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Aanpak 

• De verkenning is uitgevoerd door Tommy Bolleboom  (RWS/Bodem+) 
i.s.m. Niels Kinneging (RWS), Gilles Erkens (Deltares) en Michiel van 
der Meulen (TNO). Wij zetten ons vanuit beleid of uitvoeringspraktijk 
in om samen met partners verenigd in een informeel netwerk 
aandacht te krijgen voor en te werken aan deze problematiek. 

 

Werkwijze 

De verkenning is als volgt uitgevoerd: 

• Ervaringskennis + bestuderen van relevante (openbare) rapporten en 
onderzoeksresultaten. 

• Overleggen met stakeholders uit het netwerk, o.a. partijen die 
betrokken zijn binnen het kennisprogramma Klimaat, Water en 
Bodemdaling en het Platform Slappe Bodem.  
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‘De Bodem zakt harder dan de zeespiegel stijgt’ 
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Resultaten uit het verleden bieden (helaas) 
garanties voor de toekomst 

AFGELOPEN 1000 JAAR INDICATIE KOMENDE DECENNIA  
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Vormen en oorzaak 

• Bodemdaling komt in verschillende vormen voor:  

– inklinken klei + veen en oxidatie organisch stof 

• Door oa peilverlaging (peil volgt functie/gebruik), 
droogmakerijen, ontrekking grondwater, grondbewerking 

– (verschil!)zetting  

• Door belasting bebouwing, infra, (landbouw)machines 

– door gas-, zout- en voormalige kolenwinning 

• Denk even terug aan het gat onder winkelcentrum in Heerlen.. 

– Door erosie van bodems (andere problematiek) 

• Speelt qua impact met name in watersystemen 
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Bron: PBL 
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Na 1000 jaar dalen: waarom nu urgentie? 

1. Besef omvang beheer door bodemdaling: 22 miljard tot 2050 (PBL) 

2. Einde bestaand landgebruik in bepaalde gebieden 
(‘knikpuntgebieden Zuid Holland’). 

3. Toenemende groei: tot 2050 in Randstad 250.000 - 1 miljoen 
woningen erbij op de slappe bodem (PBL, CPB).  

4. Klimaatdoelstelling: Mitigatie (CO2 reductie) en Adaptatie. We 
voorzien dat door klimaatverandering het proces nog sneller gaat 

5. We weten meer: inzichten en technieken zijn verbeterd 

6. Kosten-batenanalyses steeds meer gebruikt.  

  Kosten beheer = 4x meer dan normaal (PBL) 
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Bodemdaling = veiligheidsvraagstuk 

SVIR/NOVI: “afremmen bodemdaling” 

Maatschappelijke opgaven 



Rijkswaterstaat 

10 Voortuitblijk RWS ONGECLASSIFICEERD 

 

Bodemdaling = economisch vraagstuk 
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Bodemdaling = leefbaarheidsvraagstuk 
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Bodemdaling = landschap bepalend 

waterhuishoudkundig,  landbouwkundig,  

CO2 uitstoot, natuur 



Rijkswaterstaat 

13 Voortuitblijk RWS ONGECLASSIFICEERD 

 

250 
Bodemdaling kost  

in Nederland 

zo’n 250 euro 

extra per bewoner per 
jaar 

Bodemdaling = technisch vraagstuk in aanleg en beheer 
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Urgentie krijgt media, bestuurlijke en politieke aandacht 
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Urgentie creëert samenwerking en kennis 
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Speerpunten 
 Kennis: “weten”, leren begrijpen wat er gebeurt (systeemkennis), 

inzicht in technische, financiele en meekoppelmogelijkheden.  

- Dit om goede keuzes te kunnen maken. 

 Samenwerken: “willen” +”werken” : Het goed samen regelen 
(‘governance’, ‘ omgevingsvisies’). Zie ook verkenning (beheer) 
grondwater. Gezamenlijk goede keuzes maken,  
handelingsperspectief bieden en verdeling kosten en baten.  

 Verbinden:  

- Systeemgericht: Beheer boven- en ondergrond, 
oppervlaktewater/grondwater/riool, landbouwkundig gebruik.  

- Opgaven gericht: Bodemdaling verbinden aan andere 
maatschappelijke opgaven zoals de bouwopgave, verduurzaming 
landbouw, energietransitie en klimaatbestendig maken. Zie je voor 
deel al terug in NAS, Deltaplan RA, komende Visie Cultureel erfgoed 
en ruimte en veenweidevisies als agendering voor omgevingsvisies. 
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Verbinden, versterken en 
ontwikkelen: 
Kennisprogramma Klimaat, Water, 
Bodemdaling (KWB) 
- Landelijke dekking met relevante organisaties 
- Sterkte kennis & informatievoorziening 
- (Kennisagenda) Platform Slappe Bodem 
- Praktijkleeromgevingen / living lab’s  

- landelijk gebied 
- stedelijk gebied 
- kleine kernen 

- >50 kennis- en uitvoeringstrajecten en –projecten 
- COP’s / Nationaal Congres 
- Inno(vatie)pool Bodemdaling 
- Verbinden kennis Hoge scholen en Universiteiten 
- (Regie op) Onderzoek en (experimentele) kennisdeling 

gericht op bodembeweging, systeemkennis, 
governance en handelingsperspectieven 

- Afstemming subsidie aanvragen (zoals LIFE) 
- Afstemming NWO-TTW programma 

Nationaal kennisprogramma 

Afgestemde Visie & beleid 
- (Uitvoering) STRONG 
- (Uitvoering) Nationale Adaptatie Strategie 
- (Uitvoering) Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie  
- NOVI 
- POVI 
- gemeentelijke omgevingsvisies en –plannen 
- Visie Cultureel Erfgoed en Ruimte (RCE) 
- Beleid en wetgeving aanleg (bouw), beheer 

en onderhoud (IBOR) 
- Fondsen (zoals funderingsherstelfonds) & 

(Europese) Subsidies (zoals LIFE), NWO 

Strategie 

2-eenheid in gezamenlijke aanpak 
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Dit door intensivering langs genoemde 2-eenheid:  
• Ontwikkelen samenhangende visie & strategie  

– Nadere invulling en cross-overs diverse dossiers, o.a.  STRONG, 
NAS, DP, BRO, Visie Cultureel Erfgoed en Ruimte 

– Breed gedragen lange termijnvisie verankeren in NOVI, POVIs en 
GOVIs 

• Versterken van kennisontwikkeling en kennisdoorwerking 
– Gezamenlijke steun Rijk en Regio aan continuering en 

intensivering kennisprogramma KWB in 2018 en verder  
– Opstellen Plan van aanpak verbetering informatievoorziening en 

kennisinfrastructuur. Hierbij duiding van de rol en bijdrage van 
regionale overheden en het Rijk hierin. Advies: Voor plan van 
aanpak initiatief vragen aan Kennisprogramma Klimaat, Water en 
Bodemdaling (waaronder Platform Slappe Bodem) 

• Vormgeven interbestuurlijk uitvoeringsprogramma, met input uit 1 en 
2. Dat programma kan vanuit 2-eenheid gezamenlijke delen bevatten 
(zoals kennis ontwikkelen en kennis delen), gekoppeld aan regionale 
(gebied specifieke) uitwerkingen waar partijen zich bestuurlijk aan 
committeren.  
 

Versterken: nationale samenhangende aanpak  



Rijkswaterstaat 

20 Voortuitblijk RWS ONGECLASSIFICEERD 

In gesprek 

• Herken je je in de analyse? 

 

• Herken je je in de beoogde aanpak? 

 

• Welke stakeholders willen meedoen met het vervolg? 

 

Bron: PBL 


