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Introductie Jeroen Schoonderbeek

• Beleidsadviseur Water, Klimaat en 

Bodemdaling;

• Programmamanager bodemdaling en 

klimaatadaptatie;

• Vragen na de themabijeenkomst kunt u 

stellen aan schoonderbeek.j@woerden.nl
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Agenda

Onderwerp: Noodzaak, doelen en resultaten van het programma bodemdaling

Doel: 

• Raadsleden op de hoogte brengen van programma bodemdaling in de gemeente Woerden;

• Laten zien hoe we tot oplossingen komen met het programma bodemdaling.

In deze presentatie:

• Wat is het programma bodemdaling wel en niet?

• Programma bodemdaling in landelijk gebied

• Programma bodemdaling in bebouwd gebied

• Financiering programma bodemdaling

• Bodemdaling: een vooruitblik

07-09-2022



07-09-2022

Bodemdaling binnen breder thema 
duurzaamheid

DuurzaamheidKlimaatadaptatie Klimaatmitigatie

Voorkomen dat 

klimaatverandering 

plaatsvindt: 

• circulaire energie 

(minder afvalstoffen);

• energietransitie;

De gevolgen van 

klimaatverandering 

tegengaan:

Oppervlakte

water

Riolering Natuur Bodem 

daling



07-09-2022

Bodemdaling binnen breder thema 
duurzaamheid

DuurzaamheidKlimaatadaptatie Klimaatmitigatie

Voorkomen dat 

klimaatverandering 

plaatsvindt: 

• circulaire energie 

(minder afvalstoffen);

• energietransitie;

De gevolgen van 

klimaatverandering 

tegengaan:

Oppervlakte

water

Riolering Natuur Bodem 

daling

Integrale aanpak



Programma bodemdaling - 2017
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Jaar 1900

07-09-2022

Pleistocene zandlaag (stevige zandlaag uit de laatste ijstijd)

Zand
(rivierafzetting)

Klei

VeenKlei
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Pleistocene zandlaag (stevige zandlaag uit de laatste ijstijd)
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Jaar 2020
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Nationaal programma landelijk gebied 
(gebiedsgerichte aanpak): rollen

07-09-2022

• Stikstof is de aanjager van nationaal programma 

landelijk gebied;

• Provincie heeft regie;

• Provincie samen met waterschappen en gemeenten

• Met een gebiedsgerichte aanpak de transitie in het 

landelijk gebied integraal oppakken

• Stikstof aanjager, de andere thema’s zijn natuur, bodem 

en water (KRW), landbouw en bodemdaling. Lokaal ook 

andere thema’s

o.a. o.a.



Bodemdaling landelijk gebied (Regionale 
Veenweide  Strategie): rollen
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Provincie heeft verantwoordelijkheid 

voor het opstellen Regionale 

Veenweide Strategie, nu 

uitvoeringsprogramma’s opstellen

Voert projecten uit en 

werkt samen met de 

agrariër

Agrariër

Sleutelrol op 

het gebied van 

bodemdaling

De gemeente is 

betrokken, maar niet 

verantwoordelijk

Wel eerste 

aanspreekpunt en 

betrokken bij 

innovaties



Programma bodemdaling landelijk gebied

Veenweiden in beweging (afgerond in 2021)

• Opgeleverde kennisdocumenten 

Vervolg: Veenboeren in beweging 2021 – 2024

• Zonne-energie in het landelijk gebied als verdienmodel 

agrariërs in combinatie met remmen bodemdaling

Regionale Veenweiden strategie

• Betrokken, maar niet verantwoordelijk
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Taken en verantwoordelijkheden in 
bebouwd gebied

• Gemeente Woerden is verantwoordelijk voor beheer openbare 

ruimte;

• Gemeente verantwoordelijk voor schade aan infrastructuur als 

gevolg van bodemdaling;
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Bodemdaling bebouwd gebied: oorzaak
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Op slappe grond

Bron: Ronald van der Heide
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Vincent Basler i.o.v. 

Platform Slappe Bodem
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Platform Slappe Bodem
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Welmoed Visser: De Kanis



Gevolgen: Grote toename 
onderhoudsfrequentie:
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HUIDIGE CYCLUS VEENGEBIEDEN = 2-3 X VAKER TERUGKOMEN 

oplevering

groot onderhoud

vervanging
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Gevolgen: hoge beheer en 
onderhoudskosten

• Een gemiddelde gemeente geeft ongeveer 10 –

20% van haar budget uit aan de openbare 

ruimte.

• Infra op slappe bodem 2x zo duur.

• Voorbeeld: Bij een begroting van 100 miljoen, 

10 miljoen extra als gevolg van slappe bodem.
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Oplossingen: Handelingsperspectief 
reconstructies
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Schuimglas

EPS blokken Argex

Bims

• Besparing tot wel 34% in de levenscyclus.

• Investeren in deze technieken is  

kosteneffectief.

• Toepassen Levenscycluskosten analyse 

(LCC) om tot de meest kosteneffectieve 

maatregel te komen.



Oplossingen: Handelingsperspectief 
nieuwbouw

• Bodem en water sturend maken in het ontwerp 

(niet afwentelen op toekomstige generatie).

• Goed bouwrijp maken.

• Andere bouwprincipes (drijvend).

• Toepassen Levenscycluskosten analyse 

(LCC) om tot het meest kosteneffectieve ontwerp 

en techniek te komen.
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Zeinstra Veerbeek Architecten i.o.v. 

gemeeente Woerden



Programma bodemdaling in bebouwd gebied

Projecten uitgevoerd

• Mycobase (Biobased Piepschuim)

• Kubus Bodemdaling

Beleid en borging

• Restzettingseis

• Digitaal Handboek Inrichting Openbare Ruimte

• Bodemdalingskaart

Projecten

• O.a. Kanis, Slotenbuurt, Waaloord, 

Nijverheidsbuurt Zegveld en scholencluster 

Kamerik
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Programma bodemdaling in bebouwd 
gebied: Regiodeal Bodemdaling Groene Hart

• Levensduur EPS (Piepschuim) 

• (Uitbreiding) Monitoring 

Proefvakken

• Expositie ‘Bodemdaling in het 

Groene Hart’

• Drijvend bouwen 2.0 (vervolg op 

Veenetië – Drijvend bouwen)

• Combineren LCC & GREX

• Massastabilisatie
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Projecten op slappe bodem
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Kani

s

NijverheidsbuurtWaaloord

Slotenbuurt

Scholencluster



Onderzoek levensduur EPS en Biobased 
EPS: Mycobase

Levensduur EPS (Piepschuim)

• Hergebruik EPS voor reconstructies

• Kwaliteit gedurende de tijd

Mycobase (Biobased Piepschuim)

• Haalbaarheid techniek

• Haalbaarheid toepassing
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Onderzoek levensduur 
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Mycobase



Uitbreiding Monitoring 
Proefvakken

• Onderzoek naar de zetting van verschillende 

ophoogmaterialen

• Vervolg op monitoring proefvakken
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UMP: 12 proefvakken
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2x Schuimglas/EPS

2x Bims

1x bestaande: Bims, Argex EPS en zand

1x nieuwe locatie EPS

1x referentielocatie zand

1x Argex/Bims

1x Wilgentenen (buitengebied)

1x Schuimglas/Bims

1x Bims

1x Plastic road

2x meetpunten Deltares



Veenetië
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Financiering programma Bodemdaling

• Middelen uit de begroting 

(66.000 euro per jaar)

• Regio Deal Bodemdaling 

Groene Hart 1,8 mln euro tot 

2024

• Andere kleinere 

subsidiebronnen
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Doorkijk programma bodemdaling

• Woerden is toonaangevend op de aanpak van bodemdaling voor infrastructuur

• Regio Deal Bodemdaling groene Hart loopt in ieder geval nog tot 2024

• Borging in organisatie bijna gereed

• Kennis wordt geborgd in het nationaal programma bodemdaling

• Investeringsagenda NOVEX interessant om te verkennen voor het programma.
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Heeft u vragen?
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Mocht u na de presentatie nog vragen hebben, stel ze 

gerust per mail aan: schoonderbeek.j@woerden.nl


