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Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verwacht dat de 
noodzaak voor integratie van ruimte en water sterk zal toe-
nemen mede als gevolg van klimaatverandering. Er is geen 
aanleiding tot een radicale ommezwaai op korte termijn, maar 
er is wel alle reden om te komen tot een slimme strategie voor 
integratie van de wateropgave en opgaven voor ruimtelijke ont-
wikkeling. Als bij plannen voor nieuwbouw en herstructurering 
de wateropgave en de klimaatdoelstellingen vanaf het begin 
van een proces mede een leidende rol spelen, zijn immers de 
beste resultaten te verwachten.

Het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering is er op 
gericht om Nederland in de toekomst veilig en aan¬trekkelijk 
te houden. Daartoe is het noodzakelijk bij locatiekeuzen en bij 
(her)inrichting van stedelijke gebieden structureel rekening te 
houden met de eigenschappen van het watersysteem, de on-
dergrond en het klimaat. 

De gidsmodellen bieden een ruimtelijke structurering vanuit 
bodem, water en groen. Ze borduren voort op de lagenbena-
dering die als fundament voor ruimtelijk beleid op rijksniveau 
is gebruikt. De lagenbenadering is een goed hulpmiddel voor 
analyse. Een bezwaar is echter dat deze benadering geen rich-
ting gee! aan planprocessen omdat een handelingsperspectief 
ontbreekt. De gidsmodellen bieden wel zo’n handelingsperspec-
tief en maken daarmee de lagenbenadering operationeel. 

Deze rapportage is een bewerking van het “Testrapport gids-
modellen water, hulpmiddel voor ruimtelijke planvorming” (juni 
2011). Het testrapport is geschreven door Peter Groenhuijzen, 
Robbert de Koning en Vincent Grond. Na afronding van het tes-
trapport zijn voor de meeste gidsmodellen workshops en ont-
werpateliers gehouden, waarin regionale deskundigen de bruik-
baarheid in de praktijk hebben getoetst. In deze eindrapportage 
zijn de uitkomsten van de testfase verwerkt, zoals gegeven door 
gemeenten en waterschappen verspreid over Nederland. Ook 
zijn adviezen verwerkt op gebied van bodem (Agentschap NL), 
waterketen (waterschap Vallei en Veluwe) en  klimaaturgentie 
(WUR/ Alterra). Samen met het waterschap Zuiderzeeland is 
voor de Flevoland een apart gidsmodel gemaakt.

De gidsmodellen worden nog verder ontwikkeld. De meest 
recente versies zijn te vinden op www.gidsmodellen.nl.

1 - Inleiding



Voorbeeld van een kwetsbaarhedenkaart 
(uit: de natuurlijke alliantie van Amersfoort, 2012)



9
2 - Klimaaturgentie

In het rapport “Werk aan de Delta; Deltaprogramma 2013; De 
weg naar deltabeslissingen” wordt geconstateerd dat in Neder-
land de afgelopen eeuw hard is gewerkt om de kwetsbaarheid 
voor overstromingen te beteugelen. “Toch is het werk niet af. 
Het aantal mensen en de waarde van het te beschermen goed 
veranderen onder invloed van economische en demogra"sche 
ontwikkelingen. Ook water en bodem veranderen in de loop van 
de tijd: de zeespiegel stijgt en de bodem daalt.  Daarbij veran-
dert het klimaat, waardoor het warmer wordt en rivierafvoeren 
en regenval grotere extremen zullen vertonen.“  

Kort samengevat leidt dit tot de volgende knelpunten:
Grotere overstromingsrisico’s 

Door de zeespiegelstijging en hogere rivierafvoeren neemt de 
kans op overstromingen toe.

Door toenemende extremen in neerslag zal wateroverlast toe 
gaan nemen, vooral in bebouwd gebied. 

Tijdens warme dagen absorbeert bebouwd gebied warmte, 
die a#oeling in de nacht beperkt. Het aantal tropische nach-
ten - waarbij de temperatuur niet daalt tot onder de 20°C - zal 
gestaag oplopen. Dit kan leiden tot ongemak en lagere arbeids-
productiviteit.

Door langere droge periodes zal ondermeer het risico op 
natuurbranden toe gaan nemen. In de extreem droge zomer 
van 2003 was het aantal natuurbranden al drie keer hoger dan 
gemiddeld (CBS, 2004).

Het Deltaprogramma is erop gericht om de negatieve e$ecten 
van de veranderingen zo veel mogelijk te beperken, bijvoor-
beeld door aanpassing van de ruimtelijke omgeving. Door een 
aanpak in samenhang, waarbij de benodigde maatregelen wor-
den gekoppeld aanregionale ontwikkelingen, komen e%ciënte 
oplossingen met een grote maatschappelijke meerwaarde in 
beeld.

In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar de gevolgen 
van klimaatverandering, de klimaatscenario’s van het KNMI 
worden hierbij als uitgangspunt genomen. Veel informatie over 
klimaatverandering is samengebracht in het web portal van de 

hoeveelheid en technische opzet maken het moeilijk om de 
kansen voor ruimtelijke aanpassingen helder te krijgen. 

Op een kwetsbaarheidskaart worden op een geogra"sche 
ondergrond van een regio of een gemeente gebieden of zones 
weergegeven die kwetsbaar zijn voor een speci"ek item, zoals 
droogte,  overstromingsgevaar of wateroverlast door neerslag. 
Dat maakt het makkelijk om in ruimtelijke visies op de oplossing 
van klimaatgerelateerde knelpunten af te koersen.  Kwetsbaar-
heidskaarten blijken een goed hulpmiddel om de urgentie van 
de klimaatveranderingen te begrijpen en in ruimtelijke plannen 
hanteerbaar te maken. Een kwetsbaarhedenkaart vormt daar-
door een goede onderlegger voor het gebruik van de gidsmo-
dellen Lagenbenadering.



Homepage website www.gidsmodellen.nl toont de landschapstypen, waarvoor een gidsmodel beschikbaar is
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3 - De gidsmodellen

Gidsmodellen zijn een hulpmiddel bij ruimtelijke processen. Ze 
geven een schematische en beeldende indicatie van de wijze 
waarop bodem, water en groen daarin als ruimtelijke structuur 
en verschijningsvorm een rol kunnen spelen.  De denkwijze van 
de gidsmodellen komt uit de koker van een groep onderzoekers 
rond Sybrand Tjallingi in het begin van de jaren 90. Binnen het 
waterschap Rivierenland hee! deze denkwijze twee doorwer-
kingen gekend. De eerste betrof het opstellen van gidsmodellen 
voor waterberging, dat geresulteerd hee! in het gelijknamige 
rapport uit september 2004. Daarna zijn gidsmodellen opge-
steld voor toepassing in de website AquaRO. 

Veel professionals in de ruimtelijke ordening hebben ervaren 
dat de gidsmodellen inspirerend en e$ectief zijn. Voortbouwend 
op ervaringen met de bestaande gidsmodellen is in deze publi-
catie gekozen voor enkele aanscherpingen:

-  De gidsmodellen worden gerelateerd aan de waterbalans be-
nadering waardoor meer hydrologische consistentie ontstaat. 

-  RO-begrippen en - indelingen staan centraal in plaats van 
hydrologische begrippen en indelingen, waardoor meer ruim-
telijke consistentie ontstaat. De beperkingen en kansen van de 
ondergrond en het watersysteem hangen sterk samen met een 
hydrologische indeling van de landschappen van Nederland. 
Door de gidsmodellen te koppelen aan de landschapstypen 
worden ze ruimtelijk relevant gemaakt.

-  De gebruikswaarde van de modellen is beter omschreven en 
ingekaderd

De hoofdindeling van landschappen is als uitgangspunt geno-
men: laag Nederland en de kust, rivierenlandschap,   zandland-
schappen, Limburgse heuvellandschap,  hoogveenontginnings-
landschap. Binnen deze hoofdindeling zijn elf gidsmodellen 
ontwikkeld. De gidsmodellen spitsen zicht toe op de ontwik-
keling van gebieden. Ze vormen een schakel tussen de bodem 
en de verschillende schaalniveaus. Aan de ene kant laten de 
modellen zien hoe een ontwikkeling aansluiting kan vinden bij 
het regionale waterstelsel. Aan de andere kant gee! het model 
suggesties voor detaillering van losse kavels en gebouwen. 
Per gidsmodel beschrijven we het landschapstype, de urgentie 
en het gidsmodel op de niveaus van (1) “bodem en ondergrond”, 
(2) “regio”, (3) “stad, dorp en randen” en (4) “wijk en buurt
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zand
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IV - WIJK EN BUURT

Wadi in hoofdgroenstructuur,

Energie uit riool

KWO

Draagkracht bodem benu!en

Goten van erf naar groen en sloot

Kavel: hergebruik en in"ltratie

III - STAD, DORP EN RANDEN 

Groenstructuur voor piek- en seizoensberging

Waterberging, ook voorraad en zwemmen

Fijnmazig netwerk goten en in"ltratiegreppels

Waterplein

Schaduwplekken

Windcorridor over open zone

Zoals dorpslandbouw

Boven lokale leidingenstraat

II -  REGIO

Robuuste duinen/ waterkeringen, dubbel 
dijksysteem

Duinmeertjes en duinrellen beschermen en 
herstellen t.b.v drinkwaterwinning

Regenwater in"ltreren, bij aanvullen met 
oppervlaktewater: eerst zuiveren

Natuurgebieden voor waterberging en 
biomassa, C02 opslag

Aangepaste teelten en gewassen, tijdelijke 
wateropslag

Ontdiepen van sloten (en grachten)

Fietsroutes landelijk gebied, ook voor biomassa

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem

Zoetwatervoorraad

Waterberging in ondergrond

Geothermie

Archeologie beschermen en benu!en

Explosieven

3.1 - Gidsmodel Kust
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De kuststrook bestaat uit jonge duinen, oude duinen (strand-
wallen) en het lager gelegen boezemland, dat vrij afstroomt in 
de boezem. In het duingebied bevindt zich een voorraad zoet 
water van bijzondere kwaliteit, ook is bijzondere natuur ont-
staan met duinrellen en duinmeertjes. Langs de binnenduinrand 
kwelt het zoete grondwater vanuit de duinen naar de opper-
vlakte. De strandwallen zijn relatief droog door hun hogere 
ligging. Ze vormen van oudsher de gebieden met bewoning. Het 
boezemland wordt gebruikt voor land- en tuinbouw. Voor deze 
functie wordt het waterpeil kunstmatig laag gehouden. 

Urgentie
Om de watervoorraad op peil te houden wordt vervolgens deels 
ongezuiverd Rijnwater geïn"ltreerd. Door diepte in"ltratie van 
dit water vervuilt op termijn  het zandpakket van de duinen. 
Door vermindering van waterkwaliteit  wordt zowel natuur, 
drinkwatervoorziening en als watertoevoer voor de  landbouw 
bedreigd. In het achterland wordt de kwaliteit van het wa-
ter bedreigd door zoute kwel. De zoute kwel wordt versterkt 
doordat het boezemland intensief wordt bemalen ten behoeve 
van landbouw, tuinbouw en bollenteelt. Het kwelwater wordt 

drinkwater. 

Gidsmodel
Bodem en grondwater
De duinen moeten robuust zijn vanwege hun rol als waterke-
ring. In het duingebied wordt drinkwater gewonnen.  In"ltratie 
moet daarom met schoon water gebeuren, bijvoorbeeld neer-
slagwater of met gezuiverd rivierwater.  Onder de strandwallen 
kan ondergrondse waterberging plaatsvinden. Aandacht is no-
dig voor archeologie.  De levende bodem moet zo min mogelijk 
bedekt worden met bebouwing en verharding . 

Regio
In het duingebied verdienen de duinrellen en meertjes bescher-
ming. De in"ltratie kan een zichtbaar en recreatief element zijn 
in deze omgeving. In het boezemgebied moet de versnelde af-
voer van kwelwater worden beperkt. Meer water moet worden 
vastgehouden, dit gebeurt op verschillende manieren: in brede 

in landbouwgebieden met aangepaste teelten. 

Stad, dorp en randen
In de strandwallen kan hemelwater in"ltreren in een groen-
structuur van in"ltratievelden en in"ltratiestroken, of in water-
pleinen. Tussen de strandwallen liggen de strandvlakten. Aan 
de randen van de strandwallen wordt water geborgen, overtol-

tegengegaan door windcorridors, bijvoorbeeld over open zones 
met stads/dorpslandbouw. Leidingen worden gecombineerd in 
leidingenstraten.

Wijk en buurt 
Neerslagwater op verharde oppervlakten wordt via goten naar 
de groenstructuur geleid. Aanvullend wordt water geborgen op 
groene daken en op kavels. Extra nadruk ligt op energie, door 
rio-energie en een zonering van KWO systemen. 
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zeeklei
zoete kwel 

zoute of 
brakke kwel

boezemwater

zand en resten veen

levende bodem

resten veen, inklinking

watervoerende laag

IV - WIJK EN BUURT

Wadi in hoofdgroenstructuur

 Goten van erf naar groen en water

Energie uit riool

Zonering KWO

Kavel: waterberging op eigen erf, 
groene daken en gevels 

Kavel: variatie in waterwonen

III -  STAD, DORP EN RANDEN

Waterwonen

Water circuleert in stedelijk gebied,
isolatie mbt omgeving

In!ltratie in groene zones

Boven leidingenstraat 

Waterplein en schaduwpark

Stroming koele wind naar centra

Over open zone met bv. stadslandbouw

II -REGIO

Vasthouden van water in hoofdwatergangen, 
uitwisseling met boezem minimaliseren

Verbeteren chem.ische waterkwaliteit met 
waterzuivering, daarna helofyten!lters, ook voor 
waterberging, natuur en recreatie

Waterberging in natuuroevers, ook om zoute kwel 
tegen te gaan

Gietwatersloten voor meerdere bedrijven

Piekberging in agrarisch gebied / blauwe diensten, 
combineren met voorraad zoetwater en zwem-
water

Wandelen en !etsen in het buitengebied

Energie uit water,  zon, groen

I - BODEM EN GRONDWATER

Levende bodem zo min mogelijk bedekken

Waterberging in de ondergrond

Geothermie

Archeologie beschermen en benu"en

Explosieven

3.2 - Gidsmodel droogmakerij
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Een droogmakerij is van oorsprong een meer, dat met dijken 
is begrensd en daarna is drooggemalen. De droogmakerijen 
zijn rationeel verkaveld, waardoor een strakke hiërarchische 
opbouw is ontstaan. Veel droogmakerijen met de bijbehorende 
windmolens behoren tot uniek Hollands erfgoed. 

Urgentie
Droogmakerijen liggen diep en verstoren daardoor regionale 
grondwaterstromingen. Dit veroorzaakt wateroverlast in de 
droogmakerijen en verdroging in omgeving. Vanaf de Noordzee 
en de Waddenzee tot ver landinwaarts vindt een stroming plaats 
van zout grondwater. In enkele delen van het droogmakerijen 
komt dit zoute water aan de oppervlakte. Bodemdaling vindt 
plaats door inklink van veenresten in de ondergrond.

Gidsmodel
Bodem en grondwater
De bodems van de droogmakerijen variëren van zeeklei en 
zand tot restanten veengrond. Door de lage ligging zijn er veel 
kwelstromen naar de gebieden toe, ook uit andere droogmake-
rijen, deels zout of brak (doordat de zoute kwelstroom met zoet 
grondwater wordt vermengd of doordat zoet water door ooit 

levende bodem moet zo min mogelijk bedekt worden. Aandacht 
is nodig voor archeologie en mogelijke explosieven.  

Regio
Door het vasthouden van water in brede watergangen en 
natuurstroken wordt de kans op wateroverlast beperkt. Indien 
noodzakelijk wordt het water uitgeslagen naar de boezemwate-
ren. Zoute kwel wordt tegengegaan door voldoende zoet water 
in de polder vast te houden, waar ook de gebruikers van pro"te-
ren. Dit vermindert tevens de grote verdrogende werking op de 
omgeving. In droge perioden kan water ingelaten worden om 
brakke watergangen door te spoelen. Helofyten"lers verbeteren 
de biologische kwaliteit van gezuiverd water. In het landelijke 
gebied wordt energie geproduceerd, de recreatieve aantrekke-
lijkheid wordt verhoogd met "ets- en wandelroutes. 

Stad, dorp en randen
Stedelijk gebied is vaak opgehoogd. Dit zandpakket wordt 
gebruikt om zoet water te in"ltreren en vast te houden. Wa-
ter circuleert in stedelijke gebieden en wordt waar mogelijk 
gereinigd in helofyten"lters. Overtollig stedelijk water wordt 
afgevoerd. Waterberging kan gecombineerd worden met water-
wonen, zoals drijvende huizen, huizen op palen of aan vlonders. 

over open zones met stads/dorpslandbouw. Leidingen worden 
gecombineerd in leidingenstraten.

Wijk en buurt 
Neerslagwater op verharde oppervlakten wordt via goten naar 
de wadi’s in de groenstructuur geleid. Aanvullend wordt water 
geborgen op groene daken en op kavels. In nieuwe wijken en 
parken krijgt water veel ruimte en wordt meer bepalend. Vari-
atie in soorten van waterwonen versterkt de levendigheid  in 
een wijk. Extra nadruk ligt op energie, door rio-energie en een 
zonering van KWO systemen. 
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watervoerende lagen

IV - WIJK EN BUURT

Waterberging in brede sloten

Mogelijk via groene greppels

Goten van erf naar groen en water

Rio energie

Let op draagkracht

 Kavel: waterberging op eigen erf, groene daken 
en gevels 

Kavel: variatie in waterwonen

III - REGIO

Watergebieden (wijk of park)

Waterlopen/ vaarten om water vast te houden 

Dorpsweide voor piekberging, tevens ijsbaan 

Waterplein voor piekberging, 

Schaduwparkjes  

Vertragen van afvoer met stuwen / combineren 
met bruggen en routes

Koele lucht naar centrum

Over open zone, bijvoorbeeld stadslandbouw

KWO

II - STAD, DORP EN RANDEN

Regionaal watersyteem geïsoleerd
tav woonkern

Vasthouden van water, ook om zoute kwel tegen 
te gaan, combineren met natuur en recreatie in  
!jnmazig slotenpatroon

Natuur in boezemland, combineren met 
recreatie

Zomerpolder met verhoogde waterstand in 
voorjaar

Tussenboezem met "uctuerend waterpeil

Tijdelijk verhoogde grondwaterstand
(blauwe dienst)

Waterboeren (o.a. energie uit water)

I - BODEM EN GRONDWATER

Levende bodem zo min mogelijk bedekken

Waterberging in de ondergrond

Geothermie

Archeologie beschermen en benu#en

Explosieven

3.3 - Gidsmodel veenweide
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Het veenweidelandschap hee! een kunstmatige waterhuishou-
ding die bestaat uit een boezem (vast waterpeil) met boezem-
land en polders. In de polders ligt een "jnmazig slotenpatroon. 
Te midden van de landbouwgronden liggen moerasgebieden en 
open wateren, veelal herkenbaar aan de structuur van smalle le-
gakkers (de stroken land waar het gewonnen veen werd neerge-
legd) en petgaten (de langgerekte plassen tussen de legakkers). 
De gebieden zijn laag en nat en zijn hydrologisch kwetsbaar.

Urgentie
Veenweidegebieden zijn hydrologisch kwetsbaar. Een te hoge 
waterstand is problematisch voor landbouw en verstedelijking, 
maar een te lage waterstand leidt tot oxidatie van veen en 
versterkt daarmee het inklinken van de bodem. Verdroging in 
stedelijk gebied kan tot een aantal knelpunten leiden: slechte 
waterkwaliteit van het oppervlaktewater en het uitzakken van 
grondwater, met nadelige e$ecten voor op houten palen gefun-
deerde gebouwen en groen. 

Gidsmodel
Bodem en grondwater
Het is niet eenvoudig om in de veenweidegebieden  droge voe-
ten te houden. Dit wordt versterkt door de klink van de bodem 
en de toename van neerslag. Ook zijn er kwelstromen naar de 
veenweidegebieden vanuit de hoger gelegen stuwwallen en de 
duinen. Andersom is er veel wegzijging naar de diepe droog-
makerijen in de regio. De levende bodem moet zo min mogelijk 
bedekt worden. 

Regio
Om de kwaliteit van het veenweidelandschap te beschermen, 
moet het waterpeil zo hoog mogelijk worden ingesteld. Het 
uitslaan van water naar de boezem moet worden beperkt. 
Om inlaat van schoon water mogelijk te maken is een schone 
boezem of voorboezem noodzakelijk. Natuur in het boezemland 
verhoogt de waterkwaliteit. In dit systeem ligt het boezemland 
op het niveau van de boezem, terwijl het waterpeil in de polders 
wordt gereguleerd via een tussenboezem met &exibele water-
standen. Zomerpolders liggen wat lager en worden alleen in de 
zomer droog gehouden. In de winterpolders wordt het peil het 
hele jaar gereguleerd. 

Stad, dorp en randen
Stedelijk gebied is vaak opgehoogd. Dit zandpakket wordt 
gebruikt om zoet water te in"ltreren en vast te houden. Wa-
ter circuleert in stedelijke gebieden en wordt waar mogelijk 
gereinigd in helofyten"lters. Overtollig stedelijk water wordt 
afgevoerd. Waterberging kan gecombineerd worden met water-
wonen, zoals drijvende huizen, huizen op palen of aan vlonders, 

tegengegaan door schaduwparken en windcorridors, bijvoor-
beeld over open zones met dorpslandbouw. Leidingen worden 
gecombineerd in leidingenstraten.

Wijk en buurt 
Neerslagwater op verharde oppervlakten wordt via goten naar 
de groenstructuur geleid. Aanvullend wordt water geborgen op 
groene daken en op kavels. In nieuwe wijken en parken krijgt 
water veel ruimte en wordt meer bepalend. Variatie in soorten 
van waterwonen versterkt de levendigheid  in een wijk. Extra 
nadruk ligt op energie, door rio-energie en een zonering van 

KWO systemen. Nieuwe vormen van waterwonen versterken de 
stedelijke variatie.
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zeeklei

dijk

levende bodem

terp

zout

zoet

terp

zand

kreek

IV - WIJK EN BUURT

goten van erf naar groen en water

waterberging in brede sloten

combineren met robuust groen

in!ltratie in wadi’s

bodemenergie (KWO)

kavel: waterberging op eigen erf,  groene daken 
en gevels

III - STAD, DORP EN RANDEN

Integraal ophogen te bebouwen gebied

vasthouden water door circulatie in sloten-
stelsel

in!ltatie en vasthouden in  robuuste groen-
structuur

stadsweide voor piekberging (en ijsbaan)

waterplein en schaduwparkjes 

stroming koele wind 

over open zone, bv stadslandbouw

II - REGIO

Beschermen en herstellen (oude) dijken, kreken 
en terpen

Lokaal opze"en waterpeil om zoute kwel tegen 
te gaan

Minimaliseren uitslaan van water via een 
gemaal

Grotere peil#uctuatie in  kreken voor 
waterberging

energie uit water, groen, zon, wind

!etsroutes door landelijk gebied, bomenlanen

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem zo min mogelijk bedekken

terpen beschermen

waterberging in watervoerende lagen

geothermie

archeologische vindplaatsen beschermen en 
benu"en 

3.4 - Gidsmodel zeeklei
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zeeklei

dijk

levende bodem

terp

zout

zoet

terp

zand

kreek

IV - WIJK EN BUURT

goten van erf naar groen en water

waterberging in brede sloten

combineren met robuust groen

in!ltratie in wadi’s

bodemenergie (KWO)

kavel: waterberging op eigen erf,  groene daken 
en gevels

III - STAD, DORP EN RANDEN

Integraal ophogen te bebouwen gebied

vasthouden water door circulatie in sloten-
stelsel

in!ltatie en vasthouden in  robuuste groen-
structuur

stadsweide voor piekberging (en ijsbaan)

waterplein en schaduwparkjes 

stroming koele wind 

over open zone, bv stadslandbouw

II - REGIO

Beschermen en herstellen (oude) dijken, kreken 
en terpen

Lokaal opze"en waterpeil om zoute kwel tegen 
te gaan

Minimaliseren uitslaan van water via een 
gemaal

Grotere peil#uctuatie in  kreken voor 
waterberging

energie uit water, groen, zon, wind

!etsroutes door landelijk gebied, bomenlanen

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem zo min mogelijk bedekken

terpen beschermen

waterberging in watervoerende lagen

geothermie

archeologische vindplaatsen beschermen en 
benu"en 
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De zeekleipolders.zijn in de loop der eeuwen gerealiseerd door 
aanleg van een reeks van zeedijken, die elke keer een nieuw 
stuk land veiligstelden. De meeste dijken hebben geen primaire 
waterkerende functie meer, maar door hun cultuurhistorische 
waarde zijn ze belangrijk voor dit landschap. In Zeeland is het 
gecompartimenteerde dijkenlandschap kenmerkend. In het 
oude land van Noord Groningen en Noordwest Friesland zijn 
oude verzande beken na het inklinken van het omliggende land-
schap herkenbaar geworden als kleine dijkjes.

Urgentie
Problemen in de zeekleigebieden worden gevormd door bo-
demdaling en verdroging in de zomerperioden. Dit hee! gevol-
gen voor de bebouwing, bijv. verzakking en paalrot. Zoute kwel 
vermindert de productiviteit van gewasproductie.

Gidsmodel
Bodem en grondwater
De bodem bestaat uit zware zeeklei, met zandige bodems in 
terpen en kreekruggen. Het maaiveld ligt ongeveer op zeeni-
veau. De zeekleigebieden hebben beperkt last van zoute kwel 
vanuit de Noordzee en de Waddenzee. De kwel wordt sterker als 
teveel water wordt uitgeslagen. De levende bodem moet zo min 
mogelijk bedekt worden. 

Regio
Er is weinig oppervlaktewater. Soms hee! de brakke watersa-
menstelling ecologische betekenis (matig voedselrijke moeras- 
en kweldergebieden).  De waterhuishouding vereist maatwerk. 
Een deel van het neerslagoverschot en het diepe grondwater 
stroomt naar sloten en kreken toe, die het vervolgens afvoeren 
naar kanalen en zeearmen.  Door lokaal het waterpeil op te 

wordt neerslagwater vastgehouden en moet soms gebieds-
vreemd zoet water worden ingelaten. Daarmee wordt ook uit-
droging in droge perioden tegengegaan. Nauwkeurige regeling 
is nodig als gevolg van alle plaatselijke variaties in bodem en 
hoogteligging. 

Stad, dorp en randen
Net als in droogmakerijen wordt ook hier het stedelijke gebied 
vaak opgehoogd. In het zandpakket kan zoet water worden 
geïn"ltreerd en vastgehouden. Water circuleert in stedelijke 
gebieden en wordt waar mogelijk gereinigd in helofyten"lters. 
Overtollig water wordt afgevoerd en kan worden bewaard in 
waterbergingsbanken. De banken worden gecombineerd met 
andere functies, zoals recreatie en natuur. Nieuwe bebouwing 
wordt in wateroppervlakten gerealiseerd voor extra waterber-

-
gegaan door schaduwparken en windcorridors, bijvoorbeeld 
over open zones met stads/dorpslandbouw. Leidingen worden 
gecombineerd in leidingenstraten.

Wijk en buurt 
Neerslagwater op verharde oppervlakten wordt via wadi’s 
geïn"ltreerd en via goten naar de groenstructuur geleid. Aanvul-
lend wordt water geborgen op groene daken en op kavels. Extra 
nadruk ligt op energie, door rio-energie en een zonering van 
KWO systemen.
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IV - WIJK EN BUURT

goten van erf naar groen en water

wadi in hoofdgroenstructuur

waterberging in brede sloten

zonering KWO

waterplein of schaduwpark

kavels: hergebruik water, energie opwekken,
groene daken en gevels, bergen in tuin

III - STAD, DORP EN RANDEN

ophogen tbv extra waterberging in bodem

circulatie in watergangen, lopen door in buiten-
ebied, 

koppelen aan robuust groen

boven leidingenstrook, ook energie uit riool 

piekberging, voorraad, zwemwater

groenstructuur voor in!ltratie en berging

binnenhaven

benu"en uitzicht, herkenning vanaf water

windcorridor naat stadscentrum

over open zone, bv stadslandbouw

II - REGIO

vaart met gemaal

robuuste tochten, voorraad voor landbouw 

natuuroevers langs waterlopen, ook voor 
waterberging

nieuwe teelten

natuur in kwelzones

waterzuivering aan lage zijde kern, combineren 
met helofyten!lter voor biologische reiniging, ook 
natuur en watervoorraad

energie uit water, zon en groen

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem zo min mogelijk bedekken

waterberging in ondergrond

geothermie

archeologie beschermen en benu"en

 

IJsselmeer/
Markermeer

primaire waterkering

kleischeuren

zeeklei en gemengd klei / zand

goede kwel
(lokaal en regionaal)

NB: diepe drooglegging 
en bodemdaling 

levende bodem

brakke kwel

3.5 - Gidsmodel Flevoland
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IV - WIJK EN BUURT

goten van erf naar groen en water

wadi in hoofdgroenstructuur

waterberging in brede sloten

zonering KWO

waterplein of schaduwpark

kavels: hergebruik water, energie opwekken,
groene daken en gevels, bergen in tuin

III - STAD, DORP EN RANDEN

ophogen tbv extra waterberging in bodem

circulatie in watergangen, lopen door in buiten-
ebied, 

koppelen aan robuust groen

boven leidingenstrook, ook energie uit riool 

piekberging, voorraad, zwemwater

groenstructuur voor in!ltratie en berging

binnenhaven

benu"en uitzicht, herkenning vanaf water

windcorridor naat stadscentrum

over open zone, bv stadslandbouw

II - REGIO

vaart met gemaal

robuuste tochten, voorraad voor landbouw 

natuuroevers langs waterlopen, ook voor 
waterberging

nieuwe teelten

natuur in kwelzones

waterzuivering aan lage zijde kern, combineren 
met helofyten!lter voor biologische reiniging, ook 
natuur en watervoorraad

energie uit water, zon en groen

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem zo min mogelijk bedekken

waterberging in ondergrond

geothermie

archeologie beschermen en benu"en

 

IJsselmeer/
Markermeer

primaire waterkering

kleischeuren

zeeklei en gemengd klei / zand

goede kwel
(lokaal en regionaal)

NB: diepe drooglegging 
en bodemdaling 

levende bodem

brakke kwel
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De IJsselmeerpolders zijn een bijzondere vorm van droogmake-
rijen. De Noordoostpolder ligt vast aan het 
‘oude’ land, de overige polders zijn door water omgeven.

Urgentie
Door verdroging in de zomerperioden ontstaan watertekorten 
voor de landbouw, ook wordt de bodem aangetast door klei-
scheuren. Voor stedelijk gebied zijn er voorlopig geen nadelen te 
verwachten.

Gidsmodel
Bodem en grondwater
De bodem bestaat uit zeeklei, gemengd met zand. Door de lage 
ligging en de diepe ontwatering komt zoete kwel omhoog van-
uit het centrale zandgebied.  Dit hee! een goede kwaliteit. De 
levende bodem moet zo min mogelijk bedekt worden. 

Regio
Er is weinig oppervlaktewater. Waterberging vindt plaats in ver-
brede sloten en vaarten. Zoute kwel aan de kant van IJsselmeer 
en Markermeer wordt opgevangen in brakke natuurzones. He-
lofyten"lers verbeteren de biologische kwaliteit van gezuiverd 
water. In het landelijke gebied wordt energie geproduceerd, 
de recreatieve aantrekkelijkheid wordt verhoogd met "ets- en 
wandelroutes. 

Stad, dorp en randen
Net als in droogmakerijen wordt ook hier het stedelijke gebied 
vaak opgehoogd. In het zandpakket kan zoet water worden 
geïn"ltreerd en vastgehouden. Water circuleert in stedelijke 
gebieden en wordt waar mogelijk gereinigd in helofyten"lters. 
Overtollig water wordt bewaard in waterbergingsbanken .Deze 
worden gecombineerd met andere functies, zoals recreatie en 

windcorridors, bijvoorbeeld over open zones met dorpsland-
bouw. Leidingen worden gecombineerd in leidingenstraten. De 
nabijheid van Markermeer en IJsselmeer wordt beter ervaarbaar 
gemaakt. 

Wijk en buurt 
Neerslagwater op verharde oppervlakten wordt via goten naar 
de wadi’s in de groenstructuur geleid. Aanvullend wordt water 
geborgen op groene daken en op kavels. Extra nadruk ligt op 
energie, door rio-energie en een zonering van KWO systemen.
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stroomrug:
zandig met in!ltratie

rivier 

oude rivierarm

regionaal water door gebied

kwel vanuit rivier 
(slechte kwaliteit)

kwel vanuit stuwwal
(goede kwaliteit)

levende bodem

uiterwaarden

zand  

zandbanen  

"uctuatiezone

winterdijk

klei

IV - WIJK EN BUURT

!jnmazig patroon goten of in!ltratiegreppels

wadi in hoofdgroenstructuur

waterplein op knooppunt

zonering KWO

leidingenstraat met rio- energie onder groen

kavels: hergebruik, groene gevels en daken,  
in!ltratie op erf

III - STAD, DORP EN RANDEN

klimaatdijk, met wonen, parkeren, uitzicht , 
horeca 

vluchtplekken,voor  kwetsbare groepen en 
functies

groenstructuur voor
piek- en seizoensberging

tijdelijke waterberging (o.a. parken, 
parkeerterreinen, sportcomplexen)

waterberging voor piekberging op knoopunt 
wadi structuur

waterbergingsbank. ook voorraad en zwemwater

dorpslandbouw

windcorridor naar centrum over open zone

II - REGIO

internationale moerascorridor

overlooppolder, compartimenteren

kwelkommen houden kwelwater vast

waterberging bij  plekken ‘goede kwel’
ook drinkwater, recreatie en natuur

watervoorraad  landbouw in brede sloten

nieuwe teelten

bomenlanen voor !ets- en wandelroutes

oude rivierarm benu"en

bijvoorrbeeld voor binnen aven met horeca

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem: zo min mogelijk bedekken

benu"en ondiepe grondsto#en (zand en grond)

archeologie beschermen of benu"en

explosieven

geothermie

3.6 - Gidsmodel Oeverwal en stroomrug
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Oeverwallen zijn de hogere zandige stroken die evenwijdig aan 
de grote rivieren liggen. Verspreid in het achterland liggen de 
stroomruggen (vroegere oeverwallen). 

Urgentie
Bij een dijkdoorbraak kan het achtergelegen gebied overstro-
men. Maar ook in een normale situatie zijn er in het gebied 
achter de dijk zijn grote &uctuaties in de waterstand. Bij lage 
rivierstanden in de zomer kunnen de sloten en vijvers droogval-
len, ’s winters kan dit gebied erg nat zijn. . Om het waterpeil in 
deze gebieden onder controle te houden, wordt water afge-
voerd naar de rivier. Bij een hoge rivierstand is dat systeem niet 
toereikend. Voor bebouwing zijn er geen nadelen te verwachten.

Gidsmodel
Bodem en grondwater
De grondwaterstand in deze oeverwallen en stroomruggen 
wordt sterk beïnvloed door de waterstand in de rivier. Door hun 
zandige ondergrond kan rivierwater kilometers ver doorstro-
men, onder de winterdijk door. De levende bodem moet zo min 
mogelijk bedekt worden. 

Regio
De natuurwaarden van rivieren en uiterwaarden zijn in Europees 
extra bel;angrijk, ze worden beschermd en doorontwikkeld 
als een internationale moerascorridor.  Neerslag en kwelwater 
worden opgevangen in oude rivierarmen, sloten en bekkens. 
Kwelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden in kwelkom-
men gecombineerd met een "jnmazig netwerk van (in"ltratie)
greppels. De watergangen mogen niet te diep zijn, om een 
slechte waterkwaliteit of droogligging in de zomer te beperken. 
De voorzieningen moeten extra robuust zijn. Daarom is func-
tiecombinatie gewenst, bijvoorbeeld met natuurontwikkeling. 
Landbouw past zich aan met teelten die zijn aangepast aan 
nieuwe klimaatomstandigheden. 

Stad, dorp en randen
Veiligheid staat voorop, bijvoorbeeld door realisatie van 
klimaatdijken die direct aan stedelijke gebied grenzen. Vlucht-
paden naar deze dijken en andere  hoge plekken kunnen de 
groenstructuur en de padenstructuur van een bebouwde kern 
versterken. Voor bebouwing in de oeverwalgebieden kan via 
een "jnmazig netwerk van greppels het water van erven en we-
gen worden geïn"ltreerd en naar waterbergende voorzieningen 
worden vervoerd. Ook hier zijn functiecombinaties gewenst. De 
waterdynamiek kan in de vormgeving worden benut. Een voor-
beeld is een parkje met een heuvel, die er bij hoge waterstand 
als eiland uitziet. Piekberging kan plaatsvinden in waterpleinen.

Wijk en buurt 
Neerslagwater wordt zoveel mogelijk geïn"ltreerd en daarna via 
een "jnmazig patroongoten of in"ltratiegreppels naar de groen-
structuur geleid. Aanvullend wordt water geborgen op groene 
daken en in waterpleinen. Extra nadruk ligt op productie van 
energie, door rio-energie en een zonering van KWO systemen.
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IV - WIJK EN BUURT

Goten van erf naar groen en water

Wadi in hoofdgroenstructuur

Zonering KWO

Kavels bij water: hergebruik., groene gevels en 
daken,  bergen op erf

Kavels bij groen: hergebruik, groene gevels en 
daken,  in!ltratie op erf

III - STAD, DORP EN RANDEN

Partieel ophogen en in!ltratie in zandpakket

Water voor waterberging

Water in de wijk, ook voor wonen en
zwemmen

Kreken benu"en voor groenstructuur met 
in!ltratie en vasthouden,

Helofyten!lter bij in- en uitlaat

Groene piekberging,  met natuur en recreatie

Leidingenstraat, met rio- energie

Windcorridor naar centrum over open zone

II -  REGIO

Brede watergangen  voor waterberging, 
watervoorraad en natuur

Moerasgebiedenvoor waterberging, recreatie  
en natuur

Waterpeil in voorjaar opze"en

Waterboeren

Boomlanen langs wandel- en !etsroutes

Bouwen op terpen

Kreken in groenstructuur

I - BODEM EN GRONDWATER

Levende bodem zo min mogelijk bedekken

Waterberging in de ondergrond

Geothermie

Archeologie beschermen en benu"en

Explosieven

klei

‘storende’ laag

diepe zandlagen 
kreken

dijk

rivierduin

levende bodem

watervoerende laag

oude rivierarm

3.7 - Gidsmodel komgrond
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IV - WIJK EN BUURT

Goten van erf naar groen en water

Wadi in hoofdgroenstructuur

Zonering KWO

Kavels bij water: hergebruik., groene gevels en 
daken,  bergen op erf

Kavels bij groen: hergebruik, groene gevels en 
daken,  in!ltratie op erf

III - STAD, DORP EN RANDEN

Partieel ophogen en in!ltratie in zandpakket

Water voor waterberging

Water in de wijk, ook voor wonen en
zwemmen

Kreken benu"en voor groenstructuur met 
in!ltratie en vasthouden,

Helofyten!lter bij in- en uitlaat

Groene piekberging,  met natuur en recreatie

Leidingenstraat, met rio- energie

Windcorridor naar centrum over open zone

II -  REGIO

Brede watergangen  voor waterberging, 
watervoorraad en natuur

Moerasgebiedenvoor waterberging, recreatie  
en natuur

Waterpeil in voorjaar opze"en

Waterboeren

Boomlanen langs wandel- en !etsroutes

Bouwen op terpen

Kreken in groenstructuur

I - BODEM EN GRONDWATER

Levende bodem zo min mogelijk bedekken

Waterberging in de ondergrond

Geothermie

Archeologie beschermen en benu"en

Explosieven

klei

‘storende’ laag

diepe zandlagen 
kreken

dijk

rivierduin

levende bodem

watervoerende laag

oude rivierarm
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Achter de oeverwallen liggen de lagere komgronden. Deze zijn 
ontstaan door het bezinken van zware rivierklei na overstromin-
gen. Op sommige plekken is veen gegroeid. Het zijn vruchtbare 
gebieden die een belangrijke landbouwkundige functie hebben 
gekregen. 

Urgentie
-

ste laag van de komgronden verdroogt. Watertekorten worden 
aangevuld vanuit de rivieren. Dit gebeurt ook vanuit oogpunt 
van doorspoelbeheer. Met dit water komen echter ook slib, nu-
triënten, zware metalen en organische microverontreinigingen 
mee. Hierdoor treedt ook afwenteling op van vuil waterafvoer 
naar benedenstroomse gebieden. 

Gidsmodel
Bodem en grondwater
De bodem van klei en veen laat slecht water door en dempt 
de &uctuatie van de ondiepe grondwaterstand. In het gebied 
vinden ook diepe grondwaterstromingen plaats, deels onder 
de hoger gelegen rivieren. Via dit stelsel verplaatst grondwater 
zich vanuit omliggende zandgebieden naar kwelvensters in de 
komgebieden. Ontgrondingsplassen beïnvloeden dit systeem. 
Enkele diepe ontgrondingen versterken de verdroging van de 
komgronden. De levende bodem moet zo min mogelijk bedekt 
worden.

Regio
De opgave is om uitdroging te beperken. Dat kan door gebied-
seigen water vast te houden. Tegelijk moet de waterkwaliteit 
worden verhoogd en dat kan door beperking van de inlaat van 
rivierwater. Als gebiedseigen water langer wordt vastgehouden, 
wordt de afwenteling automatisch beperkt. Dit wordt  gereali-
seerd met verbrede watergangen en moerasgebieden en het be-
vorderen van circulatie. Door hier in het voorjaar een hoger peil 
toe te laten dan in andere seizoenen, wordt de waterberging dy-
namisch. De moerasgebieden hebben een hoge natuurwaarde. 
Piekberging in waterbergingsbanken kan worden gecombineerd 
met andere functies, zoals recreatie en natuur. Landbouw past 
zich aan met teelten die zijn aangepast aan nieuwe klimaatom-
standigheden. 

Stad, dorp en randen
Kreken worden hoofddragers van de ruimtelijke structuur, waar-
in water kan worden vastgehouden. Ook regionaal water met 
een goede kwaliteit kan in bebouwde gebieden worden geïnte-
greerd. Gebieden waar bebouwing plaatsvindt, worden partieel 
met zand opgehoogd, zodat ook hier van tijd tot tijd hogere 
waterstanden mogelijk zijn. In het zandpakket kan vervolgens 
water worden geïn"ltreerd en vastgehouden. Helofyten"lters 
verhogen de waterkwaliteit. 

Wijk en buurt 
Neerslagwater wordt zoveel mogelijk geïn"ltreerd en daarna via 
goten naar de groenstructuur geleid. Aanvullend wordt water 
geborgen op groene daken en in waterpleinen. Extra nadruk ligt 
op productie van energie, door rio-energie en een zonering van 
KWO systemen.
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zand

kleischo!en

reliëf

droge dalen

in"ltratie

kwelstromen

uitredend
kwelwater

natuurlijk
beekje

afstromend water

levende bodem

grondwater in
watervoerende lagen

veen met klink

NB: complexe bodem! 

IV - WIJK EN BUURT

let op draagkracht bodem!

goten van erf naar groen en sloot

wadi in hoofdgroenstructuur,
evt boven lokale leidingenstraat

schaduwpark

energie uit riool

kavel: hergebruik en in!ltratie

III - STAD, DORP EN RANDEN

in!ltratie in groenblauw netwerk

natuurlijk beekje in groenstructuur

sprengenbeek

stadsweide, extra berging

extra piekberging

schaduwpark/plek

waterplein

stadslandbouw

lokale leidingenstrook

verontreiniging

pluim volgt grondwater

KWO

II - REGIO

Verdamping beperken door minder bos en meer 
loo"os ipv naaldbos

nieuwe teelten

beperken erosie

sprengen beschermen, water bergen actief 
gebruiken  (o.a. energie), nieuwe spreng, 

(her)gebruik kwelwater

kwel-#uctuatie zone herkenbaar, waterberging/ 
natuur

brandgang

combineren met koele lucht

waterzuivering aan lage zijde kern, samen met 
helofyten!lter voor biolgische reiniging

energiewinning waterzuivering

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem zo min mogelijk bedekken

geothermie

ondergrondse waterberging

verminderen waterwinning

archeologische vindplaatsen beschermen en 
benu$en

3.8 - Gidsmodel Stuwwal
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Stuwwallen zijn relatief hoge zandige heuvels, opgestuwd door 
het ijs van de derde ijstijd. Ze vormen markante en recreatief 
belangrijke onderdelen van het Nederlandse landschap (zoals 
Veluwe en Utrechtse Heuvelrug). Bijzondere structuren zijn de 
sprengenbeken, gegraven beken die van oudsher werden benut 
als energiebron en voor ondermeer papierfabrieken en wasserij-
en. De hogere ligging is oorzaak van het ontstaan van veel land-
goederen, waarin sprengenbeken en vijvers zijn opgenomen. 

Urgentie
Door waterwinningen wordt de grondwaterstand verlaagd. Dit 
veroorzaakt verdroging van het landschap. Ook de watervoe-
rendheid en de stabiliteit van de sprengbeken wordt hierdoor 
verminderd. 

Gidsmodel
Bodem en grondwater
Het grondwater bevindt zich veelal diep in de ondergrond. Deze 

belangrijk voor waterwinning. Door beperking van de win-
ning wordt verdroging tegengegaan. De stuwwallen  hebben 
in de ondergrond een complex en scheefgesteld systeem van 

huizen en infrastructuur omdat dan de beken droog komen te 
staan. De levende bodem moet zo min mogelijk bedekt worden. 

Regio
De in"ltratie van hemelwater moet op slimme plekken worden 
bevorderd, bijvoorbeeld in moerassen, in beekdalen of rond 
sprengbronnen. Verdamping kan worden beperkt door het 
areaal bos te verkleinen. Het helpt ook als naaldbomen worden 
vervangen door loo'omen. Brandgangen vormen een bu$er 
om de gevolgen van bosbranden te beperken. Water van de 
sprengbeken moet vertraagd worden afgevoerd. Het water dat 
aan de voet van de stuwwal uitkwelt, kan worden vastgehouden 
en worden gecombineerd met natuur.  Ook kan het worden ge-
bruikt om  gebruik  als alternatief drinkwater en om het water-
niveau van beken aan te vullen. 

Stad, dorp en randen
Het is belangrijk om ook in bebouwde gebieden al het hemel-
water te in"ltreren. Dit kan gebeuren via een groenstructuur 
van in"ltratievelden en wadi’s. Afvoer vindt alleen plaats in 
extreme situaties. Door de kleilagen kan de bodemstelling en 
doorlatendheid voor water op korte afstand sterk verschillen. 
Daarom moet bij ruimtelijke aanpassingen altijd een lokaal bo-

worden voorkomen.

Wijk en buurt 
Neerslagwater wordt zoveel mogelijk geïn"ltreerd en daarna via 
goten naar de groenstructuur geleid. Aanvullend wordt water 
geborgen op groene daken en in waterpleinen. Extra nadruk ligt 
op productie van energie, door rio-energie en een zonering van 
KWO systemen.
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dekzand gedi!erentieerde
opbouw met lagen van klei,
leem en veen

in"ltratie keileemlaag met 
stagnerende in"ltratie 

beekdal, klei

veen

levende bodeminklinken

watervoerende lagen

dekzandruggen

es

IV - WIJK EN BUURT

meander gebruiken (of maken) voor park, koelte, 
piekberging

aanvullen water vanuit wijk, water moet stromen

verharding verminderen (openbaar en privé)

wadi in hoofdgroenstructuur, langs wegen 
bodempassages

goten van erf naar groen en water

ondergrondse voorzieningen in  droge gebieden

energie uit riool, oppervlaktewater, grondwater

huis en erf droog: energie en groene gevels/ 
daken

nat:  tevens bergen op erf, zichtbaar afvoeren

III - STAD, DORP EN RANDEN

in!ltratie in groenblauw netwerk, groene rivier bij 
calamiteit

dorpsweide voor piekberging (en ijsbaan)

water vasthouden in oude arm of nieuwe 
meander, water heen leiden, gebruiken tbv energie

"uctuatiezone: robuuste voorzieningen,
bijvoorbeeld met waterplein en schaduwpark

stroming koele wind 

combineren met lokale leidingenstraat 

stadslandbouw

II - REGIO

vasthouden van water in bovenlopen 
door veenkussens en moerasgebieden

vertragen van afvoer door hermeandering, 
verruimen oevers

"exibele wateropvang

piekberging op verlaagde weiden

beperken erosie

Verdamping beperken (minder bos, loof ipv naald)

brandgang

waterzuivering aan lage zijde kern, combineren 
met helofyten!ler voor biologische reiniging

energiewinning waterzuivering

energie uit water, groen, zon, wind  

watervoorraad, recreatie en doorspoelen

compartimentering, samenhang met regionaal 
recreatief groen netwerk

regionale leidingenstraat, mogelijk ook EVZ

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem: zo min mogelijk afdekken
geothermie

aanvullen water in ondergrond

drinkwater winnen

geothermie uit diepe ondergrond

archeologie: beschermen en benu#en

3.9 - Gidsmodel dekzand en beekdalen 



29

Karakteristiek voor het dekzand landschap is het lichte reliëf 
met verspreide dorpen en slingerende beken. De dorpen zijn 
vaak gelegen op hogere ruggen evenwijdig aan de beken. 
Andere bijzondere elementen zijn de essen, opgehoogd door 
eeuwenlang bemesting.

Urgentie
Watertekort ontstaat door de versnelde afvoer door drainage  
van de laagst gelegen landbouwkavels, kanalisatie van beken 
en door de toename van verhard oppervlakte in steden. Tegelijk 
wordt meer (diep) grondwater gewonnen. Dat leidt tot uitdro-
ging van beekdalen en vermindering van kwel. De zandgebieden 
kennen vaak een landgebruik dat gepaard gaat met verspreiding 
van veel meststo$en en bestrijdingsmiddelen. De uitspoeling 
van fosfaat zal nog tientallen jaren voortduren. Dit veroorzaakt 
problemen met waterkwaliteit in omliggende gebieden en in de 
benedenstroomse wateren. 

Gidsmodel
Bodem en grondwater
Dekzandgebieden hebben een gedi$erentieerde opbouw met 

en leemlagen In die zandgebieden komen plaatselijk keileem- 
en kleilagen voor in de ondergrond waardoor het regenwater 
moeilijk in"ltreert en de grondwaterstand schijnbaar hoog kan 
zijn. Dekzandgronden hebben overwegend een gering vermo-
gen om water en voedingssto$en vast te houden. Het grond-
water stroomt lokaal naar de beekdalen toe. De levende bodem 
moet zo min mogelijk bedekt worden. 

Regio
De verdroging wordt tegengaan door het verminderen of 

winning van drinkwater uit oppervlaktewater of uit uitgetreden 
kwelwater. Ook moet de belasting van de bovenstroomse delen 
worden voorkomen, door veranderd grondgebruik. De afvoer 
naar en in de beken wordt vertraagd door hermeandering, 
aanleg van natuurlijke oevers en aanleg van kleine stuwen. Ook 
kan herstel plaatsvinden van moerassen of veenkussens, die als 
sponzen de stabiliteit van de beken kunnen verhogen.

Stad, dorp en randen
In bebouwde gebieden is het van belang om al het hemelwa-
ter te in"ltreren. Dit kan via een groenstructuur van wadi’s en 
in"ltratievelden aan de rand van de essen rond dorpen. In de 
bebouwde omgeving kunnen landschapselementen als grep-
pels, sloten en singels worden benut. Versnelde afvoer moet 
beperkt blijven tot extreme situaties. 

Wijk en buurt 
Meanders van beken worden in de groenstructuur opgenomen, 
voor waterberging en recreatie. Water vanuit de wijk voert naar 
de meanders toe. Neerslagwater wordt zoveel mogelijk geïn"l-
treerd en daarna via goten naar de groenstructuur geleid. Aan-
vullend wordt water geborgen op groene daken en in waterplei-
nen. Extra nadruk ligt op productie van energie, door rio-energie 
en een zonering van KWO systemen.
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IV - WIJK EN BUURT

beekdalen zijn hoofdgroenstructuur

waterberging in ‘natuurlijk’ pro!el

waterberging in stedelijk pro!el

wadi in hoofdgroenstructuur

goten van erf naar groen en water

leidingestraat

energie uit riool

zonering KWO

kavel: hergebruik., groene gevels en daken,  
in!ltratie

III - STAD, DORP EN RANDEN

beekdalen zijn hoofdgroenstructuur,
piekberging, deels in kades

water omgeving stroomt naar beek

in!ltratie in wadistructuur, afstroom via natuurlijk 
verhang

dorpsweide voor piek- en seizoensberging

waterplein en schaduwplekken

stadslandbouw

windcorridor naar centrumgebieden

II - REGIO

internationale moerascorridor

hermeandering

piekberging in laagten

verruiging, deels ook berging en nieuwe teelten

dempen of verondiepen 
van sloten en greppels

water vasthouden en bergen 
door natuur

wachtbekken, in!ltratie bij gra", zwemmen

erosie btegengaan met gra"en en weide  met 
natuur en recreatie

verdamping beperken, minder bos, meer loof 

brandgang

waterzuivering combineren met helofyten!lter, 
energie voor kern

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem: zo min mogelijk afdekken

extra waterberging in ondergrond

drinkwater winnen

geothermie uit diepe ondergrond

archeologie: beschermen en benuten

3.10 - Gidsmodel Heuvelland
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Het Zuid-Limburgse heuvellandschap bestaat uit hooggelegen 
plateaus, terrassen en heuvels. De steilste hellingen zijn bebost. 
Lager liggen beekdalen, die het water naar de Maas afvoeren. 
Enkele beken in het gebied hebben hun oorsprong in België. 
Door het grote verhang is de stroomsnelheid in de beken hoog. 
In de loop der tijd hee! die dynamiek geleid tot grillige en me-
anderende vormen van de beeklopen. 

Urgentie
Regenwater kan moeilijk in"ltreren. Bij hevige neerslag worden 
de (gekanaliseerde) beken extra gevoed door oppervlakkige 
afstroming van de terrassen en uit bebouwd gebied. Dit zorgt 
voor erosie en een grote  dynamiek. Grondwaterwinning vindt 
vooral plaats op de plateaus. Dat veroorzaakt in de kwelgebie-
den (beekdalen en bronmilieus) verdroging van de natuur. In het 
Mergelland komt vermesting vanwege de snelle doorstroming 
van het grondwater snel in de grond- en oppervlaktewater. 

Gidsmodel
Bodem en grondwater
De bodem is opgebouwd in lagen van löss, oud rivierzand op 
een rotsige ondergrond van mergel/ krijtrots. Een deel van het 
regenwater dat in de hogere gebieden is geïn"ltreerd, komt via 
het grondwater uit in de beken. Een ander deel treedt uit via 
kwelzones en bronnen, die deels op de hellingen zijn gesitueerd. 
De grondwaterstroming wordt sterk beïnvloed door breuk-
vlakken in de ondergrond die ontstaan zijn door tektonische 
werking. Deze breuken lopen ongeveer evenwijdig aan elkaar 
van zuidoost naar noordwest. De levende bodem moet zo min 
mogelijk bedekt worden. 

Regio
Erosie is in vroegere tijden tegengegaan door aanleg van gra!en 
(begroeide wallen) en de vorming van terrassen. De afvoer van 
het water moet worden vertraagd door duurzaam bosbeheer 
en door herstel van gra!en, ook door het verruigen van oever-
begroeiing en het dempen van sloten en greppels. Hemelwater 
moet zoveel mogelijk in het gebied worden vastgehouden, 
bijvoorbeeld in greppels aan de randen van de plateaus en ook 
in laagtes in de beekdalen. . Neerslagwater in de hoger gelegen 
delen van het beekdallandschap moet langer worden vast-
gehouden en vertraagd worden afgevoerd. Dat kan door het 
verruigen van oeverbegroeiing en het dempen van sloten en 
greppels. Beken worden ondieper gemaakt en de meandering 
wordt teruggebracht. Voor piekberging worden speciale gebie-
den geselecteerd, bij voorkeur laagtes in de beekdalen. 

Stad, dorp en randen
Het is belangrijk om ook in bebouwde gebieden al het hemel-
water te in"ltreren. Dit kan gebeuren via een groenstructuur 
van in"ltratievelden en wadi’s.  Als in"ltratie niet lukt moet het 
water worden vastgehouden, in wadi’s of groenstroken. De lig-
ging van beken wordt benut voor piekberging, en om koel lucht 
in de centra te laten stromen.

Wijk en buurt 
Beken worden in de groenstructuur opgenomen, voor water-
berging en recreatie. Pro"elen kunnen variëren. Water vanuit de 
wijk voert naar de beken toe, deels via de groenstructuur. Aan-
vullend wordt water geborgen op groene daken en in waterplei-
nen. Extra nadruk ligt op productie van energie, door rio-energie 

en een zonering van KWO systemen.
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IV - WIJK EN BUURT

goten van erf naar groen en water

waterberging in brede sloten

combineren met robuust groen

bodemenergie (KWO)

kavel: waterberging op eigen erf, 
groene daken en gevels 

III - STAD, DORP EN RANDEN

vasthouden water door circulatie in sloten-
stelsel

robuuste groenstructuur

stadsweide voor piekberging (en ijsbaan)

waterplein 

stroming koele wind 

over open zone, bv stadslandbouw

energie uit water, groen, zon, wind

II - REGIO

afvoer goed regelen 

waterberging/ voorraad voor stad, recreatie

Vergroten van piekwaterberging door het 
verbreden van  sloten 

Dynamische waternatuur in beekdalen 
(vertragen afvoer en kwaliteit) 

Natuurbu!ers rond hoogveen, deel van 
waterlandschap

landbouw inrichten voor alternatieve teelten 
en piekberging  

robuuste groenstructuur met wandel- en 
"etspaden, koppelen aan sloten 

energie uit water, groen, zon, wind

I - BODEM EN GRONDWATER

levende bodem zo min mogelijk bedekken

geothermie

ondergrondse waterberging

archeologische vindplaatsen beschermen en 
benu#enklei met dunne 

zandlaag

morene klei
(’storende laag’)

beekdal

levende bodem
plaatselijk zanddek 

zwarte grond

kanaal

in!ltratie 
moeizaam

restant 
hoogveen

3.11 - Gidsmodel Hoogveenontginningslandschap
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IV - WIJK EN BUURT
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II - REGIO
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Karakteristiek in het ontgonnen hoogveengebied zijn de lintdor-
pen, de kanalen en de beken. Ten behoeve van de landbouw en 
verstedelijking wordt het waterpeil in het gebied kunstmatig in 
stand gehouden. 

Urgentie
In de zomer is er watertekort voor de landbouw als gevolg van 
snelle in"ltratie van neerslagwater in de bodem. In periodes 
met neerslagoverschot, wordt overtollig water snel afgevoerd 
waarmee elders in het systeem overlast kan ontstaan. Het 
laatste levende hoogveen is schaars en staat onder druk door 
verdroging. 

Gidsmodel
Bodem en grondwater
Het gebied hee! een zandige bodem. Door lagen met morene 
klei (storende lagen)  is in"ltratie vaak moeizaam. Waterberging 
kan ondergronds plaatsvinden. Aandacht is nodig voor archeo-
logie en mogelijke explosieven. De levende bodem moet zo min 
mogelijk bedekt worden. 

Regio
De strategie is erop gericht om water langer in het gebied vast te 
houden. In verbrede sloten vindt  piekberging plaats. De afvoer 
van water wordt vertraagd door dynamisch waternatuur in de 
beekdalen. Door sloten ondieper te maken wordt de in"ltratie 
verminderd. Aanvoer van gebiedsvreemd water en afvoer van 
water naar de omgeving blijven daardoor beperkt. Het  reste-
rende hoogveen wordt behouden en uitgebreid door natuurbuf-
fers met veel water. 

Stad, dorp en randen
In stedelijke gebieden kan water circuleren. Waar mogelijk 
wordt het gereinigd in helofyten"lters. Regionaal water met een 
goede kwaliteit wordt geïntegreerd en is dan een drager van de 
ruimtelijke structuur. Piekberging kan worden gerealiseerd in 
groene bergingen en gecombineerd met andere functies, zoals 
recreatie en natuur. Alleen overtollig water wordt afgevoerd 
naar het buitengebied.

Wijk en buurt 
Beken worden in de groenstructuur opgenomen, voor water-
berging en recreatie. Pro"elen kunnen variëren. Water vanuit de 
wijk voert naar de beken toe, deels via de groenstructuur. Aan-
vullend wordt water geborgen op groene daken en in waterplei-
nen. Extra nadruk ligt op productie van energie, door rio-energie 
en een zonering van KWO systemen.
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