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Inleiding 
Bodemdaling  
De gemeente Woerden ligt voor meer dan 80% op een dik veen- en kleipakket dat zeer gevoelig is voor bodemdaling. Dit 
resulteert in onder andere schade aan wegen, afknappende rioleringen en wateroverlast. Het programma Bodemdaling 
richt zich op het ontwikkelen van kennis en handelingsperspectieven en het borgen van bodemdalingsbestendig werken 
binnen de eigen organisatie. Dit beoogt als doel om 1) de kosten voor toekomstig beheer en onderhoud als gevolg van 
bodemdaling te beperken en 2) ontwikkelingsperspectieven te realiseren voor een vitaal en toekomstbestendig 
veenweidegebied.  

Klimaatbestendig  
Binnen het programma Klimaatbestendig werken we toe naar een klimaatbestendig Woerden. Dit bereiken we alleen door 
een transitie binnen de openbare ruimte, nieuwbouwontwikkelingen, maar ook op privaat terrein te realiseren. De kracht 
van het programma is dat we actief zijn binnen al deze velden om zo de benodigde energie en impact te creëren. Door de 
opgestelde klimaatadaptieve inrichtingseisen en -principes uit het beleid, heeft de gemeenteraad de kaders gesteld om 
projecten klimaatbestendig uit te voeren. Met het uitvoeringsplan Klimaatbestendig Openbare Ruimte geven we 
vervolgens een impuls aan het oplossen van klimaatknelpunten in de openbare ruimte. Dit doen we door het nemen van 
relatief eenvoudige maatregelen op locaties waar geen projecten plaatsvinden op de korte of middellange termijn. Het 
uitvoeringsplan is een impuls en biedt dan ook de inspiratie hoe een klimaatbestendige openbare ruimte er uit kan zien. 
Echter zijn maatregelen in alleen de openbare ruimte niet voldoende, maar vraagt dit ook om aanpassingen op privaat 
terrein. Door middel van actieve communicatie en het bieden van handvaten aan inwoners, proberen we inwoners te 
inspireren en te activeren om klimaatbestendige maatregelen te nemen. Hiervoor werken we samen met andere partners, 
zoals Groen West en het Netwerk Water en Klimaat.  

Met deze raadsinformatiebrief biedt het college inzicht in de activiteiten van 2021 rondom bodemdaling en 
klimaatbestendigheid. 

Kernboodschap 



1. Uitgevoerde activiteiten Bodemdaling 

Projecten Regio Deal Bodemdaling Groene Hart  
Als gemeente Woerden nemen wij actief deel aan de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. Onder de vlag van de 
Regiodeal Bodemdaling Groene Hart wordt door het uitvoeren van diverse projecten gezamenlijk in de regio kennis 
ontwikkeld op het gebied van bodemdaling. Voor het programma bodemdaling is de Regio Deal dan ook één van de 
manieren waarop wij diverse projecten hebben gefinancierd. Mede door de Regio Deal gefinancierde projecten zijn 
gemarkeerd met een *.  
 
Uitbreiding en Monitoring Proefvakken*  
In 2020 zijn we gestart met het project Uitbreiding Monitoring Proefvakken. Met dit project wordt door de Groene Hart 
Regio proefvakken aangelegd met verschillende lichtgewicht ophoogmaterialen die met een hoog detailniveau 
gemonitord worden. Hiermee ontstaat een solide wetenschappelijke basis voor de toepassing van lichtgewicht 
ophoogtechnieken en verkrijgen we data waarmee de modellen waarmee we de meest kosteneffectieve ophoogmateriaal 
bepalen nauwkeuriger kunnen worden gemaakt. Gemeente Woerden is trekker van dit project. Deelnemende gemeenten 
van dit project zijn Alphen aan den Rijn, Bodegraven Reeuwijk, Stichtse Vecht, Krimpen aan den IJssel en 
Krimpenerwaard.  
Afgelopen jaar is het eerste proefvak in Bodegraven Reeuwijk ingericht en zijn alle overige proefvaklocaties vastgesteld. 
De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 zo goed als alle proefvakken ingericht worden. Het proefvak  van 
Woerden wordt gerealiseerd in Beneluxlaan, waarbij met het lichtgewicht ophoogmateriaal EPS gewerkt zal worden. Het 
proefvak zal geen gevolgen hebben voor de planning van de Beneluxlaan en zal geen gevolgen hebben voor het 
uiteindelijke gebruik van de weg.  
 
Woerden beschikt sinds 2016 over het eerste proefvak in Kamerik. Elk jaar wordt het proefvak ingemeten en worden de 
resultaten van meerdere jaren geanalyseerd. Momenteel wordt nog gewerkt aan de analyse van 2021. Op basis van de 
resultaten blijkt er nu al een groot verschil te ontstaan tussen het proefvak met zand en de lichtgewicht alternatieven 
(Bims, EPS en Argex).  
 
Regionale Veenweiden Strategie  
Op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan de Regionale Veenweiden Strategie (hierna: RVS) Utrecht. Het doel 
van de RVS is invulling geven aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om de jaarlijkste uitstoot van het 
veenweidengebied als gevolg van veenoxidatie/bodemdaling met 1 Mton CO2 te verminderen . De RVS zal een strategie 
vormen voor de middellange termijn, bedoeld om de koers uit te zetten voor de komende tien jaar (2030) met een doorkijk 
naar 2050.  
 
Als gemeente Woerden zijn wij actief betrokken geweest bij het traject van de provincie Utrecht voor het opstellen van de 
Regionale Veenweiden Strategie Utrecht. Zo nam wethouder de Regt deel aan de bestuurlijke regiegroep, ook was de 
gemeente Woerden vertegenwoordigd in de ambtelijke regiegroep. Tot slot heeft de provincie op 21 april, 18 mei en 23 
september webinars georganiseerd voor raadsleden van de Utrechtse veenweidegemeenten. 
 
Autonome bodemdalingskaart  
Om bodemdalingsbestendig te bouwen heeft gemeente Woerden een eis van de maximaal toegestane zetting na aanleg 
van infrastructuur. Dit heet ook wel een restzettingseis. Deze is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld (20R.00556). 
Als onderdeel van deze restzettingseis is in 2021 de autonome bodemdalingskaart ontwikkeld. Deze kaart geeft per wijk 
aan hoeveel de bodem via natuurlijke processen zakt. Dit wordt autonome bodemdaling genoemd en is voornamelijk 
afhankelijk van de grondopbouw. Om te berekenen welke constructie toegepast dient te worden om binnen de 
restzettingseis te blijven, vormt deze kaart een essentieel onderdeel. De kaart is onder andere te vinden in Geoweb en in 
het HIOR. Begin 2022 zal de kaart gepresenteerd worden in het projectenoverleg van R&B en RBP. De restzettingseis 
inclusief autonome bodemdaling wordt op dit moment al toegepast in het project Snellerpoort.  
 
Levensduur EPS*  
Het lichtgewicht ophoogmateriaal EPS (piepschuim) wordt in Nederland al zo'n 40 jaar toegepast. In enkele situaties niet 
met het gewenste resultaat. Met dit project wordt onderzocht welke factoren bepalend zijn voor de levensduur van het 
materiaal om zo de levensduur van de techniek accurater te kunnen bepalen. Dit is van essentieel belang om zo tot de 
meest kosteneffectieve ophoogtechniek te komen. Het project Levensduur EPS is een samenwerking tussen gemeente 
Woerden, Alphen aan de Rijn en Waddinxveen. Op verschillende locaties binnen deze gemeenten wordt EPS van 
verschillende leeftijden uit de grond gehaald. Vervolgens wordt het materiaal in het laboratorium onderzocht om de 
kwaliteit van het materiaal vast te stellen en te bepalen welke factoren effect hebben gehad op de mogelijke degradatie. 
Dit jaar zijn op verschillende locaties in de gemeente Woerden en Alphen aan den Rijn monsters genomen. Deze worden 
op dit moment onderzocht in het laboratorium. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2021 verwacht.  
 
Mycobase  
In het pilotproject Mycobase wordt een nieuw en volledig natuurlijk lichtgewicht ophoogmateriaal getest op een 
proeflocatie in de Kanis. Het materiaal is een soort Biobased EPS. Dit ophoogmateriaal is kan een aanvulling zijn op de 



bestaande technieken voor het ophogen van de openbare ruimte in bodemdalingsgevoelig gebied. De grondstoffen voor 
Mycobase zijn onder andere lisdodde en riet. Producten die met hoge grondwaterstanden in het veenweiden groeien 
waarmee tegelijkertijd bodemdaling in het landelijk gebied geremd kan worden. Daarmee is Mycobase niet alleen een 
nieuw en duurzaam ophoogmateriaal, het kan ook bijdrage aan het verminderen van bodemdaling in het landelijk gebied 
doordat het als alternatieve inkomstenbron dient voor de boeren in het Groene Hart. Afgelopen zomer zijn de Mycobase 
blokken uit de grond gehaald en onderzocht in het lab. De eindrapportage is aangeleverd en wordt begin 2022 inhoudelijk 
besproken.  
 
Infographic “Hoe doe je Bodemdaling”?  
Omgaan met bodemdaling in reconstructie en nieuwbouw projecten is een complex proces. Om een handvat te bieden 
aan projectleiders van de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Realisatie en Beheer is een infographic ontworpen die per 
projectfase uitlegt welke informatie meegenomen moet worden om bodemdalingsbestendig te werk te gaan, waar deze 
informatie te vinden is en hoe deze informatie geïnterpreteerd moet worden. De infographic is dit jaar afgerond en 
gepresenteerd in het projectleidersoverleg en het teamoverleg en verspreidt binnen de organisatie.  
 
Mobiel informatiecentrum*  
Het project Mobiel Informatiecentrum is een samenwerking tussen gemeente Woerden, gemeente Alphen aan de Rijn, de 
provincie Zuid-Holland en de provincie Utrecht. In het mobiel informatiecentrum, het natte teelthuisje van de provincie 
Utrecht, is een tentoonstelling ingericht over bodemdaling. Door middel van beeld, tekst en objecten wordt bewustzijn bij 
inwoners gecreëerd van de problemen én de mogelijke oplossingen voor het leven op slappe bodem. Het Mobiel 
Informatiecentrum is in 2021 in gebruik genomen. In verband met de coronamaatregelen moest dit worden uitgesteld tot 
september 2021. Daarna heeft het Mobiel Informatiecentrum onder andere gestaan bij het Veenweide Innovatiecentrum 
Zegveld, de Bosrand Woerden, de Bosrand Alphen aan den Rijn en het Verstedelijkingscongres van de provincie Zuid-
Holland. Er staan al diverse andere locaties op de planning voor 2022.  
 
“Woerden zakt door”-kubus  
De Woerden zakt door-kubus is een enorme kubus van 2 bij 2 bij 2,5m met een 3D schildering van een deels “weggezakt” 
landschap door bodemdaling. Het project geeft op een laagdrempelige pop-up achtige wijze informatie over bodemdaling. 
Het gehele buitenseizoen (van april tot oktober) heeft de Kubus op verschillende locaties gestaan in de gemeente 
Woerden. Zo heeft de kubus dit jaar gestaan op het Orakelplein in Molenvliet, naast de Kerk in Harmelen, in de 
binnenstad en bij de Plint in het Schilderskwartier. Op iedere locatie is een fotoactie georganiseerd, waarbij de mooiste 
foto kans maakte op een tuinbon. In de bijlage is een foto-overzicht bijgevoegd van de diverse locaties waar de Woerden 
zakt door-kubus heeft gestaan.  
 
Veenweiden in Beweging  
Het gebiedsproces Veenweiden in Beweging is een samenwerking van Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden (HDSR), gemeente Woerden en de agrariërs in het gebied. Gezamenlijk wordt gezocht naar hoe we 
het landelijk gebied vitaal en veilig houden, nu en in de toekomst. Het gebiedsproces hiervoor is met het bestuurlijk 
overleg in maart afgerond. Op de 4 te onderzoeken thema's (bodemdaling, verkeersveiligheid en betaalbaar wegbeheer, 
economisch rendabele bedrijven met toekomst en klimaatneutrale landbouw) is veel kennis opgedaan die samen met de 
agrariërs is besproken en uitgewerkt tot handelingsperspectieven en ontwikkelroutes. Binnen het afgesproken 
vervolgproces zullen we voor het thema 'klimaatneutrale landbouw' komend jaar nog wel een verdere verdieping doen, 
zodat we Veenweiden in Beweging met de juiste kennisbasis en onderzoeksvragen aan kunnen laten sluiten op een 
energiepilot in de veenweiden (Veenboeren in Beweging).  
 
Veenboeren in Beweging (energie)*   
Binnen het project Veenboeren in Beweging wordt verdiepend onderzoek gedaan naar de combinatie van het remmen 
van bodemdaling en het opwekken van energie. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie van functies die een 
mogelijke bijdrage levert aan de energietransitie, waterberging, het remmen van bodemdaling en het reduceren van de 
uitstoot van CO2 uit het veenweidegebied. Binnen dit project wordt nauwlettend het proces rondom het afwegingskader 
duurzame energie en het ontwerpend onderzoek zonnevelden Lopikerwaard gevolgd. De uitvraag voor een projectleider 
die deze pilot gaat trekken is eind november gepubliceerd. De aangestelde projectleider wordt dan ook vanuit het cluster 
Energie ondersteund en waar nodig wordt deze ondersteuning en afstemming aangevuld vanuit het programma 
Bodemdaling. De planning is om in Q1 2022 te starten met dit project. 
 
Combineren Life Cycle Costing (LCC) en Grondexploitatie (GREX)*  
Om te zorgen dat de toekomstige beheer- en onderhoudskosten door bodemdaling betaalbaar blijven voor de gemeente, 
is het bewust meenemen van bodemdaling in de keuzes binnen nieuwbouwontwikkelingen essentieel. In dit project 
onderzoeken we de mogelijkheden en blokkades om toekomstige kosten voor bodemdaling op een werkbare manier mee 
te nemen tijdens de financiële afwegingen bij nieuwbouwontwikkelingen. Dit jaar is een brede verkenning uitgevoerd, 
waarbij zowel interne als externe experts zijn geïnterviewd. Op basis van deze verkenning wordt de Masterclass. Stevig 
Ontwikkelen op Slappe Bodem’ opgezet binnen de Groene Hart Academie. Het doel van deze Masterclass is het 
inspireren en handvaten aanrijken hoe we met z’n allen (nog beter) bodemdalingsbestendig te werk kunnen gaan. De 
Masterclass wordt, onder voorbehoud van de situatie omtrent Covid-19, in Q1 volgend jaar gegeven. 



 
Drijvend bouwen 2.0*  
In het project Drijvend Bouwen 1.0 is de haalbaarheid van drijvend bouwen in veenweidegebied onderzocht, met 
positieve conclusies. Om het in de praktijk toe te passen, onderzoekt Drijvend Bouwen 2.0 of er nog weerstanden of 
vragen zijn bij gemeenten en ontwikkelaars. Ook wordt vastgesteld of provincies en andere overheden nog aanpassingen 
moeten doorvoeren in hun wet- en regelgeving om drijvend bouwen mogelijk te maken. Hierbij sluiten we ons aan op 1 
van de projecten in de regio die nadenken over het toepassen van drijvend wonen. Dit project zal in 2022 uitgevoerd 
worden. 
 
Input opstellen omgevingsvisie en projecten  
Dit jaar is op verschillende momenten voor het thema Bodemdaling input geleverd op de omgevingsvisie. Daarnaast is er 
op aanvraag ook specialistische input geleverd op het thema Bodemdaling bij lopende projecten.  
 
Samenwerkingsverbanden  
 
Platform Slappe Bodem  
De gemeente Woerden heeft dit jaar opnieuw deelgenomen aan de bestuurlijke en ambtelijke kerngroep van het Platform 
Slappe Bodem. Op het jaarlijkse congres bodemdaling op 18 november 2021 zijn tijdens de deelsessie over lichtgewicht 
ophoogtechnieken voor wegen de projecten Mycobase, Levensduur EPS en Uitbreiding Monitoring Proefvakken 
gepresenteerd. Op de website van Platform Slappe Bodem staan alle actuele Woerdense projecten en links naar 
documenten. Dit is te vinden op http://www.slappebodem.nl.  
 
Regio Deal Bodemdaling Groene Hart  
Zoals in de vorige sectie vermeld is, wordt er veel samengewerkt met andere partijen binnen Regio Deal Bodemdaling 
Groene Hart. Naast de Regio Deal projecten die we uitvoeren heeft Woerden dit jaar ook actief bijgedragen aan onder 
andere de organisatie van de trefpuntbijeenkomst voor projectleiders, de algemene communicatie vanuit de Regio Deal 
en het filmen en monteren van de updates van de lopende projecten.  
 
Programma Bodemdaling in de media  
Het programma Bodemdaling van de gemeente Woerden is dit jaar weer meerdere keren in de lokale en regionale media 
gekomen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:  

  Uitvoering Monitoring Proefvakken – Artikel AD 
  Mobiel Informatiecentrum – filmpje Regio Deal Bodemdaling  
  Pilot Mycobase – Artikel In de Buurt 

            2. Uitgevoerde activiteiten Klimaatbestendig 
Uitvoering Klimaatbestendige Openbare Ruimte en Wijkplannen  
In het uitvoeringsplan Klimaatbestendig Openbare Ruimte (KbOR) staan de maatregelen die nodig zijn om onze 
gemeente klimaatbestendig in te richten. Dit uitvoeringsplan is een onderdeel van het beleid Klimaatbestendig 2.0. 
Afgelopen jaar zijn diverse maatregelen uit dit uitvoeringsprogramma gerealiseerd. De uitgevoerde activiteiten zijn:    

  Het aanleggen van 14 stroombanen om wateroverlast terug te dringen.  
  Het vervangen van 4 duikers in Molenvliet ter verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast zijn de 

voorbereidingen getroffen voor het vervangen van 2 andere duikers voor aankomend jaar. 
  Het aanleggen van 2 natuurvriendelijke oevers aan de Stromenlaan in Molenvliet en De Deel in Kamerik.  
  Het vergroenen van een eerste deel van het Orakelplein in samenwerking met het buurtplatform, Duurzaam 

Woerden en de ondernemers om hittestress tegen te gaan en wateroverlast terug te dringen. 
  Het verwijden van overbodige tegels uit de openbare ruimte op diverse locaties hittestress tegen te gaan en 

wateroverlast terug te dringen. 

Uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte 2.0  
Bij de strategische heroriëntatie is de keuze gemaakt om het reconstructiebudget van verharding fors te reduceren. 
Daardoor is de mogelijkheid om de klimaatwerkzaamheden mee te koppelen met reconstructieprojecten veel kleiner, wat 
onderdeel uitmaakte van de oorspronkelijke aanpak. Dit vraagt dan ook om een nieuwe aanpak. Er is in 2021 gewerkt 
aan het uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte 2.0 waarin met zoveel mogelijk goedkopere bovengrondse 
maatregelen knelpunten worden opgelost. Het beleidskader wordt het nieuwe beleidsplan gemeentelijk water en 
klimaatbestendig. De raad heeft hierover een raadsvoorstel ontvangen met de titel Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2023 –
2027 (D/21/038837)om hiervoor een strategische keuze te maken.  
 
Subsidieregeling groene daken en afkoppelen  
In 2021 konden inwoners voor het vierde jaar subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak of het afkoppelen 
van de regenpijp. Er is nu door middel van de subsidieregeling in totaal 10.706 m2 groen dak aangelegd en 11.048m2 
afgekoppeld (peildatum 29-11-2021). Het subsidieplafond is in 2021 bereikt.  

http://www.slappebodem.nl/
https://www.ad.nl/auto/is-deze-oude-techniek-van-de-romeinen-de-oplossing-voor-verzakte-wegen~a8079f6f/
https://www.youtube.com/watch?v=KedtaHfvEfE&t=10s
https://indebuurt.nl/woerden/nieuws/zal-het-stinken-dit-ligt-er-sinds-kort-als-test-onder-de-weg-in-kanis~101928/


 
Funderingsloket  
Op 17 maart 2021 is het online funderingsloket van Woerden geopend. Bewoners kunnen bij het funderingsloket terecht 
met hun vragen over hun fundering en krijgen advies over de aanpak en proces van een funderingsexpert.  
In 2022 opent het regionale funderingsloket haar digitale deuren. Daar sluit de gemeente Woerden bij aan via de 
Regiodeal Bodemdaling. Het regionale loket werkt via een applicatie genaamd Fundermaps. Door de meldingen van de 
gemeente in deze applicatie te verwerken wordt lokale informatie verbeterd en kunnen inwoners beter geadviseerd 
worden. 
 
Geveltuintjesactie en NK-tegelwippen  
Van april tot en met september hebben bewoners van de gemeente Woerden 2718 tegels ‘gewipt’ in het kader van het 
NK-Tegelwippen. Door meer groen verminderen we hittestress en houden we regenwater vast waar het valt. Bewoners 
konden tijdens deze acties de tegels gratis inleveren bij het stadserf.  
 
Tijdens het NK-Tegelwippen heeft er ook een geveltuintjesactie plaatsgevonden. Bij de aanvraag van een geveltuin 
kregen bewoners een cadeaubon van €20,- van tuincentrum de Bosrand. Met de stimulatie van geveltuintjes proberen we 
hitteknelpunten op te lossen op locaties waar eigenlijk weinig plek is. In totaal zijn er zo’n 90 geveltuintjes dit jaar 
bijgekomen in de gemeente woerden.  
 
Ook is er, in samenwerking met een bewoonster uit Waterrijk, in dezelfde periode een geveltuintjesactie opgezet voor 
bewoners uit Waterrijk (waar geveltuintjes mogelijk waren). Na aanmelding, konden bewoners op een vaste dag plantjes 
ophalen die geselecteerd waren door Tuincentrum De Bosrand op basis van de ligging van de geveltuin. Hieraan deden 
ongeveer 24 adressen mee.  
 
Borging in de organisatie  
Om klimaatbestendig te werken in projecten is het belangrijk dat interne projectleiders weten wat er van hen verwacht 
wordt. Dit vraagt om personele borging en borging in de bestaande systemen. Daarom heeft er dit jaar een 
interviewronde plaats gevonden met projectleiders en een interactieve sessie met beheer. Om knelpunten uit de praktijk 
op te lossen en projectleider meer handvaten te bieden. De uitkomst:  

  Een inspiratieboek gemaakt met klimaatbestendige maatregelen.  
  Vanaf dit jaar kunnen de uitgevoerde klimaatbestendige maatregelen op de gewenste manier geborgd worden 

in Obsurv (beheerpakket). 

Groen dak Gemeentehuis en Brandweerkazerne  
Sinds afgelopen maart ligt er een groen dak op de raadszaal van het gemeentehuis. Zo geeft de gemeente ook het goede 
voorbeeld. De aanleg van het groene dak is te zien in dit filmpje. Daarnaast wordt er begin volgend jaar een groen dak 
aangelegd op een dakdeel van de brandweerkazerne.  
 
Grootschalige afkoppelactie GroenWest   
Samen met woningcorporatie GroenWest is er een plan gemaakt voor het afkoppelen van grote dakoppervlaktes. In totaal 
wordt ca. 7.500m2 aan daken van het riool afgekoppeld. Daarbij wordt het water opgevangen in de bodem of stroomt het 
af naar een hemelwaterriool. De uitvoering van de werkzaamheden start in december 2021. De werkzaamheden worden 
naar verwachting begin 2022 afgerond. Het gaat om complexen aan de Hobbemastraat, Van Slingelandtlanen, 
IJsseloord, Het Spaarne en Madeliefweide. Met het afkoppelen zorgen we voor dat het riool beschikbaar blijft tijdens 
hevige regenbuien en verminderen we overstorten.  
 
Aandachtsgebiedenkaart funderingen  
In de zomer van 2021 heeft er onderzoek plaatsgevonden naar het type fundering van panden die mogelijk risico lopen 
op schade als gevolg van te lage grondwaterstanden. Door de gemeente Woerden is er een eerste schifting gemaakt op 
basis van een eerder onderzoek waarbij op basis van een grondwatermodel, leeftijd van panden en de bodem een eerste 
verdeling is gemaakt en panden zijn verdeeld in een risicocategorie.  
 
Daarnaast is er een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de potentiële effectiviteit en mogelijke toepassing van 
Drainage Infiltratie Transport (DIT) Riolen in het Bloemenkwartier ten behoeve van de funderingen. Een DIT-systeem 
heeft zowel een drainerende functie in de winter als een infiltrerend functie in de zomer. Hiermee zullen de verschillen 
tussen het grondwaterpeil in de zomer en in de winter verkleinen, waardoor er een stabielere situatie ontstaat. Op basis 
van de resultaten van het onderzoek was het advies om in het Bloemenkwartier een DIT-systeem gelijktijdig met de 
rioolvervanging aan te leggen.  
 
Regenwateradviseurs  
Inwoners die interesse hebben in het afkoppelen van hun regenpijp, maar niet weten waar ze moeten beginnen, kunnen 
een afspraak maken met een afkoppelcoach. Deze geeft bij inwoners thuis advies over hoe zij kunnen afkoppelen.  
Daarnaast is er een eenmalige actie georganiseerd waarbij bewoners in de Bosrand om advies konden vragen bij de 

https://www.youtube.com/watch?v=IK8AcEatZHg


regenwateradviseur. Dit is gehouden tijdens de Week van het Water, welke samenviel met de herfstvakantie. De reacties 
waren positief en sommige bewoners waren speciaal voor het advies naar het tuincentrum gekomen. 
 
Klimaatplein  
In samenwerking met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Tuinbranche Nederland en tuincentrum de 
Bosrand is er in het tuincentrum een Klimaatplein geplaatst. Met het klimaatplein worden inwoners met tips, voorbeelden 
en subsidies van de gemeente geholpen om aan de slag te gaan hun tuin te vergroenen. Als onderdeel van het 
Klimaatplein is er ook medewerker van de Bosrand Woerden speciaal opgeleid om bewoners het juiste klimaatbestendige 
advies te kunnen geven.  
 
Input opstellen omgevingsvisie en projecten  
Dit jaar is op verschillende momenten voor het thema Klimaatbestendig input geleverd op de omgevingsvisie. Daarnaast 
is er op aanvraag ook specialistische input geleverd op het thema Klimaatbestendig bij lopende projecten. 
 
Samenwerkingsverband(en)  
Netwerk Water & Klimaat  
Op 28 januari 2021 is gezamenlijk vanuit het Netwerk Water & Klimaat de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) 
vastgesteld. De RAS is een regiobrede strategie met uitgangspunten voor klimaatadaptatie. Vanuit Woerden namen we 
actief deel in deze werkgroep. De RAS krijgt concrete uitwerking in een ‘uitvoeringsprogramma’ waar een Utrechts 
bouwconvenant onderdeel van is.  
 
Vanuit het Rijk worden er vanaf 2021 klimaatgelden verdeeld, waar je als werkregio aanspraak op kan maken. Gemeente 
Woerden neemt actief deel in de groep vanuit het netwerk Water & Klimaat die deze subsidie aanvraag voorbereid. Zelf 
vraagt Woerden in 2022 subsidie aan. Vanuit de communicatiekant zit de gemeente ook in de groep 
‘inwonersparticipatie’. Zo kun je via de website klimaatklaar.nl inspiratie op doen wat bewoners zelf kunnen doen om 
huntuin en huis klimaatbestendig in te richten en werd in samenwerking met het netwerk een tuinlabelcampagne 
ontwikkeld.  
   
Afspraken klimaatadaptief bouwen Provincie Utrecht  
Begin 2021 is de provincie Utrecht een traject gestart, de zogenoemde Resilience Sprint Utrecht, om samen met 
overheden en bedrijven een set van afspraken te formuleren binnen dit thema. De afspraken Klimaatadaptief bouwen. 
Het is een document dat dus niet alleen geldt voor gemeenten, maar voor de gehele sector. Dit geldt zowel voor 
nieuwbouw als voor de bestaande gebouwde omgeving. Deze afspraken sluiten naadloos aan op ons gemeentelijke 
beleid Klimaatbestendig 2050 2.0. De afspraken zijn omarmd door de gemeente Woerden en terug te lezen in JOIN 
nummer Z/21/015428.  
 
Samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling HDSR  
In de najaar van 2021 is opnieuw de samenwerkingsovereenkomst getekend door zowel HDSR als Woerden om samen 
te werken aan water in de leefomgeving. Het waterschap geeft hiermee een financiële impuls aan gemeentelijke 
maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, ecologie, voorkomen van wateroverlast, droogte en/of hitte en de beleving 
van water. De middelen zullen dit jaar ingezet worden om verschillende duikers te vergroten, die nu knelpunten vormen 
voor wateroverlast en waterkwaliteit. 
 
Woerden Klimaatbestendig in de media  
Door middel van media en communicatie proberen we de bewoners van Woerden bewust te maken van de impact van 
klimaat en te inspireren hoe jezelf kan bijdragen aan een klimaatbestendige omgeving. Hierbij communiceren we op 
verschillende manieren.  
 
Krachtportretten  
In de Woerdense courant zijn 6 krachtportretten geplaatst gedurende het jaar. In deze krachtportretten kun je lezen wat 
Woerdenaren doen op het gebied van klimaatbestendig, zoals een groen dak, het afkoppelen van de regenpijp of een 
klimaatbestendige tuin. Met deze krachtportretten vragen we meer aandacht voor de subsidieregeling en stimuleren 
daarmee de aanleg van groene daken en het afkoppelen van de regenpijp. Ook laten we hiermee zien hoe makkelijk het 
is om zelf maatregelen te nemen en bieden we duidelijk handelingsperspectief.  
 
Social media  
We voeren campagne op verschillende social media van de gemeente Woerden. Waarbij we inspelen op de actualiteit 
van het weer. In de verschillende uitingen op met name Facebook en in mindere mate Twitter en LinkedIn, brengen we 
klimaatbestendigheid onder de aandacht door het geven van tips, het laten zien van goede voorbeelden van zowel 
inwoners als onszelf en activiteiten die we organiseren (dit jaar door corona erg minimaal). In al deze uitingen streven we 
ernaar te verwijzen naar de subsidies, de informatie op onze eigen website www.woerden.nl/klimaat of naar 
www.klimaatklaar.nl.  
Activiteitenprogramma klimaatbestendig in het nieuws  

https://www.woerden.nl/klimaat-en-bodemdalingsbestendig/inwoner-aan-het-woord-0
http://www.woerden.nl/klimaat
http://www.klimaatklaar.nl/


Het programma Klimaatbestendig van de gemeente Woerden is dit jaar weer meerdere keren in de media gekomen. 
Twee voorbeelden hiervan zijn:  

  Opening van het klimaatplein – Woerdense Courant 
  NK-Tegelwippen Woerden- In de Buurt 

 
 
   
 
Financiën 
In 2022 is er € 65.024 budget beschikbaar voor bodemdaling uit de algemene middelen. Gemeente Woerden krijgt over 
meerdere jaren verspreid bijna € 1.800.000,- vanuit de Regiodeal Bodemdaling (waarbij onderdelen van de projecten 
buiten de gemeentegrens vallen) en € 85.000,- cofinanciering vanuit andere subsidiebudgetten. 
 
Voor het Uitvoeringsplan Klimaatbestendige openbare ruimte is er in 2022 €430.000 beschikbaar vanuit de rioolheffing en 
is er €59.000 beschikbaar vanuit de algemene middelen. Daarnaast ontvangen we €80.000 vanuit de impulsregeling van 
HDSR. Ook wordt er in 2022 voor een bedrag van €583.895 aan cofinanciering aangevraagd via de impulsregeling 
klimaatadaptatie van het Rijk.  
  
 
   
 
Vervolg 
n.v.t. 
 
   
 
Bijlagen 
1. Locaties Woerden zakt door-Kubus (D/21/045031) 

https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/287941/opening-van-het-groen-klimaatplein-in-woerdens-tuincentrum
https://indebuurt.nl/woerden/doen/woerdenaren-ga-wippen-aan-dit-bijzondere-nk-wil-jij-meedoen~112067/
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