
 

Geachte griffie, 

 

Het Platform Slappe Bodem vraagt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

aandacht voor bodemdaling / slappe bodem. Ook in uw gemeente zijn de gevolgen van 

bodemdaling zichtbaar. Het Platform Slappe Bodem streeft naar een nationale aanpak, gedragen 

door lokale en regionale overheden. 

 

Verzoek is om deze brief/informatie als ingekomen stuk onder de aandacht te brengen bij de 

raadsleden. Dit bericht is ook verstuurd naar de verkiezingsprogrammacommissies van de lokale 

partijen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Mekenkamp 

secretaris Platform Slappe Bodem 

------------------------ 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen in 

2018: de voortdurende daling van de bodem in grote delen van Nederland. Ook in uw gemeente 

daalt de bodem op sommige plaatsen variërend tussen 0,5 en 2,0 cm per jaar. Dit heeft mogelijk 

ernstige gevolgen voor uw bewoners, ondernemers en agrariërs. Wij vragen u het thema 

bodemdaling een prominente plaats te geven in uw verkiezingsprogramma. 

  

Het leven op slappe klei- en veengrond biedt uitdagingen en kansen. We hebben de impact en 

kansen voor inwoners, bedrijven/ ondernemers, agrariërs en uw gemeente als gevolg van slappe 

bodem voor u op een rij gezet. Dit overzicht vindt u in de bijlage. U kiest zelf wat past bij het 

verkiezingsprogramma van uw partij. 

  

Voorkomen vermijdbare kosten 

Nederland, waterland, zo staan we internationaal bekend. Het technisch vernuft waarmee we 

sinds de watersnoodramp droge voeten houden is een succes waar Nederlandse kennis 

internationale exportwaarde genereert. Maar juist door ons inventieve DNA en vernuft waarmee 

we sinds de Middeleeuwen ons land droogleggen, komen we nu voor een volgende uitdaging te 

staan. 

  

Hoe richten we Nederland klimaatbestendig in voor de toekomst, waarbij de dalende slappe 

veen- en kleibodem een cruciale rol speelt? Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht 

hoge maatschappelijke kosten door bodemdaling (22 miljard tot 2050). Dit zijn 5,2 miljard aan 

kosten die de overheden maken voor waterbeheer en beheer en onderhoud van openbare ruimte 

en infrastructuur. Daarbij komt nog ca. 16 miljard voor funderingsherstel van gebouwen, 

grotendeels kosten voor particulieren (incl. bedrijven en corporaties). De extra investeringen die 

nodig zijn om in te spelen op voorkomen van wateroverlast zijn hierin nog niet meegenomen, 

maar zeker is dat dit in gebieden met een veenbodem een extra uitdaging is. 

Hoe kunnen we door slimme keuzes en combinaties die kosten omlaag brengen? 

  

Slimme keuzes 

Bij die keuzes gaat het niet alleen over geld. De toekomst van ons unieke landschap, historische 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-dalende-bodems-stijgende-kosten-1064.pdf


binnensteden, economie en landbouw staat op het spel. Dat vraagt om innovatie en 

samenwerking. De afgelopen periode zijn we daar met praktische leeromgevingen en initiatieven 

mee aan de slag  gegaan. Maar we zijn er nog lang niet. Met een nieuw kabinet en de 

gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet zijn er volop kansen om hier gezamenlijk verder 

invulling aan gaan geven. 

  

Samen met betrokken gemeenten, waterschappen, provincies, onderzoeks-, onderwijs- en 

kennisinstellingen, marktpartijen en het Rijk bieden we een platform waarin we samenwerken aan 

een nationaal kennisprogramma Klimaat, Water, Bodemdaling en we toewerken naar een 

nationale strategie. Zo kan Nederland in de toekomst ook hét kennisland worden op het gebied 

van duurzaam water- en bodembeheer in slappe bodems. Alles is erop gericht om vermijdbare 

kosten te voorkomen. Een euro kan maar een keer uitgegeven worden. 

 

Wilt u ook profijt hebben van deze samenwerking? Uw gemeente is van harte welkom bij  het 

Platform Slappe Bodem. 

  

Als u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met Jeroen 

Mekenkamp, secretaris Platform Slappe bodem via info@slappebodem.nl. 

  

Met vriendelijke groet, 

   

Hilde Niezen 

Voorzitter Platform Slappe Bodem 

www.slappebodem.nl 

mailto:info@slappebodem.nl
http://www.slappebodem.nl/


 

   
 

Slappe bodem als kans 
Het leven op slappe klei- en veengrond biedt uitdagingen en kansen. We hebben de impact en kansen 
voor inwoners, bedrijven/ ondernemers, agrariërs en uw gemeente als gevolg van slappe bodem voor 
u op een rij gezet.  
 
Impact Kans/ advies/ vermijdbare kosten realiseren 
Bewoners en ondernemers 
Verzakken van woningen, bedrijfspanden 
(fundering) [link naar filmpje Gouda stevige 
stad op slappe bodem] 
 

 

Breng bodemgesteldheid en grondwater in 
beeld, stel beschikbaar voor inwoners 
Zorg voor goed functionerende riolering en 
drainage 
Advies over funderingen: KCAF 
Deelname gemeente in Fonds Duurzaam 
Funderingsherstel 
Wees alert op eventueel aanwezige 
hoogwatervoorziening: onderhoudt het goed 
(overleg met waterschap of 
hoogwatervoorziening op langere termijn nog 
goed voldoet)  

Verzakken tuin 

 
 

Stenen/ bestrating uit de tuin halen; meer 
(onderhoudsarm) groen  
Aanleggen fundering, lichtgewicht 
ophoogmateriaal 
Verminderen drainage (lek riool?) 

Wateroverlast 
 

Minder bestrating, meer oppervlaktewater 
Tijdelijke berging op plekken die daarvoor zijn 
ingericht 
Hoge drempels 
Waterdichte kelder 

  
Agrariërs 
Landschapsverandering: ingeklonken, 
minimale drooglegging 

Ander gebruik van grond, extensieve veeteelt, 
natte teelten, onderwaterdrainage, eventueel 
ophogen 

Landschapsverandering: natte (verziltende) 
grond (opbarsting) 

 

Natte teelt 
Natuurfunctie 
Eventueel ophogen met lichte grond 

https://www.youtube.com/watch?v=9gIYcYq9_6Q
https://www.youtube.com/watch?v=9gIYcYq9_6Q
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6w4iVs_XMAhVI7BQKHThZBroQjRwIBw&url=http://www.klusvakman.nl/ophogen-en-opnieuw-bestraten-van-tuin/557/&bvm=bv.122676328,d.ZGg&psig=AFQjCNFSoArJ9yf3Pk4C1GnxaImtyzbJTg&ust=1464271658837103


 

   
 

 
Wateroverlast Onderwaterdrainage Natte teelt op diepste 

plekken, eventueel ophogen met lichte grond 
Peilverandering polders/ waterbeheer Door verschillen in daalsnelheden ontstaan 

peilscheidingen in toenemende hoogte met 
mogelijk nieuwe peilvakken. Dit brengt kosten 
met zicht mee die misschien lager gehouden 
kunnen worden door robuuste peilvakken te 
maken. Dit betekent dat nieuwe 
onderbemalingen bv voorkomen moeten 
worden. In de natste delen werken aan 
remmen bodemdaling via bv natte teelten of 
onderwaterdrainage. 

  
Gemeente  
Hoge kosten beheer openbare ruimte, korte 
onderhoudscyclus en lage kwaliteit 

 
 

Life cycle costing strategie toepassen 
Investeer in kennis en goed 
opdrachtgeverschap 
Breng bodemopbouw en 
(grond)waterhuishouding in kaart 
 
 

Hoge rioolheffing belasting Life cycle costing strategie toepassen 
Maak uitgaven/kosten bodemdaling zichtbaar 
in begroting 

Bestaande én toekomstige beleidsplannen  
onder druk 

Maatschappelijke kosten/ baten analyse 
Investeer in innovatieve bouwmethoden, zoals 
bijvoorbeeld drijvend of lichtgewicht 

Verzakken en breken rioleringen 

 
 

Innovatieve oplossingen/ pilots in 
samenwerking met kennisinstellingen en 
marktpartijen 

Verzakking parken en plantsoenen Lichtgewicht ophogen 
Onderwaterdrainage om oxidatie tegen te 
gaan 
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