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Vandaag:

Kijk eens naar beneden

Bijdrage aan opgaven

Wat vinden we daarvan?



Kijk eens naar beneden (1/3):

Hoe zijn bodem en ondergrond hier 
opgebouwd?



Bodem en ondergrond 
in Nederland



www.commissiemer.nl



Kijk nog eens naar beneden (2/3):

Wat gebeurt er daarin?

Waarom zijn bodem en ondergrond 
belangrijk?



Drukte!



Drukte!



Drukte!



Wat zijn de grote maatschappelijke opgaven 
in ‘het ruimtelijk domein’?



Kijk nog eens naar beneden (3/3):

Welke rol speelt bodem en ondergrond in 
deze thema’s?









slide 18
COB congres 22 juni 2018



Actualiteit op leefbaarheidsbaten bij 
opening A2 tunnel Maastricht

slide 19
COB congres 22 juni 2018



Bodem en Ondergrond



Bijdrage aan opgaven



Bodemdaling





Reference: G. Erkens, et. al, 2015



Reference: G. Erkens, et. al, 2015



veenoxidatie afbeelding nmfgroningen.nl 



Bodemdaling in Fryslân

https://www.fryslan.frl/informatiedossier/bodemdaling_43763

De daling van het maaiveld gaat met 
een snelheid van 0,5 - 1,5 cm per jaar, 
afhankelijk van de gerealiseerde 
waterpeilen. Naast de bodemdaling 
leidt dit ook tot verhoogde uitstoot van 
CO2 en heeft dit een negatief effect op 
de waterkwaliteit. De uitstoot van 
CO2 door veenklink is op dit moment 
1.500.000 ton per jaar en speelt al vele 
decennia in de Friese veengebieden



Bron: Binnenlands Bestuur en www.frp.frl
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Wat zou je kunnen doen om te anticiperen op 
de bodemdaling?



Fixeren
Reduceren
Stoppen

Meebewegen



Solutions: example

Accept Anticipate Water level rise

Reference: Beens, 2016



Project Code Oranje 
Rotterdam



Bron: Afstudeerrapport Ershad Beboodi, 2017



Ershad Beboodi

Bron: Afstudeerrapport Ershad Beboodi, 2017





• Allustab



https://www.slappebodem.nl/kaart#!projecten



https://www.slappebodem.nl/kaart#!projecten



Energietransitie



Welke bijdrage kunnen bodem en ondergrond 
leveren?



Energietransitie

Afbouw fossiele energie

Winning duurzame energie

Opslag energie

Transport van energie



Filmpje

https://youtu.be/oFiGOHB-130









Ondergrond omstreden ?



IABR –
Naar een nieuw 
Twents productie 
landschap

Door:

Lectoraat Bodem en Ondergrond 

Saxion Hogeschool

CroonenBuro 5

OnderTwente

Nouryon

NAM



_van Zoutwinning als metafoor



_naar activiteit als vliegwiel?



_Drie bruikbare concepten

1| de bron

2| het transport

3| de 
verwerking

4| de verspreiding



_Drie bruikbare concepten

ingreep of 
activiteit in 

de 
ondergrond

zichtbaar
maken

(virtueel of 
werkelijk)

- bewustwording
- identiteit

- ruimtelijke kwaliteit

beleefbaar
maken

- positie in debat 
- duurzaam verbinden
- bijdrage aan opgaven



_Strategieën
Exposeren of inpakken?



_Relatie met het landschap

Erve Deperman, Enschede Ten Cate, Nijverdal Grolsch, Enschede



_ Experimenteren
Voorbeeld afbouw NAM-locaties 

NAM-locatie ManderveenNAM-locatie De Lutte



_Voorbeeld
Haaksbergen: Ondergrond als onderdeel van energiestrategie











_Naar een ruimtelijke handreiking

1. Een ondergrondse ingreep is óók een ruimtelijke ingreep en 
dient dus óók ruimtelijk te worden ontworpen.

2. Ontwikkel exposerend: maak de ingreep zichtbaar en 
beleefbaar.

3. Iedere ondergrondse ingreep heeft ‘een tweede leven’, met 
nieuwe functies en kansen.

4. Gemeenten en provincies anticiperen in hun ruimtelijk beleid 
op de potenties van de ondergrond



Wat vinden we ervan?



Onderwerpen vandaag:

Kijk eens naar beneden

Bijdrage aan opgaven

Wat vinden we daarvan?



Dank voor uw aandacht!


