vaak lang voeden, waardoor deze pluim 
steeds groter wordt. 

Bij de uitwerking van de gebiedsgerichte 
aanpak voor Zwolle Centraal is nagegaan 
in hoeverre bronnen moeten worden 
aangepakt (gesaneerd of actief beheerst) 
om een grondwaterkwaliteitsverbetering 
in het gehele gebied tot stand te brengen 
en andere, gevoeliger functies van de 
ondergrond in de toekomst mogelijk 
te maken. Maar gebleken is dat het 
aanpakken van bronnen niet leidt tot 
een significante verbetering van de 
grondwaterkwaliteit van het gebied. Ook 
met bronaanpak kunnen we dus geen 
gevoeliger functies voor de ondergrond 
mogelijk maken. 

Aanpak van de bron beperkt wel de 
risico’s voor verspreiding van een 
verontreiniging naar andere gebieden 
buiten Zwolle Centraal. Vaak worden 
bronnen (gedeeltelijk) aangepakt bij 
de ontwikkeling van locaties (bouwrijp 
maken, bronneren) of om risico’s voor 
mensen en andere bedreigde objecten 

tegen te gaan. De aanpak van de bron 
is daarom primair een onderdeel van 
de locatieontwikkeling. De aanpak van 
de pluim ligt (na afkoop) primair bij de 
gebiedsbeheerder. 

5. KWO promoten als duurzame  
energiemaatregel
Bij de uitwerking van de gebiedsgerichte 
aanpak voor Zwolle Centraal is onder-
zoek gedaan naar de effecten van koude 
warmte opslag op de kwaliteit van het 
grondwater. Het blijkt dat koude warmte 
opslag (open systeem) door menging 
van het grondwater de natuurlijke 
biologische afbraak van verontreinigin-
gen positief beïnvloedt. Grootschalige 
en intensieve toepassing van KWO zal 
echter niet leiden tot een significante 
verbetering van de grondwaterkwaliteit 
van het totale gebied. Het wordt dus niet 
schoon, wel dalen de concentraties van 
verontreiniging. Vanuit saneringsoog-
punt wordt KWO daarom niet verplicht 
gesteld, maar gepromoot en gefaciliteerd 
als duurzame energiemaatregel. 

Uitgangspunten gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

De Visie op de Ondergrond gaat uit van vijf basisprincipes die zijn vastgesteld door 
de Zwolse gemeenteraad. Zij vormen het vertrekpunt voor het Zwolse beleid en de 
ontwikkelingen naar een duurzame stad.

Vijf strategische  
uitgangspunten

Er zijn op technisch inhoudelijk vlak 
strategische keuzes gemaakt voor de 
uitwerking van de gebiedsgerichte 
aanpak. 

1. Kwaliteit grondwater afstemmen  
op gewenst gebruik
De kwaliteit van het grondwater moet 
geschikt zijn voor bodemenergie en 
hoeft dus niet langer geschikt te worden 
gemaakt voor andere functies, zoals 
drinkwater. Voor dit soort gevoeliger 
ondergrondse functies zoals drinkwater-
winning zijn in de Visie op de Ondergrond 
en het bodembeleidsplan immers andere 
gebieden aangewezen. 

Anders dan voorheen vinden we het 
daarom niet erg als verontreinigd 
grondwater, dat voldoet aan de kwaliteit-
seisen voor bodemenergie, zich binnen 
het gebied Zwolle Centraal verplaatst. 
Voorwaarde is dat er geen risico’s voor 
de mens of andere gevoelige objecten 
ontstaan en dat het niet naar andere 
gebieden stroomt.

2. De kwaliteit van het grondwater waar 
je nu voor kiest, bepaalt het gebruik nu 
en in de toekomst
Het traditionele bodembeleid was 
erop gericht om al het grondwater 
helemaal schoon te maken, zodat alle 
soorten gebruik mogelijk zouden zijn. 
De maatschappelijke kosten voor deze 
bodemsaneringsoperatie zijn voor Zwolle 
geraamd op 150 miljoen euro. 

In de praktijk is dit niet op te brengen. 
Bovendien is het technisch niet mogelijk 
om het grondwater volledig schoon te 
maken. De Visie op de Ondergrond gaat 
er daarom vanuit dat er gebieden zijn die 
nooit helemaal schoon kunnen worden 
gemaakt. 

In deze gebieden zullen we geen 
drinkwater winnen, maar kunnen we 
wel bodemenergie benutten. In andere 
gebieden kan wel drinkwater worden 
gewonnen. Met deze gebiedsgerichte 
benadering kunnen de kosten voor de 
totale bodemsaneringsoperatie met 
100 miljoen worden gereduceerd. 

De ondergrond is gedefinieerd als bodem 
en grondwater vanaf 1,5 meter diepte 
tot een ondoorrdringbare kleilaag op 
ca. 90 meter diepte.

Begrenzing Zwolle Centraal
De begrenzing van het gebied Zwolle 
Centraal is tot stand gekomen op basis 
van de doelen uit de Visie op de Onder-
grond, de bovengrondse ruimtelijke 
ontwikkelingen, het huidige en toekom-
stige gebruik van de ondergrond, en de 
verontreinigingssituatie (zie figuur 3). 

Figuur 3: Gebiedsindeling en thema’s die daarbinnen spelen









Van	gebiedsgericht	beheer	
naar	gebiedsgericht	

samenwerken









Korte	reflectie	en	conclusie



Sessie 3

Kunnen we de complexiteit van grondwater
ontrafelen?

Cors van den Brink (RoyalHaskoningDHV)



Kunnen we de complexiteit van 

grondwater ontrafelen?  

Cors van den Brink 



Grondwater: belangrijke maar bedreigde 

hulpbron 
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Grondwatersysteem: zeer lange hersteltijden 



Noodzaak grondwaterbescherming 

 Effecten activiteiten maaiveld op onttrokken GW steeds evidenter 

 Mestgift , bestrijdingsmiddelen, nieuwe stoffen, … 

 Puntbronnen 

 Oppervlaktewater agv wateraanvoer  

 

 Het wordt nog altijd drukker aan maaiveld 

 

 Het wordt drukker in de ondergrond 

 

 Daarom: risico-analyse per winning mbv ‘gebiedsdossier’ 



Grondwaterbeheer 

 Kwantiteitsbeheer 

 afstemmen grondwaterniveau op gebruik  

 snelle respons van systeem op aanpassing/ingreep 

 ruimtelijke schaal beïnvloeding relatief groot 

 

 Kwaliteitsbeheer 

 beschermen kwaliteit van het grondwater  

 respons is in de regel sterk vertraagd en afgevlakt 

 ruimtelijke schaal beïnvloeding relatief beperkt 

 



Knelpunten GW- kwaliteit en kwantiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Randvoorwaarden gebruik opleggen aan systeem 



Bestuurlijke knelpunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onvoldoende afstemming beleidsvelden & sectoren  



Grondwater - grondwatersystemen 

 

Bron: Dufour 



Conceptueel model 

 



Conceptueel model? 

 Everything should be made 

as simple as possible 

 

 

 But never simpler 



Conceptueel model? 

 Bredehoeft (2005):  

 

 The foundation of model analysis is the conceptual model. Surprise is defined as new data that 

renders the prevailing conceptual model invalid; as defined here it represents a paradigm shift. 

Limited empirical data indicate that surprises occur in 20–30% of model analyses. These 

data suggest that groundwater analysts have difficulty selecting the appropriate conceptual 

model. There is no ready remedy to the conceptual model problem other than (1) to collect as 

much data as is feasible, using all applicable methods—a complementary data collection 

methodology can lead to new information that changes the prevailing conceptual model, and 

(2) for the analyst to remain open to the fact that the conceptual model can change dramatically 

as more information is collected.  

 



Onzekerheid 

 Is er dan geen goed nieuws?  

 

 Ja en nee:  

 De onzekerheid van aspecten die te maken hebben met de 

ondergrond is groot  

 

 Maar: de onzekerheden die te maken hebben met de socio-

economische context zijn nog groter 



Beelden van de ondergrond 

 Donker, koud, vochtig, onbekend, eng 

 Veel onzekerheid, veel ruimte voor conceptuele modellen 

 Lastig, vanwege soms teveel en soms te weinig water 

 Bijna heilig domein, waarin vrienden, ouders en voorouders 

begraven zijn 

 Systeem wat steeds complexer lijkt te worden naarmate we er 

meer vanaf weten 

 Black box waar zuiver water uit stroomt 

 Zachte prut waar je doorheen moet voordat het echt interessant 

wordt in de ondergrond 

 Een nier die de pluimen zuivert 



Aanpak grondwatervraagstuk 

 Kenmerken proces & socio-economische context: 

 Gezamenlijk inhoud en methode bepalen – binnen 
kader landelijke afspraak / beleid  

 Betrekken organisaties (en mensen) en duidelijk 
maken welke rol iedereen heeft in proces;  

 Opknippen fase waarin ‘feiten’ worden verzameld en 
geïnterpreteerd en fase waarin onderhandeld wordt 
over maatregelen; 

 Gevoel van urgentie creëren 

 

 Kenmerk inhoudelijke aanpak & onzekerheden 

 gebaseerd op een conceptueel model 

 (gezamenlijk) inzicht in toestand & risico’s en 
noodzaak & type maatregelen 

 

Effectieve 

aanpak 

Gedragen 

aanpak 



Voorbeeld: GGB Hoogeveen 

WP1 = 100 m2/d 

WP2 = 2.500 – 4.000 m2/d 

WP3 = 1.600 – 2.500 m2/d 

0 m 

12 - 13 m 

59 - 74 m 

89 - 120 m 

180 m 



De aanleiding GGB Hoogeveen 

> 1895   Conserven fabriek & kaas fabriek, met GW-onttrekking uit 2de WVP 
> 1929   Drinkwater winning, met GW-onttrekking uit 2de WVP  

> 1945   Ontwikkeling na-oorlogse industrie: veel VOH’s gebruikt en gemorst 

80-ties  Verplaatsing winning naar 3de WVP, onder afsluitende kleilaag 

1995   Omvangrijke verontreinigingsgevallen 

1997   Eerste poging sanering locatie Evenblij   

2002  Overeenkomst Cluster Fabrieksweg  

Vorm van gebiedsgerichte aanpak 

Bedrijven saneren bron 

Provincie grondwater 

2010  Nieuwe omvangrijke gevallen  

2014   Stagnerende saneringen   

 Gebiedsgerichte aanpak wordt mogelijk     (wettelijk kader) 

 Verontreinigingen in 3de WVP!! 

 

 



Overzicht situatie en begrenzing 



Op zoek naar mutual gains en functie combinaties 

bij aanpak pluimen 



Workshop 1: ambities & kansen 



Workshop 2: doelen & trekkers 

 Wat is het stuwende belang en wie gaat de kar trekken? 

 

 

 

 

Aanpak pluimen Benutten bodemenergie Verbeteren 

omgevingskwaliteit 

? ? 

+ + 

2014: VC aangetroffen in waarnemingsput 3rd WVP, waar waterbedrijf 

drinkwater wint   



Veiligstellen drinkwaterwinning 

 Scenario’s 

 Monitoren in derde WVP en er het beste van hopen 

 Interceptieput op de exacte plaats waar afsluitende kleilaag lekt 

 Afvangen pluimen in groter gebied van waaruit derde WVP 

bedreigd wordt 

 Omkeren hydrologische gradiënt over afsluitende kleilaag 

 Verplaatsen winning 



Ontrafelen complexiteit: boringen 

 



Ontrafelen complexiteit: ondergrond 

Hoogeveen 



Modellering 

 Alle info gebruiken 

om samenhang 

systeem te 

begrijpen – en te 

duiden ‘wat we nog 

niet weten’ 

 

 Linking van 

pluimen aan 

bronnen via GW-

stroming 



Modellering (2) 

 Maximale lengte 
pluim en inzicht GW-
stroming gebruiken 
om ‘in situ’ natuurlijke 
afbraak te schatting 
tbv begrenzing GGB 

 

 

 

 Berekenen & 
dimensioneren 
saneringsmaatregele
n obv inzicht 
ondergrond 



Seismisch onderzoek 



Geo elektrisch onderoek 

 



Brandriool Hoogeveen 

• systeem om vraag & aanbod van energie & water te verbinden 



GGB 

 ‘Gebiedsgericht beheer van het bodem- en watersysteem is bij 

uitstek een uitvoeringsonderwerp waarin de integratie van de 

aanpak van verontreinigingen in het grondwater en het benutten 

van kansen uit de ondergrond kunnen samenkomen.’ 

 



GGB en RUD / provincie 

 RUD / provincie is trekker vanuit Wbb en rol als regievoerder en 

bevoegd gezag voor bescherming drinkwaterwinningen 

 Voert de regie bij uitvoeren onderzoeken 

 Stelt afkoopregeling op 

 Stelt gebiedsplan op … met zoveel mogelijk ruimte voor 

functiecombinaties en benutten kansen 

 Tuigt beheersorganisatie op  

 

 

 

 

 



GGB en gemeente 

 Gemeente voelt zich geen trekker maar heeft wel belang 

 Ziet concrete kansen mbt: 

 klimaatbestendig maken stad,  

 verbeteren chemische kwaliteit en zicht kwaliteit 

oppervlaktewater 

 Verminderen hitte stress 

 Benutting bodemenergie 

 … 

 Vormt – via gemeenteraad - verbinding van GGB met burgers van 

Hoogeveen 



GGB en WMD 

 Rol WMD en criteria waarop drinkwaterbedrijf deelname aan 

projecten beoordeelt: 

 Relatie met drinkwater  

 Maatschappelijke voordelen want drinkwaterbedrijf beschouwt 

zichzelf als instantie met een maatschappelijke / publieke 

functie 

 Doelmatig/tariefbeheersing: past in beleid drinkwater te 

produceren tegen de laagste maatschappelijke kosten 

 Huidige kennis en capaciteit is vertrekpunt: drinkwaterbedrijf 

treedt niet alleen op als belangen partij, maar ook als 

kennisinstantie voor ondergrond / grondwaterissues. 

 



Dus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kennis grondwatersysteem als integrerend kader voor   

individuele disciplines, thema’s en beleidssectoren  



Terug naar de dialooglijn 

Ontrafelen complexiteit en beheer grondwatersysteem:  

 

 is not rocket science   

 

 

… it’s harder!  



Sessie 4

Wat is het handelingsperspectief voor burgers,
bedrijven en overheden?

Robert de Graaff (Org-ID)
Jeroen Ponten (WaterNet)

Remco de Boer (RWS Bodem+)



Samenwerken in de
ondergrond

Jeroen Ponten

11 oktober 2016



Samenwerken in de ondergrond

Samenwerken?

• Waarom?

• Wanneer?

• Hoe dan?



Samenwerken in de ondergrond

2 voorbeelden

• Amsterdam
• Rivierenbuurt

• In 30 jaar Klimaatproof ?

• De Punt,
• wateroverlast



Samenwerken in de ondergrond

Wat is onderlast in stedelijk
gebied? €€
• Droogstand van houten funderingen

Wat is de last?
• Tgv de droogstand rotten de

funderingen weg, zakken en scheuren
de huizen.

Risico?
• In Amsterdam ca 100.000 panden op

houten palen



Samenwerken in de ondergrond

Rivierenbuurt
• Situatie

• Wateroverlast
• straten onder water
• Hoge grondwaterstanden natte kruipruimte
• leefbaarheid

• Water onderlast
• Funderingsschade



Gebiedsgericht
(grond)waterbeheer Rivierenbuurt
Doel o.a.

• Klimaatproof

• Robuust rioolstelsel

• Water ‘zichtbaar maken’

• Dmv intensieve samenwerking
• RO stadsdeel (korte en lange termijn kansen)
• Waternet

• Watersysteem (grondwater over en
onderlast)

• Afvalwater (robuust stelsel en infiltratie)
• Rainproof (hemelwater snel van de straat)



Kansen

• Samenwerking met verschillende diensten en
sectoren intensiveren

• Werk met werk maken

• Overlast waar mogelijk tegelijk met onderlast
aanpakken!



De Punt, Amsterdam

• Rioolherstel
• Hoge grondwaterstanden

• Overlast en meldingen  bij
WBV en stadsdeel

• Waternet door stadsdeel
benaderd

• diepgaand onderzoek

Er is meer aan de hand !



Is het echt zo complex?



Ieder heeft zijn
verantwoordelijkheid

• Toon was gezet
• Samenwerking gezocht vanuit betrokkenheid
• Waternet + Stadsdeel+ WBV
• Extern onafhankelijk onderzoek
• Tegelijkertijd op locatie veldproeven

(inzicht en je laten zien)
• Rapportage gedeeld met (betrokken) bewoners
• Gezamenlijk pva voor oplossen problemen



Bijvangst:

• Bewustwording bij WBV

• “Innige” samenwerking tussen WBV en
waterbeheerders

• We weten elkaar te vinden

• En dat is misschien wel het belangrijkste.



•Waarom?
• Te complex om alleen (eigen belang) op te  pakken

•Wanneer?
• Tot op heden vooral vanuit ambitie
• In de toekomst vanuit integraliteit?

•Hoe dan?
• Zoek elkaar op en nodig elkaar ook op kleine schaal uit om

kennis te delen  zowel informeel als formeel



Tot slot: Grondwater?

Leg jeverantwoordelijkheden

even opzij

en werk vanuitbetrokkenheid!



Samenwerken in de ondergrond

VRAGEN??
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