MET SLAPPE BODEM
Slappe bodem leidt tot bodemdaling en veel schade in bebouwde en landelijke gebieden. Om de schade
te voorkomen is een integrale, nationale aanpak nodig waarin alle overheidslagen maar ook inwoners en
bedrijven een rol hebben. Gemeenten ondervinden zelf de financiële en maatschappelijke gevolgen van
bodemdaling en spelen een grote rol in de nationale aanpak. Het Platform Slappe Bodem reikt daarom
graag enkele suggesties aan om bodemdaling in uw verkiezings- en coalitieprogramma op te nemen.
Daarbij bevelen we een goede samenwerking met provincie en waterschap aan. Zet daarbij in op een
gebiedsproces (gericht op het koppelen van belangen en mogelijkheden en verbinding met agrariërs,
inwoners en bedrijven in het gebied). Werk ook samen met de markt voor innovatieve oplossingen.

Gemeenten

Impact

Aanpak

Onnodig hoge kosten
beheer openbare ruimte,
korte onderhoudscyclus
en lage kwaliteit openbare
ruimte

• Pas strategie levenscycluskosten toe.
• Investeer in kennis en goed opdrachtgeverschap.
• Breng bodemopbouw en (grond)waterhuishouding in kaart.
• Breng investeringen en waarde (assets) openbare ruimte in beeld.
• Maak uitgaven/kosten bodemdaling zichtbaar in begroting en rioolheffing.

Bezuinigingen

• Maak een maatschappelijke kosten-batenanalyse: Korte termijn bezuinigingen op de
openbare ruimte leiden op lange termijn tot hoge kosten.
• Investeer in innovatieve bouwmethoden, zoals drijvend of lichtgewicht.

Verzakken van boven- en
ondergrondse infrastructuur

• Pas strategie levenscycluskosten toe.
• Kies voor lichtgewicht en klimaatadaptieve ophoogmaterialen.

Verzakking parken en
plantsoenen

• Lichtgewicht ophogen van paden.
• Zorg voor een infiltratie-/drainagesysteem.
• Integreer in aanpak ruimtelijke adaptatie.

Verzakken van woningen,
bedrijfspanden (fundering)

• Breng bodemgesteldheid en grondwater in beeld, stel de informatie beschikbaar
aan inwoners.
• Zorg voor goed functionerende riolering en infiltratie-/drainagesysteem.
• Voor advies over funderingen: KCAF.
• Bied hulp bij funderingsherstel.
• Wees alert op eventueel aanwezige hoogwatervoorziening: onderhoud het goed
(overleg met waterschap of hoogwatervoorziening op langere termijn nog goed
voldoet).

Verzakken tuin

• Haal stenen en bestrating uit de tuin en zorg voor meer (onderhoudsarm) groen.
• Leg een fundering aan met lichtgewicht materiaal.
• Zorg voor goed functionerende riolering en infiltratie/drainagesysteem.

Wateroverlast

• Zorg voor minder bestrating, meer oppervlaktewater.
• Maak gebruik van tijdelijke berging op plekken die daarvoor zijn ingericht.
• Leg hoge drempels aan.
• Zorg voor een waterdichte kelder.
• Zorg voor goed functionerende riolering en infiltratie/drainagesysteem.
• Neem klimaatadaptieve maatregelen, zoals waterdoorlatende verharding,
afkoppelen van regenwater en aanleg van wadi’s.

Uitstoot broeikasgassen

• Zet in op gebiedsprocessen waarbij iedereen betrokken is. Verken mogelijkheden
verhogen waterpeil in samenspraak met agrariërs en het waterschap.
• Maak gebruik van bestaande technische kennis en innovaties.
• Ondersteun bij het verkennen van nieuwe verdienmodellen.

Landschapsverandering:
ingeklonken minimale
drooglegging, natte
(verziltende) grond
(opbarsting)

• Stimuleer ander gebruik van grond (extensieve veeteelt, natte teelten, natuur).
• Stimuleer gebruik infiltratie/ drainagesystemen.
•O
 ndersteun bij het verkennen van nieuwe verdienmodellen zoals energieopwekking
en recreatie.

Inwoners en
bedrijven

Agrariërs

i

Klik hier voor aanvullende informatie
over wetten en verantwoordelijkheden.

