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Bodembewuste klimaatadaptatie:
Hoe gebruik ik bodem en ondergrond in 
klimaatadaptatie?



Inhoud
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Klimaatadaptatie De handreiking Praktijkvoorbeelden

Wat is klimaatadaptatie? En
hoe speelt het natuurlijk
system een rol?

CAS ontwikkelde een handreiking
om gemeenten te helpen de bodem
te betrekken bij klimaatadaptatie.
We laten zien hoe je deze tool kan
gebruiken.

Er zijn al een aantal gemeenten die
de bodem mee hebben genomen in
klimaatadaptatie. We laten jullie
een aantal praktijkvoorbeelden
zien.



Klimaatadaptatie
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Waarom klimaatadaptatie? 



Klimaatadaptatie
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Ondanks wereldwijde afspraken zit er ook een versnelling in CO2 emissies



Klimaatadaptatie
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Slechts 5% van alle wereldwijde klimaatfinanciering
gaat naar adaptatie



Adaptatie: Reactief, preventief en transformatief
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Operationeel / reactief: 
• Lopende knelpunten/problemen oplossen
• Verzekeren; rampenoefening
• Tijdshorizon 0 tot 4 jaar 

Proactief / preventie: 
• Toekomstige knelpunten lokaal oplossen
• Vaak sectorale aanpak, waarbij water dominant is
• 4 tot 10 jaar 

Strategisch / transformatief: 
• Natuurlijk systeem in de basis herstellen (natuurlijke veerkracht)
• Bodem, water en groen als fundamenteel ordeningsprincipe 
• Langetermijnvisie 100 jaar vooruitkijken en incrementeel realiseren



Adaptatie: Reactief, preventief en transformatief
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Operationeel / reactief: 
• Lopende knelpunten/problemen oplossen
• Verzekeren; rampenoefening
• Tijdshorizon 0 tot 4 jaar 

Proactief / preventie: 
• Toekomstige knelpunten lokaal oplossen
• Vaak sectorale aanpak, waarbij water dominant is
• 4 tot 10 jaar 

Strategisch / transformatief: 
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Adaptatie: Reactief, preventief en transformatief
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Operationeel/ reactief
Proactief / preventief
Strategisch / transformatief



Adaptatie: Reactief, preventief en transformatief
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Operationeel / reactief
Proactief / preventief
Strategisch / transformatief



Adaptatie: Reactief, preventief en transformatief
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Operationeel / reactief
Proactief / preventief
Strategisch / transformatief



Adaptatie: Reactief, preventief en transformatief
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REACTIEF PREVENTIEF TRANSFORMATIEF

Het plaatsen van 

zandzakken om 

water tegen te

houden en

beschikbaar

stellen van 

reddingsboten. 

Technische

oplossingen

zoals dijken

en zeemuren. 

Ontwikkeling van 

drijvende steden, groene

daken en gevels om 

water op te nemen om 

wateroverlast tegen te

gaan en tegelijk bij te

dragen aan de 

biodiversiteit. 

Overstroming

Hitte

Tijdelijke verhoging 
van capaciteit 
eerstelijns 
ziekenhuisdiensten 
tijdens een 
hittegolf

Airconditioning 

in openbare

ruimte en

openbaar

vervoer

Implementatie van 

stedelijke groene 

infrastructuur en 

bouwvoorschriften die 

koele daken vereisen, 

waardoor stedelijke hitte-

eilanden worden verzacht 

en tegelijkertijd de vraag 

naar energie- en 

koelingsrekeningen wordt 

verminderd



Adaptatie: Natuurlijk systeem
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Vragen

?
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Handreiking



Handreiking
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1. Waarom?

• Bodem vormt samen met water en groen de sleutel voor ruimtelijke planvorming

• Stedelijk gebied is vaak niet ingevuld

2. Voor wie?

• Voor iedereen die aan klimaatadaptatie werkt

• Geen expertise nodig

3. Wat kun je met de handreiking? 

• Zelf kaarten maken

• Kwetsbaarheden begrijpen

• Aanknopingspunten voor strategie

• Informatie communiceren



Handreiking
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Handreiking
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Welke strategieën passen 
waar?
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Bodem in beeld
Principe Moeilijkheids-

graad
Software Tijd Expertise

Route 1:
Ready-2-
go

Je gebruikt
bestaande kaarten.

Heel makkelijk en 
gebruiks-vriendelijk. 
Geen specialistische 
kennis voor nodig.

Nee Kort Nee

Route 2:
Snelle 
route

Je gebruikt 
bestaande data 
(puntdata en 
modellen).

Makkelijk en 
gebruiksvrien-delijk. 
Geen specialistische 
kennis voor nodig.

Nee Kort Nee

Route 3:
Maatwerk 
route

Je ontwikkelt zelf een 
2D kaart.

Specialistische
kennis voor nodig.

ArcGIS Pro, QGIS, 
adviesbureau

Lang GIS specialist, 
bodemspecialist
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Bodem in beeld
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Strategie opstellen

Waarom? 

Kansen benutten en faalkosten 
voorkomen

Hoe? 

Gebruik & inrichting volgt bodemkwaliteit 

• Kies passende maatregelen

• Behoud en verbeter bodemfuncties
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Strategie opstellen

Maatregelen die passen 
bij een bodemfunctie 

Bodemgegevens vertalen 
naar bodemfunctie 

Bodemproof Handelen
Hand-out bij bouwsteen Geschikte Strategieën
Versie 1.0

Handreiking Bodembewuste Klimaatadaptatie 

Bodem als Basis
Hand-out bij bouwsteen Geschikte Strategieën
Versie 1.0

Handreiking Bodembewuste Klimaatadaptatie 

Bodemfuncties
Hand-out bij bouwsteen Geschikte Strategieën
Versie 1.0

Handreiking Bodembewuste Klimaatadaptatie 
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Strategie opstellen

Bodem als Basis Bodemproof Handelen
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Strategie opstellen
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Strategie opstellen



Vragen
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Praktijkvoorbeelden
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Praktijkvoorbeelden
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1. De stedelijke bodem en ondergrond in Rhenen
• Praatplaat

• Kli-maatje

2. Wateropslag in de kreekruggen bij Middelburg
• Kansenkaart

3. Ede klimaatbestendig maken met behulp van de BRO
• Kaartverhaal



Praktijkvoorbeelden: Rhenen
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• Rhenen wil samen met haar inwoners en andere partijen de gemeente 
klimaatadaptief inrichten

• Klimaatdreigingen zijn in beeld

• Pilot bodeminformatie meenemen bij strategieën en maatregelen

• Bodem in beeld stedelijk gebied
• Praatplaat voor strategie
• Tool voor inwoners

Wageningen Environmental Research & Stichting CAS (Project DNA van de Stad)



Praktijkvoorbeelden: Rhenen
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Praktijkvoorbeelden: Rhenen
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Praktijkvoorbeelden: Rhenen
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Stuwwal
De stuwwal bestaat uit grof zand. De
grondwaterspiegel ligt laag en er is
geen kwel. De stuwwal is wel gevoelig
voor verdroging en afstroming van
neerslag. In dit gebied kun je goed
infiltreren.

Veenrestvlakte
De veenrestvlakte bestaat uit veen. De
grondwaterspiegel ligt hoog en er is een
hoge kweldruk. Hier kun je beter water
oppervlakkig vasthouden en in de bodem
om oxidatie van veen en bodemdaling te
voorkomen.

Rivierafzettingen
De rivierafzetting  bestaat uit klei en de 
grondwaterspiegel ligt hoog. Het gebied is niet 
gevoelig voor verdroging. Hier kun je water het 
best afvoeren. 

Dekzandvlakte
De dekzandvlakte bestaat uit zand en is
verdrogingsgevoelig. Er is sprake van hoge
kweldruk. Daarom kan je niet goed
infiltreren en kan er tijdelijk wateroverlast
optreden bij hevige neerslag. Daarom kan
je water hier beter afvoeren.





Praktijkvoorbeeld: Middelburg

• De gemeente Middelburg is op zoek naar een 
oplossing voor verdroging en verzilting

• Het natuurlijk systeem als uitgangspunt voor 
klimaatadaptatie

• Infiltratiepotentie in kreekruggen

Wageningen Environmental Research (Project DNA van de Stad)



Praktijkvoorbeeld: Middelburg



Praktijkvoorbeeld: Middelburg



Praktijkvoorbeeld: Ede

• De gemeente Ede heeft last van hitte, droogte en wateroverlast

• Zowel het stedelijk gebied als het landelijk gebied

• Renederen vanuit natuurlijk systeem → herstellen van natuurlijke veerkracht

• Gebiedsanalyse (stresstest en BRO gegevens) in een klimaatatelier visualiseren

Wageningen Environmental Research (Project DNA van de Stad)



Praktijkvoorbeeld: Ede
Hoge afstroming en droogte gevoeligheid 
op de stuwwal

Kansen voor infiltratie en berging van 
water



Praktijkvoorbeeld: Ede

Wadi

Doorlatende bestrating

Groenvoorziening



Vragen

Later nog een vraag? Mail dan naar romee@climateadaptationservices.com
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