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Klimaatadaptatie
Ontwerpen vanuit de 
Flevolandse ondergrond



• De Flevolandse ondergrond

• Klimaatadaptatie 

Klimaatnorm #1: 70mm leidt niet tot schade

Klimaatnorm #2: 50mm berging op eigen terrein

Klimaatnorm #3: 40% schaduw en 200m tot koelte                            
& Natuurinclusief

• Inpassen & prioriteren

Inhoud

Leren van elkaar



• Door mensen ontgonnen

• Met natuurlijke variatie 
(klei, zavel veen)

De ondergrond



• Relatief goed doorlatende ophooglaag van 0,5 – 1 m 
op slechter doorlatende bodem

In de cunetten (bij de riolering) dieper

Veel variatie in de doorlatendheid van de 
ophooglaag

• Niet in alle wijken 

Bijvoorbeeld in Lelystad: Jagersveld en 
Oostrandpark alleen zand in cunetten

• Uitzondering: Urk 

De bodem in bebouwde gebieden

Bron: nihm beeldbank



• Veel drainage toegepast

Variatie in onderhoud en werking 
drainage

In winter op veel plekken tot circa 
0,8m onder maaiveld

• Uitzakken van grondwaterstanden

• Ruimtelijke variatie in 
grondwaterstanden

Grondwaterstanden

Bron: Argus – Aveco de Bondt



• Bodemdalingsgevoelig

Vooral in het zuidwesten

En wegen in het 
buitengebied

Bodemdaling

Bron: bodemdalingskaart 2.0



Klimaatnorm: droogte en inrichting

Intentieverklaring: 

• Klimaatbestendige 
Nieuwbouw MRA



De ondergrond: sturend of volgend in 
ontwikkelingen

Ervaringen met grondwater en 
bodemdaling

Leren van elkaar



Klimaatnorm 1: 70mm leidt niet tot schade

Intentieverklaring: 

• Klimaatbestendige 
Nieuwbouw MRA



Waterdiepte bij 70 mm/uur

Dronten Lelystad

Bron: Klimaateffectatlas

Opgave om water te bergen 
(illustratief)



• Waterberging in oppervlaktewater 
Vraagt capaciteitsvergroting oppervlaktewater
Vertraagd afvoeren

• Waterberging in de wijk (ondergrond)
Wadi’s, verlaagde groenzones
Raingardens
Waterbergende wegfundering (kratten / steenslag / 
steenwol)
Berging in het wegprofiel

Opgave om water te bergen bij 70mm



Waterbergende Wegfundering

• Veel ruimte zonder bovengronds 
ruimte beslag

• Grondwater aanvulling mogelijk

• Zelfs als grondwater hoog is er over 
het algemeen ruimte (in 
onverzadigde zone) voor piekberging

Waterberging in de ondergrond



Wadi’s

• Leeglopen naar de ondergrond: 
grondwateraanvulling

• Drainage om tijdig te ledigen (in 
Flevolandse klei/veenbodems)

• Dimensioneren irt bodem en 
grondwaterstand 

• Kansen voor ecologie en recreatie

Berging in bovengrond 
(relatie met de ondergrond)



Raingarden 

• Verdiept plantenvak

• Versterking van 
biodiversiteit

• Vulling met teeltaarde

• Waterbering in en op 
teeltaarde

Waterberging in boven- en ondergrond



Afweging varianten

 

Locatie maatregel Maatregel Beschikbare 
berging (m3) 

Kosten 

In openbare weg 

Steenslag 350 € 

Steenwol 831 €€ 

Infiltratiekratten 499 €€ 

Groenzone Blauwe 
Diamant 

Wadi steil talud 354 € 

Wadi flauw talud 321 € 

Raingarden 400 €€ 

 Bron: Klimaatadaptatieve varianten Vestingveld Zeewolde – Aveco de Bondt



Voorbeelden en voorkeuren voor 
waterberging in de wijk: 

bovengronds of ondergronds

Leren van elkaar



Klimaatnorm 2: 40-70 mm op privaatterrein

Intentieverklaring: 

• Klimaatbestendige 
Nieuwbouw MRA



• Infiltratie snelheid afhankelijk van bodem

In maximaal 60 uur weer beschikbaar

• (ook) bij ophooglaag van 1m risico op stagnatie

Panden voor 1992: kans op grondwateroverlast 

• Informeer & faciliteer
Niet dicht bij huis veel infiltreren

Afvoermogelijkheden door aansluiting drainage

Waterberging op privaat terrein



• Voorbeeld Haarlem: Onderdeel 
van de Hemelwaterverordening

Infiltratiepotentie voor particulieren



Waterberging op privaat terrein

• Voorbeeld Zeewolde 
nieuwbouw:

• Ontzorgen privaat 
terrein (25mm ipv
50mm berging op 
privaat terrein) sterk 
kostenverhogend

• Gezamenlijke opgave



Waterberging:

Verwachtingen van particulieren?

Bij nieuwbouw / bestaande bouw?

Hoe faciliteren / communiceren?

Leren van elkaar



Klimaatnorm 3a: 40% schaduw en 200m tot 
koelte

Intentieverklaring: 

• Klimaatbestendige 
Nieuwbouw MRA



Klimaatnorm 3b: natuurinclusief

Intentieverklaring: 

• Klimaatbestendige 
Nieuwbouw MRA



• Verlaging van de gevoelstemperatuur 

• Kansen voor ecologische structuren, voedsel en 
nestelgelegenheid

Bomen als oplossing



• Kans op verzakking door 
vergroening

• Grondwateroverlast bij 
laaggelegen panden

• Met actief 
grondwaterbeheer 
tegen te gaan

Zicht op kwetsbaarheden

> 1m extra 
uitzakking



• Om groen te laten floreren en 
bodemdaling te beperken 
zonder grondwateroverlast

• Drainage infiltratie leidingen

• Grondwater op peil

• Kost water

• Bodem slim in te zetten als 
buffer

Actief grondwaterpeilbeheer



• Verlaagde groenstrook en bomen

• Beperkte ruimte in ondergrond
Reservering warmtenet
HWA,DWA, K&L

• Drain zo geplaatst om ruimte te creëren

• Koppeling tussen drain en 

groenvoorziening (bodemverbetering 

toepassen voor waterdoorlatendheid)

• Actief grondwaterpeilbeheer

• Gewenste grondwaterstanden bij groen 

zonder grondwateroverlast

• Voor een florerende Raingarden

Verbinding boven- en ondergrond



Vergroenen en bodemdaling:

Actief water naar groen / 

risico op extra bodemdaling accepteren?

Leren van elkaar



• Veel transities komen op de ondergrond af

Klimaatadaptatie

Energietransitie

Vergroening

Verdichting / bouwopgave

Inpassen en prioriteren



• Slim inpassen 
van klimaat-
maatregelen 
mbt andere 
functies

Inpassen en prioriteren



• Mogelijk ondergronds 
ruimtetekort 

• Cunet van de toekomst houdt 
hier rekening mee 

• Bewustzijn aan voorkant van 
ontwikkelingen

Kosteneffectief

Ruimte voor toekomstige 
ontwikkelingen

Inpassen en prioriteren



Waar kan de koppeling met andere 
ondergrondse opgaven worden 

gevonden?

Leren van elkaar



Bedankt!



Wij ondersteunen u graag met een 
klimaatadaptieve inrichting van de 

ondergrond

Lieselotte Tolk
ltolk@avecodebondt.nl


