
 
 

 

 

 

Stap 1: Oplossingen 

 

 

Omtrent klimaatadaptatie zijn er een aantal maatregelen mogelijk. 

Welke maatregelen zijn toe te passen op een perceel, hangt af van de 

bodemopbouw, de grondwaterstand, het type dak en de 

tuinoppervlakte. In deze stap wordt kort per maatregel toegelicht 

onder welke omstandigheden deze wel of niet toe zijn te passen. De 

maatregelen zijn: 

• Groen dak 

• Vergroenen tuin 

• Geveltuin 

• Regenton(schutting) 

• Infiltratiekratten 

• Infiltratiekolk 

• Vijver 

• Verlagen tuin 

• Grindkoffer 

• Plantenbak 

 

Groen dak 

• Een groen dak is aantrekkelijk wanneer het 
dak een hellingshoek heeft van 15 graden of 
minder, in verband met subsidie. Ook is een 
groen dak mogelijk wanneer het dak een 
hoek heeft van 35 graden en minder. 

 
Vergroenen tuin 

• Vergroening is in bijna alle gevallen 
mogelijk: stenen uit de tuin, planten erin. 
 

Geveltuin 

• Geveltuinen zijn enkel mogelijk bij huizen 
zonder voortuin. 

 
Regenton en regentonschutting 

• Wateropslag per regenton en in de 
schutting zijn mogelijk in elke tuin. 

• Het gebruiken van dit opgeslagen water 
voor de bewatering van je tuin zorgt voor 
een circulair proces. Dit zorgt ervoor dat het 
water langer in je eigen gebied/grond blijft 
waardoor minder snel droogte ontstaat. 
Daarnaast neemt hierdoor ook je 
waterverbruik af. Deze maatregel wordt dus 
zeker aanbevolen.  

 
Infiltratiekrat 

• Een infiltratiekrat is aantrekkelijk bij 
woningen met weinig ruimte in de tuin. 
Toepasbaar in bijna alle gevallen. 
  

 
 

 
 
 

Infiltratiekolk 

• Bij kleilaag of veenlaag van maximaal 
1,5 meter. Waarbij de grondwaterstand 
1 meter onder de kleilaag staat. Is dit 
niet het geval, is de infiltratiekolk niet 
toepasbaar. 
 

Verlagen van de tuin 

• Het verlagen van de tuin is mogelijk op 
onverharde delen in de tuin. In bijna 
alle tuinen mogelijk, let wel dat de 
verlaging niet dicht bij het huis wordt 
gerealiseerd. 

 
Vijver 

• Bij het aanleggen van een vijver is het 
verstandig om deze op een diepere plek 
in de tuin te realiseren. Toepasbaarheid 
afhankelijk van de ruimte in de tuin. 

 
 
Grindkoffer 

• Bij het aanleggen van een grindkoffer 
hoeft weinig tot geen rekening 
gehouden te worden met de 
grondwaterstand, vanwege de 
oppervlakkige aanleg. In bijna elk geval 
mogelijk. 

 
 
Plantenbak 

• De plantenbak is in vrijwel alle tuinen 
aan te leggen. 
 



 
 

 

 

 

• Op dezelfde pagina bevindt zich ook een vergrootglas. Door op 

het vergrootglas te drukken verschijnt er een balk met opties. 

Kies adres, zie afbeelding 2-3. Vul vervolgens het adres in.  

 

Bodem 
• Door middel van een appelboor kan er een overzicht van de 

bodemopbouw verkregen worden. Ga naar: 

https://www.dinoloket.nl/  

• Op de voorpagina moet er een keuze gemaakt worden. Kies 

ondergrond gegevens. In afbeelding 2-1 is deze optie rood 

gearceerd. 

• Daarna verschijnt er een kaart van Nederland. Rechts van de 

kaart bevinden er opties. Kies hier bodem- en grondonderzoek. 

Zie de rood gearceerde tekst in afbeelding 2-2. 

 

Afbeelding 2-1: Voorpagina DINOloket    (DinoLoket , n.b.) 

Afbeelding 2-2: Filter bepalen     (DinoLoket , n.b.) 

Afbeelding 2-3: Locatie bepalen    (DinoLoket , n.b.) 
• Kies na het invullen van het adres het bodem- en 

grondonderzoek. Nu verschijnen er bolletjes op de kaart. Elke 

bol is een appelboor met daarin gegevens van de bodem, zie 

afbeelding 2-4.  

 

Afbeelding 2-4: Locaties appelboor    (DinoLoket , n.b.) 

• Klik een bolletje aan en kies voor boormonsterprofiel. Nu 

verschijnt een tabel en een grafiek met daarin de bodemopbouw 

beschreven. Zie afbeelding 2-5. 

 

Afbeelding 2-5: Boormonsterprofiel appelboor   (DinoLoket , n.b.) 

Stap 2: Bodem & grondwater 
 

 

 

 

 

Vervolgens wordt de bodem en het grondwater onderzocht. De bodem 

en het grondwater hebben een grote invloed op de maatregelen die 

toepasbaar zijn in de tuin. 

Utrecht heeft over het algemeen een kleibodem. Klei laat water slecht 

door, waardoor infiltratie wordt bemoeilijkt. Als de kleilaag dikker dan 

1,5 meter is, zijn maatregelen die afhankelijk zijn van infiltratie niet 

effectief. Dan zijn bergende maatregelen doeltreffender. Wanneer de 

kleilaag kleiner is dan 1,5 meter en daaronder een zandlaag aanwezig 

is, zijn infiltrerende maatregelen interessant. Infiltratiekolken komen 

gebruikelijk in groottes van 1 meter tot 2,5 meter. Het is van belang dat 

de infiltratiekolk minimaal 1 meter in het zand staat, in verband met 

zowel de overdruk en het infiltratieoppervlak.  

Verder is de grondwaterstand van belang. Wanneer de 

grondwaterstand dichtbij het maaiveld staat, worden infiltrerende 

maatregelen minder interessant. Om het veilige voor het onveilige te 

nemen mag de grondwaterstand maximaal aan de onderkant van de 

infiltratiekolk of paal staan.   

https://www.dinoloket.nl/


 
 

 

 

 Stap 2: Bodem & grondwater 
 

 

 

 

 

  

Hoogte grondwater 
• Voor het toepassen van infiltratiemaatregelen (zoals 

infiltratiekolken, infiltratiekratten en grindpalen) is het van belang de 

grondwaterstand van een perceel in kaart te kunnen brengen. Aan 

de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de 

grondwaterstanden van de gemeente Utrecht is dit realiseerbaar.  

 

• Met AHN is de actuele hoogte ten opzichte van het Normaal 

Amsterdams Peil (NAP) te bepalen, zie afbeelding 2-6. 

 

• De AHN-viewer werkt als volgt. Ga naar https://www.ahn.nl/ahn-

viewer?origin=/common-nlm/viewer.html 

• Scrol met je muis of touchpad naar beneden zodat de kaart goed in 

het scherm komt. 

• Vul links bovenin het adres in (bijvoorbeeld de straat die aan het 

perceel ligt). Zie afbeelding 2-7. 

 

 

Afbeelding 2-6: AHN-viewer 

Afbeelding 2-7: Invullen adres 

• Klik de straat aan die aan het perceel ligt. Zie het voorbeeld: De 

Poortstraat in Utrecht. Zie afbeelding 2-9.  

• Bij het invullen van het adres komen er een aantal optionele adressen 

in beeld, kies het juiste adres. Vervolgens zoomt het programma 

automatisch in en wordt je wijk met daarin je straat in kaart gebracht.  

• Links bovenin kan in- en uitgezoomd worden. Door op het + teken te 

klikken wordt er ingezoomd. Door op het – teken te klikken wordt er 

uitgezoomd. Zie afbeelding 2-8. 

 

Afbeelding 2-8: Tool in- en uitzoomen 

Afbeelding 2-9: Straat aanklikken in de kaart 

• Volgens ziet u de actuele hoogte ten opzichte van NAP. Zie 

afbeelding 2-11. 

 

• Klik in het zwarte balkje hieronder de rood omcirkelde pijl aan. Zie 

afbeelding 2-10.  

ding 

Afbeelding 2-10: Zwarte balk 

Afbeelding 2-11: Actuele hoogte ten opzichte van NAP op 
de Poortstraat in Utrecht 

• Deze actuele hoogte is later nodig voor het bepalen van de 

grondwaterstand dus noteer deze.  

•  
• Voor het bepalen van de grondwaterstand is de hoogte van het grondwater ten opzichte van het NAP nodig. 

 

• Ga naar https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/wateroverlast-voorkomen/grondwater 

 

• Scrol naar beneden en open de derde kaart: ‘Kaart met hoge grondwaterstanden in Utrecht maart 2013’. Dit is een pdf-bestand. Zie volgende pagina. 

 

https://www.ahn.nl/ahn-viewer?origin=/common-nlm/viewer.html
https://www.ahn.nl/ahn-viewer?origin=/common-nlm/viewer.html
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/wateroverlast-voorkomen/grondwater


 
 

 

 

 

Stap 2: Bodem & grondwater 
 

 

 

 

 

  

• Zie afbeelding 2-12.  

• Zoom in met je muis of touchpad op de kaart. 

Zoek de straat die aan je perceel ligt. Zie het 

voorbeeld: De Poortstraat in Utrecht. Zie 

afbeelding 2-13.  

 

Afbeelding 2-12: Kaart met hoge grondwaterstanden in Utrecht maart 2013 

Afbeelding 2-13: Zoom in Poortstraat 

• De kaart is niet heel makkelijk af te lezen. Om die 

reden kan het helpen om 

https://www.google.nl/maps erbij te houden.  

 

 

Afbeelding 2-14: Hoogte van het grondwater ten opzichte van NAP 

• Wanneer je de straat gevonden hebt zoom je weer uit en kijk je naar de blauwe lijn die 

hier het meest dichtbij ligt. Bij het voorbeeld is dat de dikke blauwe lijn. Lees vervolgens 

de waarde af die bij de lijn gegeven is. Dit is bij het voorbeeld 0,5. Dit is de hoogte van 

het grondwater ten opzichte van NAP. Zie afbeelding 2-14.  

 • Vul de verkregen waardes in de onderstaande formule in: 

𝐻𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑧𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑎𝑡 ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 =

𝐻𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑡. 𝑜. 𝑣. ℎ𝑒𝑡 𝑁𝐴𝑃 − 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 𝑡. 𝑜. 𝑣. ℎ𝑒𝑡 𝑁𝐴𝑃  

• Het voorbeeld: 

𝐻𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐷𝑒 𝑃𝑜𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡𝑟𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛 𝑈𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡

= 𝐻𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑡. 𝑜. 𝑣. ℎ𝑒𝑡 𝑁𝐴𝑃 − 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 𝑡. 𝑜. 𝑣. ℎ𝑒𝑡 𝑁𝐴𝑃

= 0,5 − 2,14 = −1,64 𝑚 

• Bij de Poortstraat in Utrecht is de grondwaterstand dus -1,64 meter. Dit betekent dus 

dat 1,64 meter onder het maaiveld (de straat) het grondwater begint.  

 

• De hoogte van het grondwater mag maximaal aan de onderkant van de infiltratiekolk 

of -paal staan.  Bij een infiltratiekolk van 1 meter moet de grondwaterstand dus ook 1 

meter onder het maaiveld liggen. Bij een infiltratiekolk van 2,5 meter moet de 

grondwaterstand dus 2,5 meter onder het maaiveld liggen, enzovoort.  

 

(Grondwaterstand  1 meter onder het maaiveld): infiltratiekolk niet mogelijk! 

 

 

 

https://www.google.nl/maps


 
 

 

 

Oppervlakte bepalen 
• Open de website  www.planviewer.nl/kaart. Vul in de zoekbalk uw adres 

in, zie afbeelding 3-1. 

• Aan de linkerzijde van uw scherm staan de koppen “Gebouwen” en 

“Kadastrale percelen”. 

• Kijk onder het kopje “Gebouwen” naar “Opp grondvlak”. De oppervlakte 

die hier is aangegeven het dakoppervlak van het huis, inclusief de schuur 

indien aanwezig. Schrijf deze oppervlakte in de Excelsheet “Huistypen 

waterverwerking” onder “Oppervlakte pand(en)”. 

• Kijk onder het kopje “Kadastrale percelen” naar “Kadastrale grootte”. De 

oppervlakte die hier staat aangegeven is de oppervlakte van het perceel. 

Noteer nu dit oppervlak. Trek van dit perceeloppervlak het dakoppervlak 

uit de vorige stap af, voordat u deze waarde in de Excelsheet “Huistypen 

waterverwerking” noteert.  

• Let op! In het geval dat u in een huurhuis of appartementencomplex 

woont, zijn alle tuinen van dezelfde verhuurder. Zorg er in dit geval 

voor dat u op alle huizen binnen uw huizenblok of huizenrij klikt en 

daar de oppervlakten van optelt. Klik vervolgens op de tuin, waarbij het 

totale perceeloppervlak wordt weergeven van alle huurhuizen. Trek 

van dit perceeloppervlak de opgetelde dakoppervlakten af en noteer de 

dak- en tuinoppervlakte in de Excelsheet “Huistypen waterverwerking”. De volgende stappen zijn op 

dezelfde manier te volgen als voor koopwoningen.  

• Voorbeeld: 

Opp grondvlak: 51,68m² 

Kadastrale grootte: 91m². 

 

Oppervlakte van de tuin is: 91m² - 51,68m² = 39,32m². 

 

• Op deze manier wordt het tuinoppervlak berekend. Als u een pand zonder voortuin bezit, kunt u nu de 

waarde die u net berekend heeft onder “Oppervlakte achtertuin” in de Excelsheet “Huistypen 

waterverwerking”. Vul niets in bij het vlak “Oppervlakte voortuin”, zie de afbeelding 3-2. 

 

 

Afbeelding 3-2: Oppervlakteveld 

• Let op, deze stap is alleen voor panden met voor- en achtertuin! Indien u een voor- en achtertuin heeft, is het van belang om de oppervlakte van de 

voor- en achtertuin in te schatten. Dit kunt u doen door te kijken hoe vaak uw voortuin in uw achtertuin past. Binnen de percelen op afbeelding 3-3 past 

de voortuin ongeveer twee keer binnen de achtertuin. Dit houdt in dat ongeveer een derde deel van het tuinoppervlak dat u heeft uitgerekend, tot de 

voortuin behoort. Twee derde deel is van de achtertuin.  

• Verdeel de oppervlakte van de tuin, die u hiervoor heeft berekend, over de voor- en achtertuin. Doe dit met de verdeling die u in de vorige stap heeft 

bepaald. 

• Wanneer u de oppervlakte voor de voor- en achtertuin heeft bepaald, vul deze dan in de Excelsheet “Huistypen waterverwerking”, onder de vlakken 

“Oppervlakte voortuin” en “Oppervlakte achtertuin”. 

Stap 3: Oppervlakte 

 

Met de oppervlakte van uw huis en tuin wordt berekend hoeveel water 

er verwerkt dient te worden. Door de oppervlakte te vermenigvuldigen 

met neerslag, wordt het aantal te verwerken kubieke meters water 

berekend.  

De oppervlakte van het huis en de tuin wordt bepaald met behulp van 

de website www.planviewer.nl. Met deze website vallen snel 

individuele oppervlakten van een huis en tuin te bepalen. Voor deze 

methode is hiernaast het stappenplan opgenomen. 

Om voor de hele buurt de huis- en tuinoppervlakten te bepalen wordt 

geadviseerd om QGIS te gebruiken. 

Binnen QGIS worden drie tussenstappen gehanteerd: het afbakenen 

van de buurt, de panden en percelen in kaart krijgen en de oppervlakte 

van de panden en percelen berekenen. 

Het volledige stappenplan om de oppervlakte mee te berekenen binnen 

QGIS is opgenomen binnen bijlage 2.  

 

Afbeelding 3-1: Planviewer beeld (Planviewer, n.b.) 

Afbeelding 3-3: Tuingroottes 

http://www.planviewer.nl/kaart
http://www.planviewer.nl/


 
 

 

 

  Invullen van de Excelsheet  

Stap 4: Excelsheet invullen 

 

In de voorgaande stappen is bepaald welke maatregelen geschikt zijn 

om toe te passen en wat de oppervlakten van het huis en de tuin zijn. 

De oppervlakten staan reeds in de Exceltabel. Met de Excelsheet kan 

worden berekend hoeveel maatregelen toegepast moeten worden om 

alle neerslag te verwerken. 

De toelichting op de berekeningen die in de Excelsheet worden 

uitgevoerd is opgenomen in een aparte bijlage. 

Afbeelding 4-1: Excelgegevens 

Afbeelding 4-2: Maatregelen 

Afbeelding 4-3: Verwerkte water & oppervlakten 

• De Open de Excelsheet “Huistypen waterverwerking”. De laatste 

stap is om de maatregelen te bepalen en de hoeveelheid daarvan. 

 

In de voorgaande stappen is bepaald welke maatregelen wel of niet 

geschikt zijn voor uw huis of tuin. Vul niets in bij de maatregelen 

die voor uw huis specifiek niet mogelijk zijn! Zie afbeelding 4-1. 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in een groen dak, is het van belang 

dat u onder “Dakhelling”, zie afbeelding 4-1, uw dakhelling 

selecteert.  Vul hier niet zelf een getal in! Als u op de gele cel van 

“Dakhelling” gaat staan, komt er naast de cel een pijltje. Nu 

verschijnt er een venster met de hellingen van 0, 15 en 30 graden. 

Selecteer de helling die het meest overeen komt met de 

dakhelling van uw huis. 

 

 

 

Verder is het van belang dat u de bijlage “Maatregelen klimaatadaptatie” heeft doorgelezen. Hier 

zijn alle maatregelen in opgenomen die ook in de Excelsheet staan. Als u deze bijlage doorleest, 

krijgt u een idee van wat de maatregelen inhouden. Dit maakt het wellicht makkelijker om de 

Excelsheet in te vullen. 

 

• In de Excelsheet zijn een aantal kleuren opgenomen: grijs, geel en groen. Deze kleuren betekenen: 

Geel: vlakken waar u gegevens in dient te vullen. 

Grijs: vlakken waar niets ingevuld hoeft te worden. 

Groen: de hoeveelheid water die er verwerkt wordt of nog verwerkt dient te worden. 

 

• Aan de linkerzijde staan de maatregelen, voor zowel de voorzijde als de achterzijde van het huis. 

Er zijn twee hoeveelheidsbepalingen binnen de maatregelentabel opgenomen: hoeveelheid in 

stuks of in vierkante meter, zie afbeelding 4-2. In de gele vakken is het de bedoeling dat u 

gegevens invult. 

 

• Vanuit de bijlage “Maatregelen klimaatadaptatie” kunt u bepalen welke maatregelen u het 

meest aantrekkelijk vindt, met uitzondering van maatregelen die binnen de voorgaande stappen 

niet voor uw perceel mogelijk blijken. U kunt in de gele delen van de Excelsheet invullen, 

hoeveel stuks of vierkante meters u voor de maatregelen wilt gebruiken. 

 

• In afbeelding 4-3 is een lijst met maatregelen weergeven. Hierbinnen wordt aangegeven 

hoeveel kubieke meters aan water al verwerkt is en hoeveel water nog verwerkt dient te 

worden. Als de voor- en achtertuin bij “Totaal m³ te verwerken voor/achterzijde” beide een 

negatief getal hebben, wordt er voldoende water geborgd. In het geval van alleen een 

achtertuin hoeft alleen deze negatief te zijn voor het behalen van hetzelfde effect. Zolang dit 

niet het geval is, wordt niet al het water verwerkt. 

 

• Verhoog de waarden binnen de gele vlakken tot de waarden in het vlak “Totaal m³ te verwerken 

voor/achterzijde” negatief is worden. Let op! In de cellen op afbeelding 4-3 staat ook hoeveel 

oppervlak nog resterend is in de voor- en achtertuin. De resterende oppervlakken mogen niet 

een negatief getal bevatten. Wanneer dit wel gebeurt, betekent dat er meer oppervlakte voor 

de maatregelen wordt gebruikt dan dat de tuin kan bieden. Wanneer er nog oppervlakte over is, 

blijft de cel groen. Wanneer de tuinoppervlakte wordt overschreden, wordt de cel rood. 

 

 


