Denken zonder
maaiveld
Visie op de ondergrond
van Dordrecht

Ondergrondvisie ‘Denken zonder maaiveld’
Ruimte bevindt zich overal om ons heen. In het nieuwe ruimtelijke denken
vervaagt de scherpe grens tussen de ruimte boven en de ruimte onder de
grond. We denken zonder maaiveld. Boven- en ondergrondse functies hebben
een sterke relatie met elkaar.
Voor u ligt een ondergrondvisie. De ondergrondvisie is het puzzelstuk, dat tot nog toe
ontbrak in het ruimtelijk denken over Dordrecht. In deze visie beschrijven we hoe we
het puzzelstukje gaan inpassen, op weg naar een 3D-structuurvisie van Dordrecht.

Waarom een ondergrondvisie?
Ondergrondse gebouwen en parkeergarages. Ondergrondse afvalcontainers.
Ondergrondse stedelijke infrastructuur, zoals kabels, leidingen en rioleringen.
Installaties voor de ondergrondse opslag van warmte en koude. De ondergrond in
Dordrecht wordt intensief gebruikt en dat zal in de toekomst niet minder worden. De
stad bereidt zich voor op de aanleg van een (rest)warmtenet. In de toekomst kunnen
initiatieven komen van bedrijven voor concessies voor de winning van aardwarmte of
mogelijk zelfs onconventionele gaswinning (schaliegas).
De mens gaat de ondergrond van Dordrecht steeds intensiever benutten. Intussen
koesteren we onze archeologische vondsten, die ons zoveel vertellen over het
verleden van de stad. Het gebruik van de Dordtse ondergrond (zowel uit het verleden,
het heden als de toekomst) doet een steeds groter beroep op de ondergrondse
ruimte. Daarmee kan een situatie te ontstaan waarin menselijke claims op de
ondergrondse ruimte en de natuurlijke functies van de ondergrond concurreren of
elkaar zelfs uitsluiten.
Een ondergrondvisie helpt ons om keuzes te maken over het gebruik van de
ondergrond, het behoud van de natuurlijke functies van de ondergrond in onze
strijd tegen het water en de klimaatverandering en het genuanceerd omgaan met de
archeologie. Een balans tussen benutten, behouden en beheren, als bijdrage aan een
aantrekkelijk, duurzaam en leefbaar Dordrecht.

De ondergrond van Dordrecht
De ondergrond is de ruimte onder het maaiveld. De bovenste meters bestaan met name
uit klei en veen en in mindere mate zand, afgezet door de rivieren, waarmee Dordrecht is
omringd. Maar de ondergrond is meer dan klei, veen en zand. In 2011 is door de gemeente
Dordrecht een inspiratieboek en atlas over de ondergrond van Dordrecht gemaakt. Wat we
weten over de ondergrond, bijvoorbeeld waar bodemverontreinigingen zijn en waar de kans
op een archeologische vondst groot is, staat daar in. Ook geeft het boek door middel van
foto’s en beelden indrukken van wat we nog meer met de ondergrond zouden kunnen doen.
Het kaartmateriaal laat ook de kansen en kwetsbaarheden van de ondergrond zien.
We weten veel, maar niet alles. We weten niet exact hoe de ondergrond reageert op
grote ruimtelijke ontwikkelingen in de ondergrond, bijvoorbeeld bij de aanleg van een
ondergrondse spoorlijn of het terugbrengen van grachten in de stad. We weten dat onze
diepe ondergrond potentieel geschikt is voor de winning van duurzame energie zoals
aardwarmte. Er zijn in Dordrecht al ruim een tiental warmte-koude opslag systemen in
de ondergrond gerealiseerd.

Wat gaan we doen?
Onze ondergrondvisie kenmerkt zich door ‘denken zonder maaiveld’. We zien de bovenen ondergrondse ruimte als één geheel. We zien dus de bovengrondse en ondergrondse
functies van de ondergrond in samenhang met elkaar en in relatie tot de natuurlijke
eigenschappen en functies van de ondergrond. Dit leidt uiteindelijk tot een ordening van
de ondergrondse ruimte, of beter nog: tot een driedimensionale inrichting van Dordrecht.
We gaan nu enkele trajecten in gang zetten om daartoe te komen:
-- We gaan de ondergrond van Dordrecht ordenen;
-- We gaan het potentieel duurzame energie in de ondergrond van Dordrecht optimaal
benutten;
-- We gaan onze visie op het beheer van het bodem- en watersysteem vernieuwen;
-- We gaan een visie ontwikkelen om de ondergrondse stedelijke infrastructuur te
ordenen.
-- We gaan de economische waarde (baten) van de Dordtse ondergrond bepalen
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1 Inleiding
1.1

Denken zonder maaiveld

De ondergrondvisie van de gemeente Dordrecht luidt: Denken zonder maaiveld. De
ruimtelijke ordening gaat over het gebruik van de bovengrondse ruimte om ons heen.
De gemeente ordent deze beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk. Maar beschikbare
ruimte bevindt zich overal om ons heen, dus ook onder de grond. In het nieuwe ruimtelijke
denken vervaagt de scherpe grens tussen de ruimte boven en de ruimte onder de grond.
De boven- en ondergrond hebben namelijk een sterke relatie met elkaar. Steeds vaker
zien we de ruimte boven en onder de grond als één geheel: Denken zonder maaiveld.
De ondergrond vertelt het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van Dordrecht. De stad,
het huidige centrum, is ontstaan op de delen langs de rivieren die hoog en droog lagen.
Van oudsher is Dordrecht een aantrekkelijke vestigingsplaats, mede door haar gunstige
ligging aan grote rivieren. De eerste bewoning op de plek van Dordrecht begint in de 11e
eeuw. Op tal van plekken vinden archeologen onder de grond resten van bebouwing en
infrastructuur, die veel vertellen over de historie van de stad. In de loop van de eeuwen
is de stad verder uitgebreid en kent anno 2013 (voorlopig) haar maximale omvang. De
komende jaren vindt er voornamelijk binnenstedelijke vernieuwing en inbreiding plaats.
Dat betekent ook dat de stad meer en meer functies op hetzelfde oppervlak krijgt en zal
de concentratie aan bebouwing en infrastructuur toenemen, vooral in het centrum van
Dordrecht.
Met de optimalisatie en intensivering van het bovengrondse ruimtegebruik, wordt
ook de ondergrondse ruimte meer gebruikt. Denk aan het ondergronds parkeren, de
rioleringen of de kabels en leidingen voor de groeiende behoefte naar meer en sneller
internet, ondergrondse afvalcontainers en de aanleg van een netwerk voor het transport
van restwarmte uit afvalverbranding. Daarnaast ontdekken bedrijven en particulieren de
aantrekkelijkheid van warmte-koude energie opslag systemen, zoals bij het Leerpark.
De combinatie van oude, recente en nieuwe gebruiksvormen in de ondergrond als
gevolg van menselijk handelen zorgen voor een toenemende drukte in de ondergrond.
Daarnaast heeft de ondergrond natuurlijke functies en diensten, die ook ondergrondse
ruimtelijke claims met zich meebrengen. Door intensiever gebruik gaan menselijke
claims op de ondergrondse ruimte en de natuurlijke functies van de ondergrond
concurreren of gaan elkaar zelfs uitsluiten. Afstemming en ordening van natuurlijke
functies van de ondergrond en ondergrondse ruimtegebruik, ofwel het zoeken van een
balans, is noodzakelijk.
De gemeente zal in de komende jaren die band tussen boven- en ondergrond sterker leggen.
Daarvoor is het nodig om meer te weten te komen over de ondergrond, over haar potenties
voor meer of andere functies, over de kwetsbaarheden van het bodem- en watersysteem.
Deze ondergrondvisie gaat daarover en biedt de basis voor een actieprogramma. Met deze
informatie, kennis én de wetenschap en ervaring uit het verleden kan de ondergrond van
Dordrecht optimaal worden geordend, benut en beheerd.
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1.2

Natuurlijke functies in de ondergrond

De ondergrond herbergt tal van kringlopen en uitwisselingsprocessen die essentieel
zijn voor het functioneren van de ondergrond als ecosysteem. Daarmee is het een
voedingsbodem voor natuur en gewassen. In een dicht bebouwde stad zoals Dordrecht
is groen cruciaal voor verkoeling, in de strijd tegen hittestress, en voor een prettigere
omgevingskwaliteit. Een open bodem, die toelaat dat regenwater de ondergrond insijpelt,
is belangrijk voor de voeding van het systeem met vers water en het wegnemen van
wateroverlast bij een stevige regenbui. Geen overbodige luxe, want klimaatverandering
zorgt voor hogere rivierstanden, hogere temperaturen en een grilliger klimaat waarbij
perioden van droogte en hevige neerslag elkaar afwisselen. In zo’n situatie zijn open
bodems, meer ondergrondse berging van water (voor droge perioden) en natuur
belangrijk.
De ondergrond heeft een grote buffercapaciteit, bijvoorbeeld voor het vasthouden
van warmte en koude. Deze natuurlijke functie is de afgelopen jaren benut met het
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installeren van warmte-koude energie opslag systemen. Meer recent zijn de potenties
van aardwarmte, de warmte van de aarde die zich enkele kilometers onder de stad
bevindt, in beeld gekomen. Het is nog niet zover dat in Dordrecht aardwarmte wordt
gewonnen, maar de potenties zijn aanlokkelijk voor de toekomst.
Bovenstaande voorbeelden van natuurlijke functies van de ondergrond kunnen, mits de
bodemprocessen en het grondwater tijd en ruimte krijgen, een bijdrage leveren aan de
duurzaamheid, de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en de waterveiligheid van Dordrecht.
In deze visie wordt de analyse gemaakt hoe het toenemende ondergronds ruimtegebruik
in relatie staat tot de natuurlijke functies van de ondergrond. In de komende hoofdstukken
wordt de analyse gemaakt. Dit leidt tot de ondergrondvisie, die in hoofdstuk 5 verder is
uitgewerkt. Daar wordt in hoofdstuk 6 een actieprogramma aan gekoppeld. Met deze
stappen werken we aan de ruimtelijke ordening van Dordrecht.
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2 Wat is de ondergrond?
2.1

De ruimte onder het maaiveld

De ondergrond is de ruimte onder het maaiveld. Deze ondergrondvisie richt zich dan
ook op alles wat zich in deze ondergrondse ruimte bevindt of zich kan bevinden tot een
diepte van 2 tot 3 kilometer.
De ruimte onder het maaiveld kent veel eigenschappen en dimensies. Uiteraard zijn er
fysische eigenschappen als grondsoort, korrelgrootte en de aanwezigheid van gassen
en water. Er is een biologische component: het bodemleven bestaande uit beestjes,
schimmels, bacteriën en niet te vergeten wortels en resten van planten en bomen. Dan
heeft de ondergrond ook een chemische samenstelling: de aan- en afwezigheid van
nutriënten, zware metalen en allerlei andere chemische stoffen en verbindingen. Deze
eigenschappen bepalen het functioneren van de ondergrond als systeem. Daarnaast zijn
er materialen in de ondergrond aanwezig, zoals gebouwen, infrastructuur en restanten
van oude of historische funderingen en gebouwen.
De ondiepe ondergrond van Dordrecht bestaat uit rivierafzettingen. Dit zijn afzettingen
van veen, klei en (in mindere mate) zand. Deze afzettingen hebben plaatsgevonden in
een dynamisch systeem met snel en langzaam stromende rivieren, killen en kreken. Door
haar ontstaansgeschiedenis is de ondergrond van Dordrecht in horizontale én verticale
zin erg afwisselend. Dit betekent dat de bodemlagenopbouw van de bovenste bodemlaag
binnen enkele tientallen meters sterk kan verschillen, de dikte van de aangetroffen
bodemlagen varieert of dat een specifieke bodemlaag zelfs helemaal afwezig is.
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De ontstaansgeschiedenis van de ondergrond van
Dordrecht in een notendop
De ondergrond van Dordrecht is ontstaan na de laatste ijstijd, zo’n 11.000 jaar
geleden. Nadat de laatste ijskappen waren verdwenen, domineerden de grote rivieren
het Nederlandse landschap. Het water in de Noordzee begon na de ijstijd te stijgen,
eb en vloed werden steeds belangrijker en de stroomsnelheid van de rivieren nam
af. Ter plaatse van het huidige Dordrecht lag een grote kustvlakte waar de Noordzee
klei en zand op afzette. Ook de rivieren zetten sedimenten als klei, zand en grind af.
Toen de zeespiegelstijging zich min of meer stabiliseerde, konden strandwallen
(zandbanken op het land evenwijdig aan de kust) ontstaan. Achter de strandwallen
ontstond een moerassengebied dat langzaam verzoette en waar sedimenten als fijn
zand en klei konden bezinken. Vanaf dat moment begint de vorming van de bodems
die nu nog steeds zo kenmerkend zijn voor Dordrecht, de veen- en kleibodems.
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Toch duurt het nog bijna 10.000 jaar voordat de eerste mensen in het gebied rond
Dordrecht komen wonen en de bodem gaan beïnvloeden. Tot die tijd is het land te
nat en te slap om op te wonen. In de 11e eeuw na Christus beschikten de mensen
over voldoende technische kennis om ook de natte gebieden in Zuid-Holland te
ontginnen. Precies op de plek waar een aantal brede zeestromen overgaan in
binnenwater wordt het huidige Dordrecht gesticht. De gronden rondom Dordrecht,

het zogenaamde achterland, worden onder andere gebruikt als landbouwgrond en
afgegraven ten behoeve van de zout- en veenwinning.
Vooral dat laatste blijkt in de nacht van 18 op 19 november 1421 desastreus te zijn.
Als gevolg van de Sint-Elisabethsvloed gaat het achterland van Dordrecht, de Groote
Waard, kopje onder. De zoutwinning en het achterstallige onderhoud aan de zeeen rivierdijken zorgen ervoor dat het water razendsnel het land verovert. Alleen de
huidige historisch binnenstad blijft, door haar hogere ligging, boven water.
Na de Sint-Elisabethsvloed zetten de rivieren opnieuw zand en klei af: het Merwededek.
Hierdoor komt het verdronken land stukje bij beetje weer boven water te liggen.
Door bedijking wordt het nieuwe land veiliggesteld tegen nieuwe overstromingen:
het ontstaan van de polders. En kan Dordrecht zich geleidelijk uitbreiden. Klei- en
veenbodems zijn in dit deel nog steeds de primaire bodemsoorten die voorkomen.
Ter plaatste van de oude stad zijn de oorspronkelijke klei- en veenbodems bedekt
geraakt met een stedelijke ophooglaag. De mens is hier niet alleen verantwoordelijk
voor de beïnvloeding van de fysische kwaliteit van de bodem, maar door allerlei
bedrijvigheid, zijn ook de chemische eigenschappen van de bodem onder invloed van
de mens veranderd.
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2.2

Bodemopbouw

De bovenste bodemlaag bestaat vooral uit veen en klei en heeft een beperkte draagkracht.
Dit betekent dat gebouwen, wanneer ze niet goed onderheid zijn, hier in (langzaam)
wegzakken. Een voorbeeld is het Huis van Scharlaken bij de Waag. De bewoners moesten
de vloer steeds iets ophogen om deze enigszins waterpas te houden.
Vanaf het maaiveld zijn vier bodemlagen te onderscheiden:
1. De toplaag van 0 tot 26 meter. Dit is de meest intensief gebruikte laag. Hierin
bevinden zich kelders en parkeergarages, kabels en buisleidingen, tunnels, wortels
van gewassen en bomen en gesloten warmte-koude energie opslag systemen. De
toplaag staat uit een slappe bodemlaag van klei en veen en een stevige pleistocene
zandlaag die vanaf circa 13 meter diepte aanwezig is. De funderingspalen van
gebouwen en woningen staan op deze zandlaag. De pleistocene zandlaag heet ook
wel de eerste watervoerende laag.
2. Een scheidende laag 26 tot 42 meter. Deze overwegend kleiige bodemlaag
laat door haar opbouw en samenstelling langzaam water door, zodat het een
scheidende laag is tussen de toplaag en de diepere bodemlagen.
3. Een tweede watervoerende laag van 42 tot 250 meter. In deze bodemlaag
bevinden zich de strategische grondwatervoorraden, die worden gebruikt voor
de bereiding van drinkwater. De warmte-koude energie opslag systemen (open
systemen) maken eveneens van het grondwater in deze bodemlaag gebruik.
4. De diepe ondergrond vanaf 250 meter. Dit is de bodemlaag waar aardwarmte,
aardolie en aardgas aanwezig is. De winning van deze materialen is lang niet
altijd rendabel. In het oostelijk deel van het eiland Dordrecht heeft in het verleden
winning van aardolie plaatsgevonden. De winning van aardwarmte, aardolie en
aardgas vindt over het algemeen plaats vanaf een diepte van 2 km.
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2.3

Functies van de ondergrond

De ondergrond heeft meerdere functies. Een belangrijke functie van de ondergrond is de
productiefunctie. De ondergrond levert drinkwater, energie en delfstoffen en vormt de
basis voor gewasproductie. De ondergrond heeft een dragende functie, voor bijvoorbeeld
gebouwen boven en onder het maaiveld. En de ondergrond heeft een informatie
functie. In ondergrond is informatie opgeborgen over de ontstaansgeschiedenis van ons
landschap (aardkundige waarden), oude bewoningsvormen (archeologie), voormalige
klimaten en de verschuiving van platen. En tenslotte, zoals in het eerste hoofdstuk is
beschreven, heeft de ondergrond tal van regulerende (natuurlijke) functies.
Functies kunnen elkaar versterken, maar ook beconcurreren, beïnvloeden of zelfs
uitsluiten. Bij het ordenen van de ondergrond is het van belang een goede balans
en afweging te maken tussen zaken in de ondergrond die we willen beschermen en
zaken in de ondergrond die we willen benutten. Bijvoorbeeld: door de situering van
een ondergrondse spoortunnel kunnen we de ondergrond ter plekke niet benutten
voor waterberging. Omgekeerd geldt hetzelfde. Of een ander voorbeeld: systemen
voor de opslag van warmte en koude energie kunnen elkaar beïnvloeden waardoor het
rendement van beide installaties daalt.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat het nut van een ondergrondse plan moet worden
afgezet tegen de baten die de ondergrond voor de samenleving vertegenwoordigd. Ook
moet de kwaliteit van de bodem behouden blijven voor toekomstige generaties.
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3 Ondergrondthema’s
Groslijst van bodemthema’s
In de ondergrond spelen een groot aantal thema’s. Deze thema’s maken inzichtelijk
hoe divers het gebruik van de ondergrond is. Op de linker zijn de ondergrondthema’s
weergegeven. In dit hoofdstuk is per thema een analyse gemaakt of, hoe en waar dit
thema speelt in Dordrecht en welk beleid er op van toepassing is.

Aardkundige waarden
Aardkundige waarden zijn die elementen (reliëf en structuren) van het landschap die
iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. In Dordrecht zijn deze
landschapscomponenten te vinden in het landelijk gebied en dan in het bijzonder in de
Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch.
Aardkundige waarden en aardkundig interessante gebieden moeten we beschermen, ze
zijn over het algemeen erg kwetsbaar voor ingrepen. Dit komt omdat de meeste van de
processen die in het verleden hebben bijgedragen aan het ontstaan van deze waarden nu
niet meer spelen. De polders van de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch zijn objecten met
internationale en regionale waarde. Binnen de bebouwde kom van Dordrecht komen
geen aardkundige waardevolle objecten voor. De ambities voor aardkundige waarden zijn
vastgesteld op provinciaal niveau en vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie.

Uitsnede aardkundige waardenkaart (2011)
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Afdekking / open bodem
Afdekking is het bedekken van de bodem met verhardingen en bebouwing. Voor Dordrecht
geldt dat in het centrum sprake is van een hoge tot zeer hoge mate van afdekking. In de
natuur en groen gebieden is afdekking niet tot nauwelijks aan de orde.
Een niet-afgedekt (of open) bodem kunnen we onder andere benutten om:
-- neerslag te laten infiltreren, zodat het regenwater in de ondergrond kan worden
geborgen;
-- vegetatie te dragen: draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad en de
bestendigheid van de stad tegen hittestress;
-- temperatuur en luchtvochtigheid te reguleren (op locaties waar de bodem open is,
is het in de zomer over het algemeen koeler dan op locaties waar stoeptegels aan
het oppervlak liggen).
Afdekking van de bodem kan worden verminderd door verharding weg te halen,
bijvoorbeeld door bewoners te stimuleren voor andere terrasmogelijkheden te kiezen
(vlonders of grind) en door op pleintjes en parkeerterreinen te kiezen voor open
bestratingsvormen.

Archeologie
De historische binnenstad is het hoogst gelegen en het eerste deel van het Eiland
van Dordrecht waarop mensen gingen wonen. Een deel van de geschiedenis van deze
oude bewoning is in de bodem onder Dordrecht, in de vorm van archeologische resten,
bewaard gebleven. Vooral over de bewoning van Dordrecht in de Middeleeuwen is onder
het maaiveld een ongekende en grote rijkdom aan informatie aanwezig.
Dordrecht beschikt sinds 2012 over een gemeentelijke beleidskaart archeologie, die is
gebaseerd op een archeologische verwachtingskaart. Daarmee heeft de gemeente en
een eenduidig kader voor de adequate bescherming van archeologische waarden in de
ondergrond, dat binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente functioneert.
De beleidskaart deelt het grondgebied van de gemeente op in gebieden met een zeer
hoge, hoge, middelmatige en lage verwachting op archeologische waarden in de
ondergrond. Naar mate de verwachting lager is, wordt een diepere bodemverstoring
geaccepteerd alvorens de gemeente van een initiatiefnemer een archeologisch
onderzoek vergt of aanvullende voorwaarden vaststelt. Voor gebieden met een lage
verwachting geldt geen onderzoeksplicht.
Over het algemeen geldt een zeer hoge archeologische verwachting van de historische
stadskern binnen de Spuihaven. Hier heeft zich door de eeuwen heen een zeer dik pakket
archeologische waarden opgebouwd. Plaatselijk is dit pakket zelfs 8 meter dik: de oorsprong
van het middeleeuwse Dordrecht kan dus tot op deze diepte aangetroffen worden. In het
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grote gebied buiten de Spuihaven is het middeleeuwse en oudere landschap helemaal
niet meer herkenbaar of zichtbaar: sinds de Sint-Elisabethsvloed van 1421 ligt het bedekt
onder een minimaal 70 cm dik pakket rivierafzettingen: het Merwededek.
Ook buiten de Spuihaven zijn er gebieden met hoge archeologische verwachting.
Bijvoorbeeld de hoger gelegen middeleeuwse oevers van de rivieren de Merwede, de
Dubbel, het Oude Maasje en de mogelijke Thure(drith). Deze bevinden zich onder het
Merwededek. De rivier de Dubbel stroomde in oost westelijke richting over het eiland.
De oude stroomgordel van de Dubbel snijdt door de wijken Dubbeldam, Zuidhoven en
Nieuw- en Oud Krispijn. De oude stroomgeul van het Oude Maasje loopt zuidelijker
over het eiland ook van oost naar west en schampt nog net de wijk Sterrenburg. De
ligging van de Thure(drith) zou vanuit het centrum van Dordrecht in zuidoostelijke
richting zijn. Buiten de stroomgordels is de archeologische verwachting laag.
De rijke historie van Dordrecht is één van de punten die met name het centrum zo
aantrekkelijk maakt. De archeologie beschermen en beheren we, bijvoorbeeld bij
graafwerkzaamheden. We benutten de archeologie om kennis over het verleden van
Dordrecht te vergroten. Op die plekken met een hoge archeologische trefkans leggen
we bij nieuwbouwprojecten de aanwezige archeologie bloot om deze te exposeren.
De oude stroomgordels zijn van oudsher aantrekkelijk om te wonen, vanwege de
vaak zandige grondslag en hogere ligging. Door op deze stroomgeulen (lintvormig) te
bouwen wordt de relatie met de rivieren en geschiedenis van het eiland benadrukt.

Uitsnede archeologische verwachtingskaart (2009)
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Biodiversiteit (bodemleven)
Met biodiversiteit beschrijven we de afwisseling, het verschil en de verscheidenheid van
het bodemleven in met name de bovenste meter van de ondergrond. De samenstelling van
het bodemecosysteem is een maat voor de gezondheid van de bodem. Het bodemleven
draagt bij aan de natuurontwikkeling, een goede bodemstructuur, het beschikbaar
maken van nutriënten voor vegetatie en in specifieke gevallen ook aan de afbraak van
organische verontreinigingen. Het bodemleven en type vegetatie zijn van oorsprong op
elkaar afgestemd. Door aanplant van andere vegetatie kan de afstemming verstoord
raken en groeit de vegetatie niet optimaal. In natuurgebieden en parken is er voldoende
bodemleven. In gebieden waar de bodem sterk bewerkt en verstoord of afgedekt is, is
bodemleven in mindere mate aanwezig. In Dordrecht zijn problemen met bodemleven
niet aan de orde. We beschouwen het beschermen van de bodembiodiversiteit dan ook
niet als aandachtsveld voor deze ondergrondvisie.

Bodemdaling (door zetting)
Bodemdaling is een onomkeerbaar proces waarbij de hoogte van het maaiveld daalt. Op
het Eiland van Dordrecht speelt dit op lokaal niveau als gevolg van oxidatie van veen of
inklinking van veen en/of klei of zetting van de ondergrond. Het treedt op bij een lage
grondwaterstand, waardoor het veen droog komt te liggen en het veen in aanraking komt
met zuurstof. Bouwwerken en infrastructurele werken, die niet onderheid zijn, dalen mee.
Dit kan problemen geven met bijvoorbeeld riolen en leidingen die in de ondergrond liggen
en mee dalen, terwijl onderheide huizen niet mee dalen. De ondergrond van Dordrecht
daalt, maar niet in een zodanig mate dat hierdoor problemen ontstaan. Het is zaak om
de grondwaterstand op peil te houden. We beschouwen bodemdaling dan ook niet als
aandachtsveld voor de ondergrondvisie.

Bodemvruchtbaarheid
Bodemvruchtbaarheid is de mate van voedselrijkdom en vermogen van de bodem om
voedingsstoffen vast te houden of af te geven aan de vegetatie. Een tekort aan voeding
voor vegetatie zal de groei belemmeren.
De ondergrond in het stedelijk gebied
van Dordrecht bestaat grotendeels uit
klei en veen. Dat is van nature voldoende
vruchtbaar voor de groei van de gewenste
natuur. In het landelijk gebied van
Dordrecht is de vegetatie aangepast aan
de heersende bodemvruchtbaarheid.
In landbouwgebieden wordt de bodem
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bemest om de herhaaldelijke teelt van gewassen mogelijk te maken. Wanneer
landbouwgebieden worden omgevormd tot natuurgebieden, moet de ondergrond
vaak verschraald worden om de gewenste natuur te krijgen. We beschouwen
bodemvruchtbaarheid dan ook niet als aandachtsveld voor de ondergrondvisie.

Chemische en diffuse bodemkwaliteit, lokale verontreinigingen en grondverzet
De chemische bodemkwaliteit is de chemische samenstelling van de bodem. Met
kennis van de chemische bodemkwaliteit kan beoordeeld worden of er risico’s zijn bij
(een voorgenomen) gebruik van de bodem. Het bodemkwaliteitsbeleid richt zich op
het wegnemen van risico’s van bodemverontreinigingen voor mens en natuur. Dit kan
door het verwijderen van de risicovolle stoffen of het beheersen van deze stoffen of het
voorkomen dat de mens in contact komt met verontreinigde stoffen.
De bodemopbouw in Dordrecht is gunstig voor het tegengaan van verspreiding van
bodemverontreinigingen. De dikke veen- en kleilaag zorgen ervoor dat verontreinigingen
zeer langzaam verplaatsen en onder sommige omstandigheden kunnen de van nature
aanwezige bacteriën deze verontreinigingen afbreken tot onschadelijke stoffen.

Diffuse bodemkwaliteit
Diffuse bodembelasting houdt in dat de bodem over een groot oppervlak met
verontreinigende stoffen is belast door een (natuurlijke) diffuse bron. Het bekendste
voorbeeld in Dordrecht is de stedelijke ophooglaag in het centrum.
Deze diffuse bodemkwaliteit is vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart. Het beleid is
erop gericht om een chemische bodemkwaliteit te realiseren, die is afgestemd op het
bovengrondse gebruik. Dordrecht is op de bodemkwaliteitskaart onderverdeeld in zones
naar de klassen industrie, wonen en natuur/landbouw. Door middel van het beleid
met betrekking tot hergebruik van grond en grondverzet wordt gestreefd naar een
bodemkwaliteit passend bij de functie van de betreffende zone.
Op basis van de gegevens die ten grondslag liggen aan de bodemkwaliteitskaart wordt
de bodem ter plaatse van het centrum in de kwaliteitsklasse ‘industrie’ ingedeeld. Deze
kwaliteitsklasse wordt in de meeste binnensteden aangetroffen en is het gevolg van
het eeuwenlange intensieve gebruik, waarbij in het verleden minder aandacht was voor
nadelige effect van bepaalde activiteiten voor de bodemkwaliteit. Vooral zware metalen
treffen we hier vaak aan. De algemene bodemkwaliteit geschikt voor de functie die het
centrum nu heeft. Kleine kinderen, die aarde in de mond stoppen, moeten oppassen
en het op grote schaal moestuinieren in stadstuinen is af te raden. Het is beter om
consumptiegewassen in bakken te plaatsen of één meter grond af te graven en te
vervangen door schone grond.
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Verontreinigingen van de bodem en grondwater zijn afwezig in de stedelijke woonwijken.
In het merendeel van de woonwijken heeft de bodem de kwaliteitsklassen ‘wonen’
of ‘achtergrondwaarde’ en is dus zeer geschikt voor het gebruik wonen. Met deze
bodemkwaliteit kan de bodem worden gebruikt voor moestuinen en stadslandbouw.
Het westelijke deel van de wijk Reeland heeft de bodemkwaliteit ‘industrie’. Deze
kwaliteit zullen we op termijn verbeteren tot de klasse ‘wonen’, bijvoorbeeld om ook
hier te kunnen moestuinieren. Deze kwaliteitsverbetering plaatsvinden bij grootschalige
herontwikkelingsprojecten in het gebied.
De grootschalige bedrijventerreinen Zeehavengebied, Louter Bloemen en de
Merwedehavens liggen buitendijks en zijn hoger gelegen. De algemene bodemkwaliteit
van de grootschalige industriegebieden is klasse industrie (Zeehavengebied en Louter
Bloemen) en klasse wonen (Merwedehavens). De bodemkwaliteit in het noordwesten
van het Merwedehavengebied is zodanig dat ze niet toegepast kan worden, maar bij
ontgraving moet worden afgevoerd. De kleinschalige bedrijventerreinen van Dordtse Kil
hebben de klasse achtergrondwaarde.

Bodemkwaliteitskaart bovengrond (2010)
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In de natuur- en groengebieden is de chemische kwaliteit van de bodem schoon en
wordt ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’. Gezien de functie als
voedselproducent is het van belang dat de bodem vrij is en blijft van verontreiniging.

Lokale verontreinigingen
Lokale verontreinigingen zijn lokale verhogingen van concentraties van chemische
bestandsdelen in de bodem en/of het grondwaterontstaan als gevolg van menselijke
activiteiten. Vaak zijn het bedrijfsmatige activiteiten die in de jaren voor de intrede
van het milieubewustzijn (begin jaren 80 van de vorige eeuw), hebben geleid tot
ongecontroleerde emissies naar de bodem. Met de huidige kennis kunnen we beoordelen
of deze verontreinigingen schadelijk zijn voor mens en ecosysteem.
In Dordrecht is de chemische bodemkwaliteit grotendeels bekend. Lokale
verontreinigingen zijn bekend en worden of zijn onder controle gebracht, zoals onder
meer enkele grondwaterverontreinigingen op de industriële bedrijventerreinen van
Dordrecht. Deze verontreinigingen zijn zodanig van omvang en ernst dat er bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen rekening mee moet worden gehouden.
Op een aantal locaties is de omvang van de verontreiniging nog niet voldoende in kaart
gebracht, maar is het vrijwel zeker dat risico’s afwezig zijn. Voor een aantal locaties,
waaronder diverse voormalige stortplaatsen, is een monitoringsprogramma opgesteld.
De risico’s van deze stortplaatsen zijn in de loop van de tijd onder controle gebracht.
De gemeente monitort onder andere met metingen van de grondwaterkwaliteit of deze
situatie voor de toekomst behouden blijft.

Delfstoffen
Delfstoffen worden gewonnen in de ondergrond. Ze leveren economisch voordeel op,
want delfstoffen kunnen we benutten voor bouwen, grondstof of energie. In de ondiepe
ondergrond wordt vooral zand , grind, klei en veen gewonnen. In de diepe ondergrond,
vanaf ongeveer 2 km onder maaiveld, kunnen olie en gas worden gewonnen.
Het Eiland van Dordrecht is een gebied met onderkende prospects voor olie- en
gaswinning. In het oostelijk deel van de gemeente bevindt zich een olieveld, dat niet
meer in gebruik is. Tevens is er voor deze regio een aardgasveld (niet in productie) en
een opsporingsvergunning voor aardwarmte afgegeven. De winning van olie en gas op
deze diepte valt onder de Mijnbouwwet, waarvoor het Ministerie van Economische Zaken
concessies verleent.
De diepte van het Posidonia klei, de bodemlaag waar in potentie schaliegas kan worden
gewonnen, ligt op 2 tot 3 km diepte op het Eiland van Dordrecht. De gemeente is geen
bevoegd gezag voor het afgeven van winningconcessies, die verantwoordelijkheid ligt op
grond van de Mijnbouwwet bij het Ministerie van Economische Zaken.
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De gemeente is kritisch met betrekking tot de winning van schaliegas. Deels heeft dat te
maken met de heersende onzekerheid over het gebruik van chemicaliën en het breken van
gesteenten op grote diepten, deels omdat de winning van schaliegas enorme impact heeft
op het bovengrondse landschappelijke beeld. Daarnaast is de winning van schaliegas in
strijd met de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.

Draagkracht, fysische gesteldheid
Draagkracht is het vermogen van de bodem om gebouwen en kunstwerken te dragen.
De draagkracht is afhankelijk van de fysische samenstelling van de ondergrond, zoals
zand, klei of veen. Zand heeft bijvoorbeeld een grote draagkracht en klei een beperkte
draagkracht. Gebouwen op zand hoeven vaak niet onderheid te worden, terwijl gebouwen
op klei onderheid moeten worden in een stevige zandlaag, anders zakken ze langzaam weg.
De draagkracht van de ondergrond is een gegeven. In de ruimtelijke planvorming kan hier
rekening mee worden gehouden, waardoor bijvoorbeeld ophogingskosten en heikosten
kunnen worden vermeden. In Dordrecht vinden geen stadsuitbreidingen meer plaats
waar zo’n keuze aan de orde kan zijn. We beschouwen draagkracht dan ook niet als
aandachtsveld voor de ondergrondvisie.

Drinkwater
Op het Eiland van Dordrecht zijn drie drinkwaterbeschermingsgebieden: Kop van ’t Land,
Biesbosch en Jeugddorp. Het betreft hier diepe grondwateronttrekkingen in het tweede
(Jeugddorp) en derde (Kop van ’t Land en Biesbosch) watervoerend pakket. Rondom het
waterwingebied ligt een boringsvrije zone. Binnen deze zones mag niet geboord worden
en ontwikkelingen die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor het grondwater zijn niet
toegestaan. Het gewonnen drinkwater is vooral bestemd voor consumptie op het Eiland
van Dordrecht. Proceswater voor fabrieken in Dordrecht wordt niet uit het grondwater
onttrokken: hiervoor wordt rivierwater gebruikt.

Erosie (verlies van bodemmateriaal)
Erosie is het proces waarbij bodemdeeltjes door water en wind worden meegevoerd en
er verlies van bodemmateriaal optreedt. Voorbeelden zijn de afkalving van rivieroevers
of het verstuiven van braakliggende terreinen. Erosie is een natuurlijk proces dat in de
Biesbosch optreedt. Het is daar onderdeel van de gewenste landschappelijke dynamiek.
We beschouwen erosie niet als aandachtsveld voor de ondergrondvisie.
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Kaart drinkwaterbeschermingsgebieden
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Funderingspalen
Nieuwe funderingspalen
In de ondergrond zijn veel funderingspalen aanwezig. Bij herontwikkeling worden de oude
aanwezige funderingspalen vaak niet gebruikt en wordt een tweede paalzetting gedaan
voor de nieuwe fundering. Oude palen worden of verwijderd door ze uit de grond te trekken
of ze blijven in situ aanwezig. Bij het trekken van de oude palen treedt verstoring van
de ondergrond op, die de grondwaterkwaliteit, bodemkwaliteit en archeologie nadelig
beïnvloeden. Daarbij treedt bij een tweede paalzetting, net als in het verleden bij de eerste
paalzetting, opnieuw verstoring van archeologie en afsluitende bodemlagen op. Ook zijn
nieuwe materialen nodig voor de tweede paalzetting. In het kader van duurzaamheid en
het voorkomen van verstoring van de ondergrond, heeft hergebruik van de eerste palen
voorkeur. Bij hergebruik van de oude fundering is onderzoek nodig of de oude fundering
voldoet voor het nieuwe gebouw. Eigenaren van gebouwen moeten deze afweging zelf
maken. We beschouwen funderingspalen niet als aandachtsveld voor deze ondergrondvisie.
Oude funderingspalen
Voor oude, houten funderingen geldt het probleem van paalrot, zodra de palen boven
het grondwater uitkomen. Bij het thema grondwaterstroming en –stand wordt hier op
ingegaan.

Geothermie (aardwarmte)
Geothermie betreft de winning van aardwarmte door warm water van 45 tot 120°
Celsius op te pompen uit watervoerende aardlagen op 1,5 tot 4 km diepte. Aardwarmte
ontstaat als gevolg van radioactieve vervalprocessen in de kern van de aarde. Het Eiland
van Dordrecht heeft een goede potentie voor de winning van aardwarmte in het gebied
tussen A16 en Dordtse Kil. Op het overig deel van het eiland is er een mogelijke potentie.
Voor het oostelijk deel van het Eiland is een opsporingsvergunning voor aardwarmte door
het Ministerie van Economische Zaken verleend.
Er zijn verschillende aardlagen waarin aardwarmte gewonnen kan worden. De kennis
over het voorkomen in ruimtelijke zin van deze verschillende aardlagen neemt toe.
Daarmee neemt ook de zekerheid voor de
winning toe. Geothermie is een duurzame
(warmte) energiebron en een mogelijke
toekomstige bron voor het warmtenet.
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Grondwaterstroming en –stand
Grondwaterstroming is de beweging van grondwater door de ondergrond onder invloed
van potentiaalverschillen (verschillend in grondwaterstand of –potentiaal). Er is onderscheid
tussen freatisch grondwater en dieper grondwater (watervoerende pakketten). De richting
en snelheid van de grondwaterstroming kan per diepte verschillen. Verhoging of verlaging
van de grondwaterstand heeft effect op houten funderingen (paalrot) of kan plaatselijk tot
wateroverlast of wateronderlast leiden.
Grondwater is een cruciale factor bij het gebruik van de ondergrond in het centrum. De
grondwaterstand is van invloed op de gesteldheid van de fundering van de gebouwen. In de
19e eeuwse schil, Oud- en Nieuw Krispijn en Reeland komen regelmatig funderingsproblemen
voor, door lokale ongewilde verlaging van de grondwaterstand (verdroging) en slechte kwaliteit
van heipalen. Bij verlaging van de grondwaterstanden kunnen delen van de houten heipalen,
die boven de grondwaterstand liggen, gaan rotten. Daarnaast kan door de daling van de
grondwaterstand het maaiveld dalen als gevolg van oxidatie van veen in de ondergrond.
In de woonwijken Sterrenburg en Stadspolders is sprake van wateroverlast. Bij nieuwe
ontwikkelingen wordt in deze wijken drainage aangelegd. Ook in Wielwijk is veel aandacht
besteed aan de klimaatbestendigheid en de waterberging in de bodem.
Het grondwaterbeheer In Dordrecht is een gemeentelijke taak. Door het heterogene karakter
van de bodem, de vele ondergrondse obstakels en de hoge mate van verstening van de stad
is dat niet eenvoudig. Ondoorlatende verharding en ondergrondse bouwwerken (barrières)
hebben een belangrijk effect op de freatische grondwaterstroming en de grondwaterstand.
Door ondoorlatende verharding daalt de grondwaterstand. En het grondwater moet om
bouwwerken in de ondergrond heen stromen. Dit kan lokaal tot verhoging of verlaging van
de grondwaterstand kan leiden.
Om een beeld te hebben van de grondwaterstand en de grondwaterstroming beschikt
de gemeente over een uitgebreid (primair, secundair en tertiair) netwerk van peilbuizen.
Alleen al in het primaire netwerk meet de gemeente elke maand in 450 peilbuizen de
grondwaterstand.
De ondergrond kan een belangrijke rol spelen in de berging van water. Een open bodem, die
niet verhard is, speelt hierbij een cruciale rol. Hemelwater kan direct in de bodem infiltreren
en hoeft over de straten en door riolen te worden afgevoerd. Door de dichte bebouwing,
de hoge concentratie aan straatjes en het weinige openbaar groen in het centrum wordt
het natuurlijke vermogen van de ondergrond om water te bergen nu niet optimaal gebruikt.
Hemelwater stroomt direct over de verhardingen het riool in, bij grote regenbuien kan dit
leiden tot een overvol riool met wateroverlast tot gevolg.
De gemeente heeft een waterbank, waarin per gebied het oppervlak verhard en open bodem
is vastgelegd. Binnen het gebied wordt nieuwe verharding gecompenseerd door open
bodem. De waterbank dient te salderen, zodat het percentage open bodem in een gebied
tenminste gelijk blijft.
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De gemeente heeft haar beleid voor het stedelijk waterbeheer ondergebracht in het
gemeentelijk rioleringsplan “Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011
tot 2015”. Het beheer heeft betrekking op het regionale watersysteem en de controle
over het grondwaterpeil.

Kabels en leidingen
Kabels en leidingen liggen in grote hoeveelheden op relatief kleine diepte (gemiddeld
60 tot 300 cm) in de ondergrond. In het stedelijke deel van Dordrecht liggen kabels en
leidingen onder vrijwel alle wegen, straten en trottoirs. In het buitengebied is de dichtheid
minder groot, maar ook hier liggen onder of net naast de wegen kabels en leidingen. De
ligging van, vooral de kleine nutskabels, wordt bijgehouden door de netbeheerders. Zij
hebben de verplichting dit door te geven aan het Kadaster. De exacte ligging wijkt wel
eens af van de geregistreerde ligging. Bovendien treffen we ook vaak nog oude of niet
meer in gebruik zijnde kabels en leidingen, die niet geregistreerd staan.
De huidige breedte die kabels en leidingen inclusief riolen in een straat innemen is
ongeveer 6 meter. Bij werkzaamheden is het passen en meten en liggen sommigen
kabels dichter op elkaar dan wenselijk. Zeker in de smalle en dicht bebouwde straten is
er niet voldoende ruimte om kabels en leidingen voldoende ruimte te geven en komen
kabels van het zelfde bedrijf nu ook regelmatig boven elkaar te liggen. Dit is van belang
voor de bereikbaarheid en de veiligheid van de kabels en leidingen.
Door ruimtegebrek groeien boomwortels vaak door de kabels en leidingen heen. Ze
houden van de warmte van de kabels en in het riool zoeken de boomwortels naar water.
Kabels en leidingen en boomwortels zouden fysiek van elkaar gescheiden moeten
worden. Er zijn mogelijkheden om bomen in speciale kratten te zetten of wortelwerende
doeken aan te brengen, waardoor ze niet bij de kabels en leidingen kunnen komen.
Kabels en leidingen vragen veel en steeds meer ondergrondse ruimte. Dat heeft
verschillende redenen:
-- Het aantal gebruikers van ondergrondse infrastructuur neemt toe, zoals voor
warmte-koude energie opslag systemen, windenergie, warmtenet en glasvezel.
-- Door de afspraken over bereikbaarheid en veiligheid vragen de kabels- en leidingen
meer ruimte in de ondergrond.
-- Er ontstaat behoefte aan de aanleg van smart grids, waardoor aanbod en vraag om
energie beter op elkaar kunnen inspelen.
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Smart grids (slim elektriciteitsnet)
Door het toepassen van smart grids kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar
afstemmen. Een smart grid kan flexibel omgaan met een wisselend aanbod en een
wisselende vraag naar elektriciteit. Dat maakt het geschikt voor elektriciteit, die op
verschillende locaties wordt opgewekt, zoals zonnepanelen en windmolens. En waarvan
de hoeveelheid opgewekte energie fluctueert, afhankelijk van het weer. Ook kan een
‘smart grid’ ervoor zorgen dat de wasmachine pas aangaat of de elektrische auto pas
oplaadt, als er voldoende energie is.
De ondergrondse ruimte voor kabels en leidingen willen we beschermen en afstemmen
op het ondergronds ruimtegebruik van bijvoorbeeld bomen en ondergrondse containers.

Kaart warmtenet
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In Dordrecht ligt een hoofdtransportleiding van het aardgasnetwerk van de Gasunie. Deze
leiding buigt van noordoost naar zuidwest over het eiland om de bebouwde kom heen.
Naast deze leiding ligt een belangrijke stikstofleiding van en naar Dupont. Tevens zijn er
twee hoofdwaterleidingen. De ligging van deze leidingen en milieuzonering is vastgelegd
in het bestemmingsplan. In het stedelijk gebied wordt de aanleg van een restwarmtenet
voorbereid. Met dit net wordt warmte van de afvalverbrandingsoven van HVC
getransporteerd naar woningen. Het leveringsgebied is nu de noord-, zuid- en oostzijde
van Dordrecht. De mogelijkheden voor de aansluiting van de woningen in de 19e eeuwse
schil worden onderzocht. De ligging van andere (toekomstige) stedelijke hoofdnetten of
smart grids, zoals het restwarmtenet, is niet beschermd in bestemmingsplannen.
Een deel van de kabels en leidingen is in beheer bij de overheid en een deel is in eigendom
van commerciële bedrijven. De wet informatieuitwisseling ondergrondse netten (WION)
verplicht netbeheerders de ligging van hun netten bekend te maken. De gemeente voert
proactief regie uit op de kabels en leidingen in de ondergrond en tracht de belangen van
alle partijen boven de grond en onder de grond op elkaar af te stemmen. De gemeente
heeft in 2002 haar beleid ten aanzien van kabels en leidingen vastgesteld in het Handboek
Kabels en Leidingen. Een nieuw Handboek wordt samen met de telecommunicatieverordening en de leidingenverordening door de gemeente, in samenwerking met
andere Drechtsteden, opgesteld. Daarnaast zijn er ook wetten die betrekking hebben
op de netbeheerders zelf en waar zij rekening mee moeten houden. De gemeente kan
invloed uitoefenen op de plek waar kabels en leidingen komen te liggen en de tijd van
uitvoering.
Een kabel- en leidingengoot (binnen een stadsbrede ondergrondse infrastructuur) is het
ideaalbeeld, vooral in gebieden met grote gebouwen met collectieve voorzieningen. Voor
huisaansluitingen is het minder handig, vanwege de vele aftakkingen naar huizen. De
investering voor de aanleg van een kabel en leidingengoot is aanzienlijk.

Niet gesprongen explosieven
Onontplofte explosieven leveren een gevaar op als ze verplaatst of aangeraakt worden bij
graaf- of baggerwerkzaamheden. Op basis van luchtfoto’s uit die tijd zijn gebieden aangeven
waar mogelijk explosieven terecht zijn gekomen op basis van kraters of bodemverstoring
aan het oppervlak. Op een explosievenkaart zijn verdachte gebieden weergegeven.
Vooral het zuidelijk deel van het Eiland langs de oevers van de Dordtse Kil en in de Dordtse
Biesbosch zijn verdachte gebieden. In deze omgeving is in de Tweede Wereldoorlog
intensief gevochten.
Voorafgaand aan ingrepen in de ondergrond is onderzoek naar explosieven on verdachte
gebieden noodzakelijk.
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Ondergronds ruimtegebruik (kelders, parkeren en
tunnels)
Ondergronds ruimtegebruik is het gebruik van de ruimte onder de grond voor allerlei
bouwwerken, zoals kelders en tunnels. We benutten hiermee de ondergrond door lelijke
of milieu belastende infrastructuur onder de grond te brengen. De wens van Dordrecht
om het goederenspoor te ondertunnelen is hiervan een goed voorbeeld.
Binnen de gemeente is geen sprake van zodanig ruimtegebrek dat ondergrondse
bouwwerken de enige oplossing zijn voor ontwikkelingen. In de dicht bebouwde
binnenstad zijn wel verschillende ondergrondse parkeergarages aanwezig. Het onder
de grond brengen van bijvoorbeeld parkeergarages of de ondertunneling van het
goederenspoor is voor de gemeente Dordrecht geen doel op zich. Ondergronds bouwen
kan een oplossing zijn, daar waar vanuit stedenbouwkundig of landschappelijk oogpunt
bovengronds bouwen niet wenselijk of mogelijk is.
Het gaat op het gebied van ondergronds ruimtegebruik met name om ondergrondse
afstemming en effecten op grotere schaal dan alleen de projectschaal. In Dordrecht is
het van belang om bij het bouwen van ondergrondse kunstwerken rekening te houden
met het effect op de grondwaterstand en grondwaterstroming. Parkeergarages en andere
objecten in de ondergrond hebben niet alleen een effect op de beschikbare ruimte, ze
beïnvloeden ook de grondwaterstroming en de grondwaterstanden.
In het centrum zijn verschillende ondergrondse parkeergarages aanwezig. Buiten het
centrum zijn verschillende tunneltjes onder het spoor of de provinciale weg door. Het
goederenspoor tracé naar het zuiden en het spoor tracé richting Gorinchem en de Randweg
N3 vormen nu drie belangrijke barrières door de woonwijken. Bovendien hebben deze
drie structuren op gebied van geluid, lucht en externe veiligheid een milieuzonering.
Deze milieuzonering beperkt nieuwe ontwikkelingen en de aantrekkelijkheid van de
woonwijken. Het onder de grond brengen van deze tracés vergroot de aantrekkelijkheid
van Dordrecht.
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Ondergrondse opslag (gas, kernafval, CO2)
Ondergrondse opslag betreft het tijdelijk onderbrengen van specifieke stoffen onder
de grond. De opslag heeft in intentie een tijdelijk karakter, al is het tijdelijke karakter
bij opslag van bijvoorbeeld kernafval en CO2-gas discutabel. De opslag van aardgas,
kernafval en CO2-gas vindt over het algemeen plaats in uitgeputte olie- en aardgasvelden
en zoutcavernes. Op het Eiland van Dordrecht zijn geen lege olie- en aardgasvelden of
zoutcavernes aanwezig, behoudens een gesloten aardolieveld in het oostelijk puntje
van het Eiland. In potentie kan er wel gas in de ondergrond van Dordrecht aanwezig en
exploitabel zijn. Deze velden zullen eerst leeg moeten zijn, voordat een discussie kan
worden gevoerd over de opslag.
Vanwege de afwezigheid van de ‘Boomse klei’ laag, is de ondergrond van Dordrecht niet
geschikt voor de opslag van kernafval.
We beschouwen ondergrondse opslag niet als aandachtsveld voor deze ondergrondvisie.

Ondergrondse ruimte voor bomen en ander groen
Boomwortels nemen ondergrond ruimte in beslag. Een vuistregel is dat een boom dezelfde
hoeveelheid biomassa onder de grond heeft als boven de grond. Door ruimtegebrek en
een voorkeur voor warmte groeien boomwortels vaak tussen kabels en leidingen en in
riolen. Ook duwen ze vaak door ondergronds ruimtegebrek de verharding omhoog.
Bomen en ander groen dragen bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Dordrecht.
Ze zorgen voor verkoeling, door schaduw en verdamping en dragen bij aan goede
infiltratie van neerslag en verhogen het waterbergend vermogen van de ondergrond.
Uitzicht op bomen of een park is vaak gunstig voor de woningwaarde. Daarnaast heeft
groen een sociale functie. Steden met meer groen worden beter gewaardeerd door haar
burgers en groen daagt burgers uit om te bewegen.
De ruimte die dit groen onder het maaiveld nodig heeft, verdient bescherming. Kabels
en leidingen zijn de grootste concurrent of partner als het gaat om het gebruik van de
ondergrondse ruimte.
In het Bomenstructuurplan en bijbehorend
Werkplan uit 2007 staat hoe bestaande
bomen en boomstructuren beschermd
moeten worden. En waar bij nieuwe
aanplant van bomen rekening mee
moet worden gehouden. Zo is in nieuwe
situaties de voorgeschreven afstand tussen
de kabels en leidingen en bomen minimaal
1,50 meter.
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Groen in het centrumgebied is weinig aanwezig. Vooral solitaire (monumentale) bomen,
vormen het aanwezige groen. Langs en door de woonwijken zijn een aantal belangrijke
ecologische zones aanwezig in de vorm van parken, groene linten of groenblauwe zones.
De ondergrond speelt een belangrijke rol als het gaat om het type natuur dat daar
aanwezig kan zijn.

Opbarsten van de bodem
Als gevolg van de opwaartse druk van het grondwater kan de ondergrond of slootbodem
opbarsten, waardoor grondwater naar boven kan lekken. Opbarsten kan ontstaan doordat
de toplaag door afgraving, erosie of baggeren te dun is om de opwaartse druk van het
grondwater te weerstaan. Hierdoor ontstaat opwelling van grondwater, waardoor in het
slechtste geval gebieden onder water kunnen komen te staan. Opbarsten speelde een
rol in de planvorming voor het project Dordtse Kil IV. De geplande waterpartijen konden
niet worden gegraven vanwege het risico op opbarsten. Opbarsten komt ook voor bij de
slootbodems in het buitengebied van Dordrecht.

Verarming (m.n. organische stof, landbouw)
Verarming is de afname van de hoeveelheid voedingsstoffen of het vermogen van de bodem
om deze vast te houden. Dit thema staat in nauwe relatie tot de bodemvruchtbaarheid.
Door verarming kan de opbrengst van de landbouw afnemen. In Dordrecht zijn geen
problemen bekend die relatie hebben met verarming van de bodem. We beschouwen
verarming dan ook niet als aandachtsveld voor de ondergrondvisie.

Verdichting (nieuwbouw, met zwaar verkeer)
Bodemverdichting is het compacter worden van de bodem. Dit ontstaat doordat de
bodem fysiek belast wordt. Verdichting heeft in tegenstelling tot zetting een duidelijke
menselijke oorzaak. Verdichting veroorzaakt minder infiltratie van water en verlies van het
waterbufferende vermogen van de bodem. Het heeft een negatief effect op wortelgroei van
planten en het bodemleven.
Verdichting van de bodem treedt op bij de bouwwerkzaamheden van nieuwe woonwijken,
maar ook bij de aanleg van het nieuwe natuur- en recreatiegebied in de Nieuwe Dordtse
Biesbosch kan verdichting optreden. Zware grondwerkmachines verdichten de ondergrond
zodanig dat neerslag en boomwortels moeite kunnen hebben in de ondergrond hun
weg te vinden. Hierdoor kan plaatselijke wateroverlast of suboptimale groei van bomen
ontstaan. Gezien de wateroverlast binnen de gemeente is het raadzaam om verdichting
van de ondergrond tegen te gaan. Het is namelijk mogelijk om de grondwerkzaamheden
op zodanig wijze uit te voeren dat verdichting niet of nauwelijks optreedt.
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Verdroging
Verdroging is het indrogen van de bodem doordat grondwaterstand (plaatselijk)
te laag is. Verdroging brengt zowel onder de grond als boven de grond schade met
zich mee. Onder de grond kan de bodemstructuur veranderen. Veen kan inklinken
en oxideren. Door oxidatie neemt het organisch stof gehalte van de bodem af, dit
heeft weer een negatief effect op onder andere het waterbergend vermogen en op
de bodemvruchtbaarheid. Bovendien ‘verdampt’ het veen als het ware door oxidatie,
waardoor het maaiveldniveau daalt.

Vermesting (landbouw)
Vermesting is de verrijking van de bodem met voedingsstoffen door middel van dierlijke
mest of kunstmest. Het betreft met name nitraat en fosfaat. Vermesting speelt met
name in de land- en tuinbouw. Mest wordt uitgereden op het land om de opbrengst van
gewassen te verhogen of om dierlijke mest kwijt te raken. Het te veel aan meststoffen
spoelt uit naar het grondwater en oppervlaktewater. In het grondwater kunnen de
meststoffen de drinkwatervoorraad vervuilen. In het oppervlaktewater zorgt het voor een
afname van de soorten diversiteit en explosie van algengroei. Het landbouw areaal in
de polders van Dordrecht is de afgelopen jaren afgenomen (ook in het kader van het
strategische groenproject). Er zijn geen problemen ten aanzien van de drinkwaterwinning
of eutrofiering van de oppervlaktewater bekend in de landbouwgebieden van Dordrecht.
We beschouwen vermesting niet als aandachtsveld voor deze ondergrondvisie.

Versnippering (doorsnijden groenstructuren)
Versnippering betreft het verkleinen van het leefgebied voor flora en fauna door
menselijk handelen. Versnippering is het gevolg van het aanbrengen van barrières als
(spoor)wegen, kanalen en bebouwing in groenstructuren. We beschouwen versnippering
niet als aandachtsveld voor de ondergrondvisie.

Verzilting
Verzilting is de ophoping van oplosbare zouten in ondiepe of diepe bodems. Veroorzaakt
door de aanvoer van zouten in brak rivier- of grondwater. Verzilting wordt in Nederland
veroorzaakt door oppompen of kwellen van brak grondwater en verdringing van zoet
grondwater door brak grondwater. Verzilting van het rivierwater kan in de toekomst
door de klimaatverandering in steeds grotere mate optreden. Verzilting van het
rivierwater speelt ter hoogte van Dordrecht geen tot nauwelijks een rol. In het kader
van het Deltaprogramma worden regionale maatregelen genomen om verzilting van
de rivieren tegen te gaan.
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In Dordrecht zit het brakke grondwater op grote diepte in het 3e watervoerende pakket.
Oppompen van dit brakke grondwater is niet aan de orde. Bij diepe open warmte-koude
energie opslag systemenmoet in de techniek wel rekening worden gehouden met de
mogelijkheid dat brak grondwater kan worden aangetroffen.
We beschouwen verzilting niet als aandachtsveld voor deze ondergrondvisie.

Warmte-Koude opslag systemen (WKO)
Warmte Koude opslag systemen in de ondergrond kunnen we benutten, zodat de
ondergrond een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzaamheidsambitie van
Dordrecht. Bestaande oude bouw, zoals in het centrum, is moeilijk op WKO aan te
sluiten. Maar bij ver(nieuwbouw) van woningen, kantoren, winkels of bedrijfspanden is de
aanleg van een WKO systeem een kans om de duurzaamheid van Dordrecht te vergroten.
Duurzame natuurlijke energie in de vorm van warmte of koude in de ondergrond kunnen
benutten door middel van:
1. Open systemen of warmte-koudeopslag (WKO);
2. Gesloten systemen of bodemwarmtewisselaar.
Er zijn nog maar een beperkt aantal WKO-installaties gerealiseerd, waardoor het risico op
interferentie tussen de verschillend systemen beperkt is. Bij een toename van het aantal
WKO systemen, neemt het risico op interferentie en daarmee opbrengstverlies toe.

Open systemen
Open WKO systemen zullen in het centrum met name worden toegepast bij kantoren,
winkels of bedrijfspanden. Deze systemen staan in open verbinding met het grondwater. In
de zomer wordt koel grondwater uit de koude bron opgepompt om een pand te koelen. Het
grondwater dat hierdoor opwarmt wordt via een tweede warmte bron weer teruggepompt in
de ondergrond. ’s Winters kan dit opgewarmde water weer worden opgepompt om het pand
te verwarmen. Het water koelt hierbij af en kan weer worden teruggepompt in de koude bron.
In Dordrecht zijn op het moment een tiental open WKO systemen aanwezig, vooral bij
bedrijven en kantoren in het gebied buiten de Spuihaven. De ondergrond van Dordrecht
heeft een hoog potentieel voor meer open WKO systemen voor de toepassing in woningen,
kantoren en bedrijfsgebouwen. Binnen de bebouwde kom mogen WKO systemen alleen in
het 2e en 3e watervoerend pakket worden aangelegd. Buiten de bebouwde kom mogen
WKO systemen wel in het 1ste watervoerend pakket worden aangelegd. Een WKO systeem in
het 1ste watervoerend pakket is goedkoper door de lagere boorkosten. Open WKO systemen
bevinden zich in het 2e en 3ewatervoerend pakket op een diepte tussen de 42 en 200 meter.
Voor het toepassen van een open warmte-koudeopslag systeem is een vergunning van
de provincie nodig op basis van de grondwaterwet. Open systemen zijn geregistreerd in
het Landelijk Grondwater Register.
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Gesloten systemen
Gesloten systemen staan niet in open verbinding met het grondwater. De werking is
wel vergelijkbaar met een open systeem. Water met een niet giftig antivriesmiddel
wordt door horizontale of verticale bodemlussen in de ondergrond gepompt om op
deze manier warmte of koude te onttrekken. Gesloten systemen worden meestal per
huis aangelegd. Gesloten systemen waren in Nederland tot 1 juli 2013 niet gereguleerd
of geregistreerd, dus het is onbekend hoeveel systemen er precies in gebruik zijn in
Dordrecht. Sinds 1 juli 2013 is de gemeente bevoegd gezag voor de gesloten systemen.
Dit betekent dat gesloten systemen gemeld moeten worden bij de gemeente. De
melding en registratie van de gesloten WKO systemen, is door de gemeente uitbesteed
aan de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. De gemeente kan gebieden aanwijzen waarin
ordening van bodemenergiesystemen i.v.m. verwachtte drukte of inteferentie wenselijk
is: de interferentiegebieden. Indien gesloten systemen in een interferentiegebied worden
aangelegd, dan is er wel een vergunningsplicht.

WKO geschiktheid (2007)
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Boringsvrije zones: geen WKO
Bij de aanleg van WKO-systemen in de stedelijke woonwijken Reeland en het westen
van Stadspolders moet rekening worden gehouden met een verbod vanuit de provincie.
Vanwege de boringsvrije zone vanaf het maaiveld van het waterwingebied Jeugddorp.
Binnen deze boringsvrije zone mogen vanuit de provincie geen WKO systemen worden
aangelegd. Ook om de waterwingebieden Kop van ’t Land en de Biesbosch ligt een
boringsvrije zone. Deze winningen liggen in het landelijk gebied, waar de kans kleiner is
dat er een WKO-systeem wordt aangelegd.
Warmte-Koude-Opslag en het warmtenet kunnen elkaar aanvullen bij gebouwen in
gebieden waar een warmte- én een koudevraag is.

Waterbergend vermogen
Het waterbergend vermogen van de bodem is de capaciteit en de mogelijkheid van
de bodem om water op te slaan en vast te houden. De ondergrond bestaat uit een
mengsel van vaste stof (klei, veen of zand), een vloeibaar deel (grondwater) en gassen
(bodemlucht). De ruimtes die gevuld zijn met gas kunnen ook worden gevuld met water.
De ondergrond biedt een enorme potentie voor waterberging. Het hoeveelheid water
die kan worden geborgen kan oplopen tot wel 30% van het bodemvolume (boven de
freatische grondwaterspiegel). Afdekking en verdichting van de ondergrond hebben
en negatief effect op waterberging. Wadi’s verlengen de infiltratietijd van regenwater,
waardoor uiteindelijk meer water in de bodem kan worden opgeslagen.
Ondergrondse waterberging heeft een aantal voordelen. Het houdt de grondwaterstand
op peil, goed voor de natuur en tegen paalrot. Bovendien vermindert het de afvoer van
regenwater door het riool naar de afwaterzuivering.

Waterbodem
De waterbodem is de bodem onder het oppervlaktewater. De waterbodem zegt veel over
de kwaliteit van de watergang en haar directe omgeving, zoals over de aanwezigheid
van verontreinigingsbronnen. De waterbodems in de Beneden Merwede, de Nieuwe
Merwede en de Dordtse Kil vallen onder het gezag van Rijkswaterstaat. De overige
waterbodems vallen onder het gezag van het Waterschap Hollandsche Delta. Beleid
omtrent activiteiten in de waterbodem zijn vastgelegd in de Waterwet.
We beschouwen de waterbodems niet als aandachtsveld voor deze ondergrondvisie.
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3.31 Samenvatting thema’s van belang voor Dordrecht
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Gebruik onder- en bovengrond bij de Sportboulevard
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4 Ontwikkelingen in Dordrecht?
4.1

Inleiding

Het bodem- en watersysteem is een traag reagerend systeem. Veranderingen, bijvoorbeeld
door nieuwe functies, werken langzaam door in de ondergrond. Om die reden is het voor
een ondergrondvisie belangrijk om inzicht te hebben op de ontwikkelingen die de komen
jaren en decennia invloed zullen uitoefenen op de ondergrond.
In dit hoofdstuk zijn de ambities van de structuurvisie en de ondergrondthema’s van
hoofdstuk 3 vertaald naar wat voor Dordrecht belangrijk is. Dit hoofdstuk eindigt met een
analyse welke thema’s en ontwikkelingen per onderscheiden leefniveau van belang zijn.

4.2

Ambities structuurvisie

Dordrecht is een aantrekkelijke en levendige stad met een goed voorzieningenniveau,
een aangenaam woonklimaat en een hoge diversiteit aan woningen. De stad gaat
zorgvuldig met haar ruimte om, nieuwe ontwikkelingen worden met respect voor
het historisch erfgoed ingepast in de bestaande stedelijke structuren. Grootschalige
uitbreidingen buiten de huidige bebouwingsgrenzen zijn de komende jaren niet aan de
orde. Wel wordt de relatie met het buitengebied van de gemeente, zoals de Biesbosch,
steeds nadrukkelijker gelegd.
Dordrecht is ook een stad in ontwikkeling. Niet alleen ruimtelijk gezien, maar ook sociaal
en economisch. Belangrijke trends zijn:
-- Van bevolkingsgroei naar krimp of stabilisering;
-- Van accent op uitbreiding naar focus op de bestaande stad;
-- Van migratie naar het platteland naar migratie naar de (rand)stad;
-- Van ‘mensen volgen werk’ naar ‘werk volgt mensen’.
In de Structuurvisie Dordrecht 2040 zijn de vijf belangrijkste ambities voor de toekomst
geformuleerd. In deze ondergrondvisie zoeken we aansluiting bij deze ambities. De vijf
ambities uit de structuurvisie zijn:
1. Aantrekkelijk Dordrecht;
2. Sociaal Dordrecht;
3. Leefbaar Dordrecht;
4. Bereikbaar Dordrecht;
5. Duurzaam Dordrecht.
Onderdeel van de hoofdambities uit de Structuurvisie is de wens om het goederenspoor
dat in noord-zuid richting door de stad loopt te onder de grond te brengen. De reden
hiervoor is dat het goederenverkeer een grote milieubelasting op gebied van externe
veiligheid en geluid veroorzaakt. Een ondergrondse tunnel lost deze milieubelasting in
één keer op. Hierdoor zijn ook meer bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk
zijn. De ondertunneling van het spoor is bij uitstek een project, waarvan de relevantie
met de ondergrond meteen duidelijk is.
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Dordrecht heeft duurzaamheid en toekomstbestendigheid hoog op de agenda staan. Een
duurzame samenleving voorziet in haar noden, zonder de mogelijkheden daartoe voor
de volgende generatie te beperken. De gemeente heeft zich voorgenomen om in 2050
klimaatneutraal te zijn. Daarbij heeft de gemeente zich voorgenomen om zoveel mogelijk
duurzame energie lokaal op te wekken en gebruik te maken van smart grids. Om deze
ambities te halen is een energietransitie nodig.
Dordrecht moet in de toekomst rekening houden met de klimaatverandering. Door
de stijging van het waterpeil in de rivieren is waterveiligheid een belangrijk thema.
Een grilliger klimaat met meer intensieve neerslag zullen gaan zorgen voor meer
wateroverlast. Daarnaast zullen er ook langere perioden van droogte en wateronderlast
komen en mede daardoor meer kans op hittestress.

4.3

Leefmilieus

Dordrecht kent verschillende leefmilieus met een eigen karakteristiek. Deze zijn grofweg
in vier gebieden te categoriseren.

Centrum
Het centrumgebied van Dordrecht bestaat uit de historische binnenstad, de 19e
eeuwse schil en Stadswerven. Het Leerpark en het Gezondheidspark kennen ook
hoge bebouwingsdichtheiden, een hoge mate van functiemenging, een hoog
voorzieningenniveau en een afwisselende bebouwing. In dit gebied is sprake van een
sterke menging en combinaties van functies als wonen, kantoren en allerlei commerciële
en maatschappelijke voorzieningen. De gebruiksintensiteit is er hoog.
De historische binnenstad is het hoogst gelegen deel van het Eiland van Dordrecht
en het eerste gebied waarop mensen gingen wonen. Tijdens de Sint-Elisabethsvloed
bleef dit deel van de stad boven water. In de loop van de eeuwen is de binnenstad ook
steeds iets hoger komen te liggen doorophoging met stadsafval en puin, zoals dat in
de middeleeuwen en in de Gouden Eeuw gebruikelijk was. De meeste archeologische
vondsten bevinden zich in deze stedelijke ophooglaag.

Stedelijk wonen
Tot dit gebied horen de wat oudere, relatief
dicht bij het centrum gelegen wijken:
Oud Krispijn, Nieuw Krispijn, Reeland,
Staart-West, Wielwijk en Crabbehof. Het
zijn wijken die voor de oorlog of direct na
de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd.
Tussen 1960 en 2000 zijn de suburbane
wijken ontwikkeld, zoals Staart-Oost,
Stadspolders, Sterrenburg, Zuidhoven,
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Dordtse Hout en Dubbeldam. In dit gebied wordt vooral gewoond. Voorzieningen in
de wijk moeten dan ook vooral worden gezocht in het verlengde van de functie wonen,
zoals scholen, winkels en gezondheidscentra. De woonintensiteit is middelhoog en
de dichtheden gemiddeld. Functiemenging komt voor, maar niet zo sterk als in het
centrum.
De woonwijken liggen lager dan in het Centrum. Het zijn gebieden die na de Sint
Elisabethsvloed zijn (her)ingepolderd. De inpoldering vond voor de meeste wijken plaats
tussen 1600 en 1750, de bebouwing van de wijken heeft later plaatsgevonden. Tijdens
de Sint Elisabethsvloed zijn vanuit de rivier Merwede sedimenten achtergelaten op
het Middeleeuwse maaiveld. Dit zogenaamde Merwededek is een laag van 0,7 tot 2,5
meter dik. Door de kracht van het water na de dijkdoorbraken en vloedgolf in 1421 is
een deel van het oorspronkelijk veen weggeslagen en door de aanlanding weer opgevuld
met nieuwe sedimenten. Het resultaat is een zeer heterogeen bodempakket van klei,
veen en zand.

Bedrijven en kantoorterreinen
De relatie van Dordrecht met de rivier is bepalend geweest voor het ontstaan van
langgerekte industriegebieden en bedrijfsterreinen langs de oevers van de rivieren.
Niet alle bedrijfsvestigingen zijn watergebonden, maar de functionele relatie met
de zeescheepvaart en binnenvaart is karakteristiek voor Dordrecht. De grootschalige
bedrijven terreinen liggen langs de rivieren en hebben een overwegend industrieel
karakter. De havenbekkens zijn opgespoten. Hier is destijds nieuwe ondergrond
gemaakt. Kleinschalige bedrijven terreinen liggen meer in de ‘in de stad’ met een licht
industrieel of dienstverlenend karakter.

Stad aan de Biesbosch - natuur & groen
Tot dit deel van Dordrecht behoren de verschillende parken, sportterreinen,
recreatiegebieden zoals de Merwelanden en landelijke zones in de zuidelijke stadsrand
en de grondgebonden land- en tuinbouw op het eiland van Dordrecht waaronder (delen
van) Kop van ’t Land, Polder de Biesbosch, Polder de Zuidpunt en de Bovenpolder.
Deze gebieden worden gekenmerkt door een lage gebruiksintensiteit, een lage
bebouwingsdichtheid en lage functiemening. Het ondergrondse ruimtegebruik is
beperkt.
Het beleid en visie ten aanzien van de stedelijke ecologische structuur is in 2008
vastgelegd in het Stedelijke Ecologische structuur Dordrecht 2008-2013. Het betreft het
hele stedelijke gebied binnen de gemeente Dordrecht ten noorden van de Wieldrechtse
Zeedijk en ten noorden van het plangebied Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het doel van
deze structuur is behoud en ontwikkeling van natuur met een optimale diversiteit. De
ondergrond is de drager van de stedelijke ecologie in de stad.
Het beleid en visie ten aanzien van bomen en boomstructuren in de stad is vastgelegd
in het Boomstructuurplan 2007 en bijbehorend werkplan 2007.
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Ten zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk ligt een landbouwgebied. Het betreft een min
of meer aaneengesloten gebied van circa 3.000 hectare, waarvan zo’n 2.000 hectare
akkerbouw is.
De belangrijkste functies in dit gebied zijn recreatie en grondgebonden land- en
tuinbouw. In het gebied wordt veel waarde gehecht aan het behoud van natuur- en
landschappelijke waarden. De bodemgesteldheid is zeer geschikt voor akkerbouw.
Een belangrijke ontwikkeling op gebied van natuur en landbouw is de aanleg van de
Ecologische verbindingszone tussen de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch. Hier wordt
een nieuw natte ecologie en recreatiegebied aangelegd op voormalige landbouwgrond.
In het zuiden en oosten van het eiland van Dordrecht ligt de Dordtse en Sliedrechtse
Biesbosch. Dit zijn zoetwatergetijden natuurgebieden met hoge (internationale) waarde.
Ze maken onderdeel uit van de Hollandse Biesbosch. Het deltalandschap van de
Biesbosch geeft een goede indruk van een deel van het westen van Nederland er uit had
gezien, zonder de inpoldering. Het getij heeft hier vrij spel.

38

39

40

centrum

stedelijk
wonen

bedrijven
& kantoorterreinen

natuur &
groen

alg chemisch bkk / grondverzet

+

+

+

0

diffuse bodembelasting

+

0

0

0

Delfstoffen (gas en olie)

0

0

0

++

lokale puntverontreinigingen

+

0

+

0

voormalige stortplaatsen

0

0

++

++

archeologie

+

+

+

+

aardkundige waarden

0

0

0

+

afdekking bodem

++

++

+

0

drinkwater

0

+

+

+

funderingspalen

0

0

0

0

geothermie

++

++

++

0

grondwater (stand)

++

++

+

0

explosieven

0

+

+

+

OG infra/kunstw

+

+

0

0

OG K&L

+

+

+

0

OG ruimte bomen

+

+

+

+

Verdichting

++

++

++

++

Verdroging

++

++

0

0

WKO

++

++

++

0

Waterberging

++

++

+

0

Opbarsten

0

+

+

+

0: Thema is goed in beeld, beleid en beleidsdoel ligt vast en is ter plekke
geen aandachtspunt. Geen ambitie voor ondergrondvisie;
+ belangrijk thema voor Dordrecht, beleid en beleidsdoel ligt vast;
++ kansen voor Dordrecht, niet afgedekt in beleid, aanzet beleid
ontwikkelen in ondergrondvisie.

4.4

Ondergrondthema’s naar leefmilieu

De verschillende ondergrondthema’s uit hoofdstuk 3 spelen niet in alle leefmilieus
van Dordrecht een even belangrijke rol of zijn helemaal niet aan de orde. Daarbij zijn
sommige ondergrondthema’s al goed vastgelegd in bestaand beleid. Per leefmilieu zijn
op basis hiervan de ondergrondthema’s gescoord. Het groot aantal thema’s dat positief
(+ of ++) scoort, verdeeld over de verschillende leefmilieus, toont aan dat er veel speelt
in de ondergrond van Dordrecht. Hierdoor is het nodig om de ondergrondse functies in
ruimtelijke zin inzichtelijk te maken, te ordenen en op elkaar af te stemmen. Zodat we ze
op een zo optimaal mogelijke manier kunnen benutten. Hierbij hoort een ordeningsvisie
met daaraan gekoppelde acties.
De ondergrondthema’s die een ++ scoren zijn belangrijke thema’s voor Dordrecht. Ze
kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk, leefbaar en duurzaam Dordrecht. Bovendien
liggen beleid en beleidsdoelen nog niet vast. Daarom heeft de gemeente juiste op deze
ondergrondthema’s ambities. Hierbij hoort een ontwikkelvisie met daaraan gekoppeld
acties. Verschillende ondergrondthema’s hebben een relatie met elkaar en moeten dan
ook in samenhang met elkaar bekeken worden. De ontwikkelvisie kent dan ook vier
hoofdthema’s:
1. Duurzame energie: hieronder vallen WKO, geothermie en delfstoffen.
Het benutten van duurzame energie in de ondergrond kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de duurzaamheid van de gemeente Dordrecht.
2. Water: hieronder vallen afdekking bodem, grondwaterstand, verdichting, verdroging
en waterberging.
De ondergrond kan een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de gemeente
Dordrecht door het benutten van het waterbergend vermogen van de ondergrond,
waardoor wateroverlast en wateronderlast kan worden beperkt.
3. Stedelijke ondergrondse infrastructuur: hieronder vallen kabels en leidingen.
De ondergrond levert een bijdrage aan de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en
duurzaamheid van de gemeente Dordrecht door ruimte te bieden aan extra kabels
en leidingen, die in de toekomst een plek krijgen in de ondergrond. Waardoor zonneen windenergie, smart grids, restwarmtenetwerk en WKO-systemen mogelijk zijn.
4. Voormalige stortplaatsen.
De herontwikkeling van voormalige stortplaatsen levert een bijdrage aan de
aantrekkelijkheid van Dordrecht. Namelijk bijzondere voorzieningen en recreatie
kunnen op de voormalige stortplaats worden gerealiseerd.
Naast deze vier belangrijke hoofdthema’s op gebied van de ondergrond zijn ook de
economische baten van de ondergrond van belang. Als onderdeel van de ontwikkelvisie
gaat de gemeente gaat de gemeente de economische waarde bepalen, die de verschillende
belangrijke ondergrond thema’s vertegenwoordigen. De ondergrondthema’s die een +
scoren zijn belangrijke thema’s voor Dordrecht. Beleid en beleidsdoelen liggen al vast. De
gemeente heeft op deze thema’s geen extra ambities. Hierbij hoort een beheervisie met
voor sommige thema’s daaraan gekoppelde acties.
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5.1

Ordeningsvisie

Deze ondergrondvisie kenmerkt zich door ‘denken zonder maaiveld’. We zien de bovenen ondergrondse ruimte als één geheel. En we beschouwen boven- en ondergrondse
functies in samenhang met elkaar en in relatie tot de natuurlijke eigenschappen en
functies van de ondergrond.

Structurerende karakter van de ondergrond als basis
Door de toenemende drukte in de ondergrond is het noodzakelijk de ondergrondse
functies in ruimtelijke zin inzichtelijk te maken, te ordenen en op elkaar af te stemmen.
Het kaartmateriaal in de inspiratieatlas vormt hiervoor de basis. Door kaarten met
verschillende thema’s met elkaar te combineren ontstaat inzicht in de huidige
ondergrondse ordening. Om in de toekomst ondergrondse functies te kunnen blijven
gebruiken, daar waar de gemeente voorziet die nodig te hebben, is het verstandig nu
stappen te ondernemen naar de ordening van de ondergrond.
Bijvoorbeeld het bouwen van ondergrondse parkeergarages en tunnels moet worden
afgewogen tegen de wateroverlast, die dit met zich mee kan brengen.
Ook de samenhang tussen ontwikkelingen boven en onder het maaiveld zijn belangrijk.
De winning van schaliegas, een activiteit waar we om redenen van duurzaamheid
kritisch naar kijken, heeft een enorme impact op de bovengrondse inrichting. Vanuit
het boorgat kan ondergronds slechts een straal van zo’n 100 meter worden bereikt, er
zijn dus meerdere boorgaten en installaties nodig om op grote schaal dit gas te kunnen
aanboren. Het voorbeeld maakt duidelijk dat de ruimte boven- en onder het maaiveld
relaties met elkaar hebben. Die relatie willen we met deze ondergrondvisie benadrukken:
denken zonder maaiveld leidt tot een driedimensionale ruimtelijke ordening.
De natuurlijke gesteldheid van de ondergrond is geordend: zand, klei, veen, hoog, laag,
nat en droog. Deze natuurlijke ordening werkt structurerend naar het bovengronds
ruimtegebruik. Denk aan de eerste bewoners van Dordrecht: zij gingen op de hogere
drogere delen van het eiland wonen, in plaats van op de zompige venige gronden.
Met de voortgang van de techniek, hebben we het structurerende karakter van de
ondergrond, meer en meer losgelaten. Gebieden werden opgehoogd om er te kunnen
wonen en grondwaterstanden kunstmatig verlaagd. Maar de natuurlijke ordening van
de ondergrond blijft aanwezig en blijft vaak, ondanks de technische oplossingen, voor
problemen zorgen. Daarom is het in het kader van duurzaamheid van belang daar waar
mogelijk terug te gaan naar het structurerende karakter van de ondergrond, zodat we op
een duurzame manier gebruik kunnen blijven maken van onze ondergrond.
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5 Visie:
ordenen, ontwikkelen en beheren

Ondergrondregisseur
Deze ondergrondvisie en het aantal bodemthema’s laat het verbindende karakter van
de ondergrond zien. In de ondergrond komen vele thema’s samen. Soms gaat dat goed,
soms niet. De relatie met de bovengrond is belangrijk. Hoe dat te doen is mensenwerk,
met ondersteuning van moderne informatiesystemen.
In een vernieuwd beheer van het bodem- en watersysteem is de gemeente een
belangrijke ondergrondregisseur. We weten waar we niet gesprongen explosieven in de
ondergrond kunnen verwachten. We weten ook dat in delen van Dordrecht de bovenste
bodemlaag zo dun is dat bij te diep graven de bodem kan openbarsten en grondwater van
dieper gelegen bodemlagen omhoog komt stromen. We weten wat de grondwaterstand
is. Met deze en andere wetenschap over de ondergrond kunnen we de projecten beter
bedienen en kosten van onverwachte vondsten en gebeurtenissen in de ondergrond
voorkomen. Bij de voorbereiding van deze plannen is het belangrijk dat er vroegtijdig
inzicht is in de effecten op het bodem- en watersysteem. Maar ook omgekeerd: hoe het
bodem- en watersysteem de voorgenomen ontwikkeling kan faciliteren.
De regisseursfunctie ondersteunen we met een georganiseerd bodemdata-infrastructuur
en kaartmateriaal en een overzicht van de relevantie van ondergrondthema’s voor
Dordrecht. Naast informatie is ook kennis van belang. Kennis is meer dan informatie
en zit vooral in mensen. Bij kennis speelt ook (gebieds)ervaring en vaardigheden een
belangrijke rol. Een ondergrondregisseur brengt de verschillende informatie en belangen
in de ondergrond bij elkaar brengen, onderscheid maken in mate van belang voor een
project en de vertaalslag maken voor planvorming.
Drechtmaps is zeer geschikt om informatie over de ondergrond te ontsluiten en te
raadplegen. In Drechtmaps kunnen verschillende kaarten over elkaar geprojecteerd
worden, waardoor de mogelijkheden en onmogelijkheden vanuit verschillende
(ondergrond) thema’s meteen zichtbaar zijn. Het actueel houden van de informatie
in Drechtmaps vereist zorg en organisatie en een goede relatie met de (nationale)
basisregistratie ondergrond. Naast de ondergrondthema’s uit de ontwikkelvisie en de
beheersvisie, moet ook informatie worden toegevoegd over de bodemopbouw binnen
de bebouwde kom (uit boringen en sonderingen) en een kaart met stijghoogte van het
grondwater (peilbuisgegevens). In het kader van het verzamelen van kaartmateriaal
voor het inspiratieboek, is ook bij provincie en omgevingsdienst ondergrond informatie
opgezocht. Het is een continu proces om met deze instanties relevante ondergrond
informatie te blijven uitwisselen.
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5.2

Ontwikkelvisie

5.2.1

Duurzame energie

De ondergrond kan een bijdrage leveren aan een duurzaam Dordrecht. Dit geldt met
name voor het centrum, stedelijke woonwijken en bedrijven en kantoorterreinen. De
duurzame natuurlijke energie in de vorm van warmte of koude in de ondergrond kunnen
we benutten. De ondergrond heeft een grote potentie om als bron in combinatie met
het warmtenet gebouwen en woningen te verwarmen of koelen door middel van WKO
systemen of te verwarmen met geothermie. Deze potentie moeten we zo optimaal
mogelijk gebruiken om zo aan onze ambitie te voldoen om in 2050 klimaatneutraal te
zijn en om energie zoveel mogelijk lokaal op te wekken.
Met warmte-koude energie opslag systemen en geothermie kan lokaal duurzame
energie worden opgewekt. Warmte-koude energie opslag systemen zijn vooral praktisch
gebleken in de toepassing voor kantoren en bedrijven. Maar deze bedrijven hebben met
name een koude vraag. Dit betekent dat warm water door regeneratie moet worden
afgekoeld. Bijvoorbeeld door dakkoelers, voordat het weer de grond in kan. Woningen
worden zoveel mogelijk aangesloten op het Warmtenet. Het warmtenet wordt aangelegd
bij nieuwbouw en bestaande gebouwen in het warmteleveringsgebied. Geothermie als
potentiele nieuwe warmtebron op het warmtenet kan op termijn een mogelijkheid zijn.
WKO systemen
Voor open en gesloten WKO systemen geldt nu ‘wie het eerst komt, die het eerst
pompt’. WKO systemen die bij elkaar in de buurt liggen kunnen interfereren waardoor
de warmte en koude opbrengst niet optimaal is. Daarom gaan we de gebieden van
het centrum, de woonwijken en bedrijventerreinen, in samenspraak met de provincie
als eerste stap een interferentiegebied aanwijzen en vervolgens een WKO masterplan
opzetten. Dit masterplan gaat gelden voor open en gesloten systemen. Dit masterplan
geeft tevens het kader voor de vergunningverlening voor de open en gesloten WKO
systemen aan. Afstemming over de interferentiegebieden en masterplan met de
provincie is belangrijk omdat voor de open systemen de provincie vergunningverlener
is. De provincie moet het masterplan gaan gebruiken voor de vergunningverlening. In
het WKO masterplan vindt afstemming plaats met drinkwateronttrekkingsgebieden en
grondwaterverontreinigingen.
Tevens gaan we onderzoeken of het mogelijk is de realisatie van open WKO systemen,
binnen de bebouwde kom, in het eerste watervoerend pakket mogelijk te maken. Dit
onderzoek is onderdeel van het WKO masterplan. Het eerste watervoerend pakket is
geschikt voor WKO systemen. Doordat er voor een systeem in het eerste watervoerend
pakket minder diep geboord hoeft te worden, is de investering eerder terug verdiend.
Dit stimuleert initiatiefnemers om gebruik te maken van deze duurzame energiebron.
Dit draagt bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.
Aandachtspunt is dat daar waar WKO’s in het eerste watervoerend pakket aanwezig zijn,
geen andere ondergrondse bouwwerken gerealiseerd kunnen worden zonder (opbrengst)
verlies van de WKO’s. WKO’s in het eerste WVP moeten we dan ook alleen maar mogelijk
maken daar waar we geen andere ondergrondse bouwwerken verwachten. Het WKO
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masterplan ordent onze waterlaag op en zodanige manier dat de energie-opbrengst
maximaal is, geen interferentie met andere ondergrondse functies optreedt of verwacht
wordt. De bovengrondse ordening moeten we daar op termijn op aanpassen door te
stroomlijnen en af te stemmen met de Structuurvisie.
Geothermie
De potentie voor geothermie in Dordrecht is hoog, de vraag is of het exploitabel
is. Geothermie is geschikt om woningen te verwarmen. Een combinatie met het
restwarmtenet is een kans. Eén of twee geothermische bronnen zorgen voor een meer
variabele, grotere en in de toekomst mogelijk alternatieve bron voor het warmtenet.
Een mix aan warmtebronnen vergroot bovendien de leveringszekerheid. Ook wanneer
in de toekomst afvalverbranding mogelijk minder wordt door een andere manier van
afvalverwerking en meer recycling. Geothermie maakt gebruik van dezelfde infrastructuur
als het warmtenet.
Warmte-en koudevisie
Aan bestaande bouw worden strengere eisen gesteld ten aanzien van nieuwbouw.
Tegelijker tijd zetten veel gebouweigenaren en woningcorporaties in op energiebesparing
in de gebouwde omgeving, waardoor de warmtevraag per gebouw daalt en dus de
mogelijke afzet van restwarmte. Dit leidt mogelijk tot onzekerheden over de toekomstige
warmtevraag en -aanbod. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de mix van technieken,
en daarmee op het gebruik van de ondergrond. De winning van energie uit de bodem
is dan ook geen doel op zich. Het is onderdeel van een brede visie van de gemeente
op warmte en koude, nu en in de toekomst. De gemeente gaat zich in een warmteen koudevisie bezinnen op een doorgroei aan de aanbodzijde (meer bronnen) en in het
verlengde daarvan een uitbreiding van het warmtenet. Daarbij hoort de verkenning naar
de mogelijkheden voor de exploitatie van geothermie
Delfstoffen
Potentieel kan er schaliegas gewonnen worden op het eiland van Dordrecht. Met
name de natuur- en groengebieden komen hiervoor in aanmerking. Schaliegas is een
fossiele niet duurzame energiebron. Het bovengrondse ruimtebeslag van de winning
van schaliegas is aanzienlijk. De gemeente Dordrecht is voor het produceren van
hernieuwbare energie en heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daar
past de winning van Schaliegas niet bij. In het kader van duurzaamheid en vanuit
landschappelijk oogpunt is de gemeente Dordrecht tegen de winning van schaliegas
op het Eiland van Dordrecht.

5.2.2

Water

Water komt niet alleen vanuit de rivieren, maar ook van boven (neerslag) en soms van
onderen (grondwater). Het water van boven en van onder komt samen op en in de
ondergrond. De ondergrond speelt dan ook een grote rol in wat er met het water gebeurt.
De thema’s ‘afdekking bodem’, ‘grondwater(stand)’, ‘waterberging’, ‘verdichting’ en
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‘verdroging’ hangen dan ook sterk met elkaar samen en moeten in samenhang met elkaar
worden bekeken. Dit is vooral van belang voor het centrum en de stedelijke woonwijken.
Van nature zakt regenwater de grond in en vult daar het grondwater aan. Wanneer grote
oppervlakken afgedekt zijn, kan dit niet en moeten allerlei kunstwerken worden aangelegd,
zoals riolen en bergbezinkbassins om water af te voeren of tijdelijk te bergen. Dit brengt
twee nadelen met zich mee, de aanvulling van het grondwater neemt af en kosten voor
kunstwerken gaan omhoog. Met name in de 19e eeuwse schil is er regelmatig sprake van
een lage grondwaterstand. Door meer hemelwater te laten infiltreren en dus water te bergen
in de ondergrond, stijgt de grondwaterstand en neemt de piekbelasting van de riolen af.
Het streven in het waterplan is om water te bergen in oppervlaktewater en de bodem. We
onderzoeken of de ondergrondse berging nog beter kan worden benut door het vergroten
van de infiltratie van regenwater naar het grondwater. De mogelijkheden liggen in het
verstandig beheren van de openbare ruimte en in het vergroten van het aandeel open of
waterdoorlatende verharding. Dat voeren we niet alleen door in onze beheeractiviteiten. We
vragen de burgers van Dordrecht bewuste keuzes te maken bij de inrichting van de eigen tuin
en directe omgeving (‘steen eruit, groen erin’).
We gaan onderzoeken waar (delen van de stad met een lage grondwaterstand) en hoe
we open bodem het beste kunnen inzetten om wateroverlast te voorkomen. Bij nieuwe
stadsontwikkelingen moet verdichting van de ondergrond in de uitvoeringsfase worden
voorkomen om wateroverlast, na realisatie, te beperken.
Ondergrondse bouwwerken hebben een effect op de grondwaterstroming. Een ondergronds
bouwwerk neemt ruimte in. Deze ruimte kan niet door grondwater worden benut. En het
grondwater moet om het bouwwerk heen stromen. Netto kan dit een lokale stijging of
daling van de grondwaterstand en wateroverlast of wateronderlast opleveren. Zeker wanneer
meerdere ondergrondse bouwwerken bij elkaar in de buurt liggen, kunnen problemen met
de grondwaterstroming ontstaan. We willen daarom in de toekomst het effect op grondwater
van nieuwe ondergrondse bouwwerken op grotere schaal dan alleen het project onderzoeken.
De ondertunneling van het goederenspoor is zo’n ondergronds bouwwerk, waarbij mogelijk
op grote schaal barrière werking voor grondwaterstroming kan optreden.
Dordrecht heeft een uitgebreid netwerk van peilbuizen waarin de grondwaterstand
wordt gemeten. We kunnen de metingen goed gebruiken om onze kennis over de
werking van het systeem - neerslag,
infiltratie, grondwaterstand en -stroming
te begrijpen. Hierdoor kunnen we gericht
gaan sturen op de grondwaterstand.
Door de grondwaterstand boven de top
van veenlagen te handhaven voorkomen
we oxidatie van veen en bodemdaling
als gevolg daarvan. De ondergrond kan
een bijdrage leveren aan waterberging
en het beperken van de wateroverlast en
wateronderlast in Dordrecht.
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5.2.3

Stedelijke ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen)

De huidige netten aan kabels, rioleringen en leidingen hebben we onder controle. Bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen worden, in een vroegtijdig stadium van het project, afspraken
gemaakt over het aanleggen en verleggen van de ondergrondse infrastructuur. De komende
jaren zal er echter een toename zijn in de stedelijke ondergrondse infrastructuur,
met name in het centrum, de stedelijke woonwijken en de bedrijven en kantoorterreinen.
In Dordrecht wordt momenteel de aanleg van een warmtenet voorbereid. Maar ook de extra
kabels voor zonne- en windenergie. In een wat verder gelegen toekomst zullen er ook plannen
ontstaan rondom smart grids, zeker als er meer behoefte ontstaat aan de afstemming van
vraag en aanbod aan elektriciteit.
Toezicht op de uitvoering is van het grootste belang. Niet altijd worden kabels en leidingen
ook daadwerkelijk gelegd volgens de voorgelegde tekeningen. Hierom is het wenselijk dat er
controle plaats van de werkzaamheden, onder meer door het uitvoeren van metingen.

5.2.4

Herontwikkeling voormalige stortplaatsen

Naar verwachting zullen de contouren van de stad de komende jaren niet meer veranderen. De
komst van grote ontwikkellocaties buiten de huidige bebouwingsgrenzen is onwaarschijnlijk.
De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen zullen inbreidingswerkzaamheden zijn.
Dordrecht heeft nog wel behoefte aan meer mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Die
mogelijkheden bevinden zich op de voormalige stortplaatsen in de omgeving van Dordrecht.
Deze gebieden, in totaal gaat om circa 60 hectare, waren tot voor kort onbruikbaar.
Dankzij bodemsanering is de bodem, met enkele gebruiksbeperkingen, bruikbaar. Binnen
de gemeente liggen een viertal voormalige stortplaatsen: Crayenstein-west, de Derde
Merwedehaven op bedrijventerreinen en Transberg en Polder Stededijk in natuur- en
groengebied. Bij deze stortplaatsen gelden gebruiksbeperkingen. Dit betekent niet dat er
geen ontwikkelingen op de stortplaatsen kunnen plaatvinden. De gemeente staat positief
tegenover initiatieven voor herontwikkeling op deze locaties. Voor Polder Stededijk komen
plannen om het gebied in te richten als natuur- en recreatie gebied. Recent is een particulier
initiatief genomen om zonnepanelen op de Transberg te plaatsen om duurzame energie op
te wekken.

5.2.5

Economische waarde (baten) van de ondergrond

Het gebruik van de ondergrond, zoals de winning van delfstoffen of het gebruik van
bodemenergie. Maar ook op een goede wijze rekening houden met de ondergrond. Bijvoorbeeld
niet bouwen op slappe veengrond of op zwaar verontreinigde grond, leveren baten op voor
de samenleving. Dit kunnen directe baten zijn, zoals bij bodemenergie: de aardgasrekening
is lager. Maar ook indirecte baten, zoals vermeden kosten, doordat op de lange termijn de
ondergrond niet steeds moet worden opgehoogd, vanwege veen klink. Verder kan het gebruik
van de ondergrond resulteren in extra lokale en regionale bedrijvigheid. Bijvoorbeeld de aanleg
van bodemenergiesystemen. Om grip op deze economische kant van de ondergrond te krijgen,
gaat de gemeente Dordrecht de economische waarde van de ondergrond bepalen.
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5.3

Beheervisie

Voor de thema’s chemische bodemkwaliteit, puntbronnen, archeologie, drinkwater,
explosieven, opbarsting en aardkundige waarden heeft de gemeente een beheerfunctie.
Beleid en beleidsdoelen liggen vast. Het gaat er bij deze thema’s vooral om, dat bij de
planvorming de informatie en kennis over deze thema’s beschikbaar is en gebruikt wordt.

5.3.1

Chemische en diffuse bodemkwaliteit en locale verontreinigingen

De chemische bodemkwaliteit willen we beschermen. De Bodemkwaliteitskaart en
de kaart met de grootschalige puntbronnen geeft informatie over het beleid en waar
rekening mee moet worden gehouden. Bij nieuwe gebieds ontwikkelingen in de stad
wordt de huidige bodemkwaliteit in stand gehouden of daar waar nodig verbetert. Bij de
ruimtelijke planvorming moet bij puntbronnen rekening worden gehouden met geldende
beheersmaatregelen. De Bodemkwaliteitskaart moet in Drechtmaps te raadplegen zijn.
De bodemkwaliteit moeten we beheren en daar waar mogelijk verbeteren. Indien
mogelijk moeten we juist op de plekken waar we de bodemkwaliteit willen verbeteren
ontwikkelingen mogelijk maken, ondergronds, waardoor bijvoorbeeld de verontreiniging
wordt ontgraven. Kwaliteitsverbetering van de bodem op een locatie zal meestal
plaatsvinden bij de herontwikkeling van een gebied.

5.3.2

Archeologie

Archeologie willen we beschermen. De archeologische beleids- en verwachtingenkaart geeft
informatie waar rekening mee moet worden gehouden. Vanwege de zeer hoge archeologische
verwachting in het centrum, hebben grootschalige ondergrondse bouwwerken daar geen
voorkeur. Deze kunnen beter buiten dit gebied worden gebouwd. De aanwezigheid van
archeologie vormt nergens in Dordrecht een belemmering voor de aanleg van WKO systemen
in de ondergrond. Het doorboren van eventuele archeologie is toegestaan.

5.3.3

Drinkwater

De drinkwaterwingebieden willen we beschermen. Vanwege de grote diepte van de
waterwinning is er in Dordrecht om de waterwingebieden alleen een boringsvrije
zone aanwezig. In deze zone is het verboden om zonder vergunning of toestemming
van de provincie putten te slaan of graafwerkzaamheden te verrichten dieper dan 2,5
meter. De provincie staat de aanleg van open en gesloten WKO systemen binnen de
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boringsvrije zone niet toe. In de Gebiedsdossiers van de provincie zijn de bodem en
grondwaterverontreinigingen geïnventariseerd die de kwaliteit van de drinkwaterwinning
ten nadelig kunnen beïnvloeden.

5.3.4

Explosieven

Met onontplofte explosieven in de ondergrond moet rekening worden gehouden. De
explosievenkaart geeft gebieden aan die verdacht zijn. Bij graafwerkzaamheden in deze
gebieden moet eerst een explosieven onderzoek worden uitgevoerd.

5.3.5

Opbarsten

Bij het over grotere oppervlakken (hoeveel meters) afgraven of baggeren van de bovenste
één tot twee meter van de oppervlak of watergang moet rekening worden gehouden met
het risico van opbarsten. In de ruimtelijke planvorming heeft dit invloed op de ligging van
nieuw te graven waterpartijen. Een kaart met het opbarstrisico helpt om die gebieden te
identificeren waar dit een rol speelt.

5.3.6 Ondergronds ruimtegebruik (kelders, parkeren, tunnels, containers,
bomen en groen)
Ondergronds ruimtegebruik zoals kelders, parkeren en tunnels sluit ander ondergronds
ruimtegebruik zoals waterberging uit. In de ontwikkelvisie staat bij het thema ‘water’ hoe
we hier in de toekomst voor wat betreft grondwater gerelateerde thema’s mee omgaan.
Ondergrondse ruimte voor bomen willen we beheren. In de ruimtelijke planning is het
noodzakelijk om de ondergrondse ruimte die bomen nodig hebben te beschermen
en te scheiden van andere functies, zoals kabels en leidingen en ondergrondse afval
containers. Er bestaan bijvoorbeeld speciale kratten voor in de ondergrond waar nieuwe
bomen in kunnen worden geplant om interferentie met andere functies te voorkomen.
Bomen met voldoende wortelruimte zijn vitaler en hebben een grotere levensduur.

5.3.7

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden in de Biesbosch willen we beschermen. De ambities voor
aardkundige waarden zijn vastgesteld op provinciaal niveau en vastgelegd in de
Provinciale Structuurvisie.
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6.1

Economische waarde van de ondergrond

Om de ondergrond beter in ruimtelijke processen en projecten mee te nemen, is het
belangrijk inzicht te hebben in de economische baten van de ondergrond. Dit inzicht
ontbreekt nu. aan de hand van een extern onderzoek zal deze waarde worden bepaald.
Nr
1

6.2

Naam
Onderzoek economische
waarde

Kosten
€ 30.000

Jaar
2014

Dekking
Bodemsaneringsprogramma

Energiewaarde van de ondergrond

De ondergrond kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam Dordrecht.
De duurzame natuurlijke energie in de vorm van warmte of koude in de ondergrond
moeten we zo optimaal mogelijk benutten om zo aan onze ambitie te voldoen om in
2050 klimaatneutraal te zijn en om energie zoveel mogelijk lokaal op te wekken. Om
de warmte en koude in de ondergrond zo optimaal mogelijk te benutten met WKO
systemen, gaan we een WKO masterplan maken. Uiteindelijk zal dit worden vertaald
anar een 3D bestemmingsplan.
In een warmtevisie van de gebouwde omgeving zal de gemeente zich bezinnen op
een doorgroei aan de aanbodzijde en in het verlengde daarvan een uitbreiding van
het warmtenetwerk. Juist omdat een warmtevisie kansen biedt voor een schonere,
betaalbaren en betrouwbare warmtevoorziening van Dordrecht.
Nr
2a
2b
3
4
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Naam
Opstellen WKO
masterplan
Vertalen naar een 3d
bestemmingsplan
Verkenning geothermie
Ontwikkelen warmtevisie

Kosten
€ 30.000

Jaar
2014

Dekking
Bodemsaneringsprogramma

nvt

2015

nvt
nvt

2015
2015

Aansluiten bij reguliere
actualisatie
Wordt uitgevoerd door HVC
In samenwerking met HVC

6 Acties 2014 - 2018

6.3

Waterplan voor de ondergrond

De ondergrond kan een bijdrage leveren aan een waterveilig Dordrecht. In 2009 heeft de
gemeente samen met het waterschap haar waterplan uitgewerkt. Daarin is veel aandacht
voor waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. In september 2014 wordt de
Deltabeslissing genomen. Na dit besluit over waterveiligheid is het vanzelfsprekend om
het stedelijk Waterplan te actualiseren. Bij deze actualisatie zal ook de ondergrondse
watercomponent meegenomen worden, waarbij een nieuwe visie wordt ontwikkeld op het
beheer van het bodem- en watersysteem als geheel en in ruimtelijk perspectief.
Nr
5

6.4

Naam
Ontwikkelen ruimtelijke
grondwatervisie		

Kosten
nvt

2015

Dekking
Te zijner tijd aanhaken bij het
nieuwe waterplan

Ordening van de ondergrond

Het toenemende gebruik van de ondergrond betekent dat functies elkaar in de weg
zitten. Dit is inefficiënt en kan leiden tot minder opbrengst en onnodigde schades. Het
is noodzakelijk om ondergrondse functies in ruimtelijke zin inzichtelijk te maken, te
ordenen en op elkaar af te stemmen.
Nr
6a

6b

7

Naam
Kosten
Vervaardigen kaart€ 10.000
materiaal en tools die
ondergronds ruimtegebruik
inzichtelijk maken
nvt
Kaarten met
ondergrondinformatie
opnemen in Drechtmaps
Kennis van ondergrond 		 nvt
samenbrengen in een
ondergrondregisseur

Jaar
2014

Dekking
Bodemsaneringsprogramma

2015

regulier werk Drechtmaps

2014

Exploitatieuren
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Bronnen
-----------------------

Archeologische beleidskaart gemeente Dordrecht 2012
Beleidsnota archeologie gemeente Dordrecht 2012
Bodemkwaliteitskaart gemeente Dordrecht
Boomstructuurplan 2007
Deltaprogramma 2013
Energieprogramma Drechtsteden 2010 - 2013
Handboek kabels en leidingen. Gemeente Dordrecht 2009
Info op website gemeente Dordrecht www.dordrecht.nl
Inspiratieboek en atlas Ondergrond van Dordrecht 2012
MER Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht 2007 TAUW
Openbare informatie van TNO
Palaeogeographic development of the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. H.J.A.
Berendsen& E. Stouthamer, 2001. Utrecht University
Portfolioplan Duurzaamheid gemeente Dordrecht 2010 - 2014
Provinciale Milieuverordening Provincie Zuid-Holland
Routeplanner Bodemambities www.bodemambities.nl
Stad en slib Het archeologisch potentieel van het Eiland van Dordrecht in kaart
gebracht 2009 RAAP
Stedelijke ecologische Structuur Dordrecht Beleidsplan 2008-2013 gemeente
Dordrecht
Structuurvisie Dordrecht 2020
Verslag Workshop Dordtse Kil IV 2012
Watersysteemrapportages, waterschap Hollandsche Delta
Werkplan boomstructuur 2007
www.thermoGIS.nl
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Colofon
Denken zonder maaiveld
Visie op de ondergrond gemeente Dordrecht

Dordrecht, november 2013
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