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1.  INTRODUCTIE 

 
Onze steden worden steeds kwetsbaarder voor klimaatverandering. Er is 
een dringende behoefte om veerkrachtiger te worden, voor als er 
bijvoorbeeld te veel regenwater in korte tijd valt, maar ook tijdens 
perioden van droogte en als het langere tijd erg warm is.  
 
Afgelopen zomer heeft de provincie Noord-Holland te maken gekregen met 

enkele extreme buien (120 mm in 2 uur) die een groot deel van het 

beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

(HHNK) blank zette. Ook in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en 

Heiloo (BUCH) werd overlast gemeld als gevolg van extreme neerslag. 

Verschillende groenblauwe voorzieningen (wadi’s, raingardens, etc.) 

bedoeld om dit water tijdelijk te bergen, functioneerden niet zoals 

verwacht. HHNK en de BUCH-gemeenten willen daarom weten wat de 

stand van zaken van hun voorzieningen is.  

Middels diverse veldproeven (full-scale infiltratieproeven, ecologisch, XRF-

metingen, en buurtonderzoek) gaan we in het ClimateCafé HHNK/de BUCH 

in groepen de werking van enkele groenblauwe voorzieningen toetsen in 

de BUCH-gemeenten, op de volgende thema’s: Hydraulisch functioneren, 

milieutechnisch functioneren, biodiversiteit, en bewonerservaring. De 

metingen en observaties brengen we samen in een korte presentatie die 

we aan het eind van de week zullen presenteren voor HHNK en 

afgevaardigden van verschillende gemeenten. Voor dit ClimateCafé 

hebben we de volgende onderzoeksvraag opgesteld:  

Hoofdvraag: “Werken de groenblauwe voorzieningen in de BUCH-
gemeenten in de praktijk?''  
 

Presenteer tijdens het afsluitend seminar in ieder geval het antwoord op 
de volgende vragen: 

1) Wat zijn de karakteristieken van de Groenblauwe voorziening? 
2) Kan de groenblauwe voorziening een extreme bui verwerken?  
3) Voldoet de groenblauwe voorziening aan de milieutechnische vereisten? 
4) Draagt de groenblauwe voorziening bij aan biodiversiteit in het gebied? 
5) Hoe wordt de groenblauwe voorziening door bewoners gewaardeerd? 

 
CLIMATECAFÉ METHODE 
ClimateCafé is een methode wat berust op het concept learning-by-doing. 
In een korte tijd (snelkookpan) krijgen de deelnemers van verschillende 
studies en vaak ook verschillende nationaliteiten uitleg over de 
vraagstelling van een gebied, leren ze het gebied te analyseren, doen 
metingen in het veld, werken in een groep de eerste ideeën uit en 
presenteren dit aan de opdrachtgevers.  
 
In het ClimateCafé leren de deelnemers meer over de effecten van 
klimaatverandering in het bebouwde gebied, hoe met deze gevolgen kan 
worden omgegaan, wat de werking van een maatregel na een aantal  jaar 
is en hoe de gebruikers van een gebied het één en ander ervaren. 
 

   1.1 Deelnemende organisaties 

Dit ClimateCafé is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, de 
Hanzehogeschool Groningen, de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum 
en Heiloo (BUCH), en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK). Samen hebben ze een klimaatprobleem in hun beheersgebied 
vastgesteld en bedacht hoe we daar met dit ClimateCafé onderzoek naar 
kunnen doen. De oplossingen die tijdens het ClimateCafé worden bedacht 
zullen waardevolle input geven aan de gemeenten en het 
hoogheemraadschap en misschien zelfs in de praktijk worden uitgevoerd! 
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2.  CASUS 

Tijdens dit ClimateCafé gaan we specifiek kijken naar de werking van 
verschillende groenblauwe voorzieningen in de praktijk, gericht op de 
thema’s: systeemwerking, hydraulisch functioneren, milieutechnisch 
functioneren, biodiversiteit en bewonerservaringen.  
 

   2.1 Testlocaties Limmen  

In Limmen gaan we op twee locaties onderzoek doen naar groenblauwe 
voorzieningen: Veenpluis en Geerkens (figuur 1). Locatie Veenpluis is 
aangelegd in 1999. Locatie Geerkens is aangelegd in 1999. Van de laatste 
locatie is bekend dat deze hevig overstroomde tijdens de extreme neerslag 
van 18 juni 2021. Beide locaties zijn al eerder vastgelegd in ClimateScan. 
 

 
Figuur 1: Locaties van de wadi’s Veenpluis en Geerkens in Limmen 

 
# Naam Climatescan 

1 Wadi Veenpluis ClimateScan - Project detail 

2 Wadi Geerkens ClimateScan - Project detail 

   2.2 Testlocaties Heiloo  

In Heiloo gaan we de groenblauwe maatregelen aan de Boltenhof en de 

Standerdlaan onderzoeken (figuur 2). Locatie Boltenhof is aangelegd in 

2005/2006. Locatie Standerdlaan is aangelegd in 2017/2018. Beide 

locaties zijn al eerder vastgelegd in ClimateScan.  

 
Figuur 2: Locaties van de wadi’s Boltenhof en Standerdlaan in Heiloo 

 

# Naam Climatescan 

1 Wadi Boltenhof ClimateScan - Project detail 

2 Wadi Standerdlaan ClimateScan - Project detail 

 

 

 

 

Standerdlaan 

Boltenhof 

Geerkens 

Veenpluis 

https://climatescan.nl/projects/3/detail
https://climatescan.nl/projects/6547/detail
https://climatescan.nl/projects/135/detail
https://climatescan.nl/projects/7857/detail


5 
 

  2.3 Testlocaties Bergen 

In Bergen onderzoeken we de groenblauwe maatregelen aan de Van 

Blaaderenweg en aan de Nesdijk (figuur 3). Locatie Van Blaaderenweg is 

aangelegd in 2005/2006. Locatie Nesdijk is aangelegd in 2015/2016. Beide 

locaties zijn al aangemaakt in ClimateScan. 

 
Figuur 3: Locaties van de wadi’s Van Blaaderenweg en Wikkeweg in Bergen 

# Naam Climatescan 

1 Wadi Van Blaaderenweg ClimateScan - Project detail 

2 Wadi Nesdijk ClimateScan – Project detail 

 

 

 

  2.4 Testlocaties Castricum 

In Castricum onderzoeken we de groenblauwe maatregelen op de locaties 

Koningshof en aan de Duinakker (figuur 4). Locatie Koningshof en 

Duinakker zijn beiden is aangelegd in 2018. Beide locaties zijn al 

aangemaakt in ClimateScan. 

 
Figuur 4: Locaties van de wadi’s Koningshof en Duinakker in Castricum 

# Naam Climatescan 

1 Wadi Koningshof ClimateScan – Project detail 

2 Wadi Duinakker ClimateScan - Project detail 

 

  

Koningshof 

Duinakker 

Wikkeweg 

Van Blaaderenweg 

https://climatescan.nl/projects/5337/detail
https://climatescan.nl/projects/8013/detail
https://climatescan.nl/projects/8012/detail
https://climatescan.nl/projects/7652/detail
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3.  PROGRAMMA 

Het programma loopt van maandag 28 maart tot vrijdag 1 april. 
Aanwezigheid is verplicht tijdens de aftrap (maandag), één van de 
velddagen (dinsdag/woensdag) en het afsluitende seminar 
(vrijdagmiddag).  
 
Weekprogramma ClimateCafé 

 
 
Groepsindeling ClimateCafé 

 
 
 
 
 
 
 

  

Datum Tijd Wat Locatie Wie

Maandag 28 maart 11.00 - 12.00 Instructie Climate Café HvA HvA docenten, studenten

Dinsdag 29 maart 9.00 - 13.00 Veldproeven Veenpluis & Geerkens Limmen Team 1

13.00 - 17.00 Veldproeven Jan Boltenhof & Standerdlaan Heiloo Team 2

Woensdag 30 maart 9.00 - 13.00 Veldproeven Van Blaaderenweg, Kruidenbuurt Bergen Team 3

13.00 - 17.00 Veldproeven Koningsduin & Duinakker Castricum Team 3

9.00 - 17.00 Uitwerken resultaten HvA Team 1 & Team 2

Donderdag 31 maart 9.00 - 17.00 Uitwerken resultaten HvA Team 3

Vrijdag 1 april 12.30 - 17.00 Presenteren resultaten PWN locatie de Hoep Castricum Alle studenten

Team 1 Team 2 Team 3

Altan Akdeniz Sinan Kaytan Arthur Hop

Zineb Amine Hala Jubari Denisio Palas

Kees Ayi Rianne Sijm Ruben Pot

Kasper Stuivenberg Roy Pontman Niels van Gulik

Joni Beusenberg Dion van Doorne Sarah Buist

Fiona Verschoor Giel Suweijn Thijmen de Roo (HHG)

Martin Spruijt Thijs v/d Meer Sebastién Roebersen (HHG)
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   3.1 Onderzoeksmethoden 

Het onderzoek tijdens de week bestaat uit het toepassen van verschillende 
methodes. Hieronder vind je een overzicht. Deze methodes worden in de 
bijlages in meer detail uitgelegd. 
 

# Methode Beschrijving Doel 

1 Hydraulisch 
functioneren 

Het volledig vullen van 
maatregelen met water, om 
vervolgens  te kunnen meten 
hoe snel het water in de 
bodem infiltreert 

Bepalen wat de 
infiltratiecapaciteit en 
daarmee de effectiviteit 
van een maatregel is. 

2 Milieutechnisch 
functioneren 

Met een XRF-apparaat 
maatregelen scannen op 
metalen of vervuilende 
stoffen 

Bepalen of en in welke 
mate een maatregel 
vervuilend en een risico 
is. 

3 Biodiversiteit  Steekproefsgewijs plant- en 
diersoorten in een maatregel 
in beeld brengen  

Bepalen wat het effect 
van een maatregel op 
flora en fauna is en 
andersom 

4 Omgevingsfactoren en 
bewonerservaringen 

Omgevingsfactoren 
vastleggen en 
steekproefsgewijs 
omwonenden van de 
maatregel interviewen op 
hun ervaringen.  

Ophalen van 
omgevingsfactoren en 
bewonerservaringen 
rondom de groenblauwe 
voorziening 

      3.2 Weekindeling 

Op maandag beginnen we met een algemeen online welkom, waarna je 
kennis kunt maken met je teamleden. Deze eerste dag staat verder in het 
teken van het bekend raken met de onderzoekslocaties en de methodes 
die we deze week gaan gebruiken. Je kunt je voor deze dag alvast 
voorbereiden door de verschillende methoden door te scannen en het 
gebied eens te bekijken.  
 

Op dinsdag en woensdag vindt het veldwerk op locatie plaats. We maken 
hiervoor een planning waarin staat wanneer jouw groep waar en met welke 
methode aan de slag gaat. Het idee is dat je met elke methode een keer in 
aanraking komt en zo een goed beeld krijgt van alle kanten van 
klimaatadaptatie. Een aantal instructies voor de veldwerkdag:  

• Zorg zelf dat je op tijd op de veldwerklocatie aankomt, dus om 8:45 uur, 
zodat om 9:00 uur gestart kan worden; 

• Houd rekening met het weer, zorg voor goede kleding (schoeisel, 
regenkleding) en neem je eigen drinken en lunchpakket mee; 

• Je gaat op een aantal locaties aan de slag die soms een aantal kilometer 
uit elkaar liggen. Houd de communicatie dus in de gaten om te zien of 
het handig is om een fiets of auto bij de hand te hebben. 

• Op elke locatie staat een facilitator klaar om je meer over de methode 
uit te leggen en je hierin te begeleiden. Als je vragen hebt kun je bij 
hem of haar terecht. 

 
Op woensdag en donderdag staan we kort stil bij alle data die jullie hebben 
opgehaald en wat dit betekent. Op basis daarvan maken jullie een 
presentatie met jullie belangrijkste bevindingen. 
 
De vrijdag staat in het teken van de laatste hand leggen aan jullie project 
en het maken van een presentatie. Jullie krijgen in de middag 10 minuten 
de tijd om op locatie over jullie project te vertellen aan de betrokken 
partijen. Deze presentaties vinden op locatie (PWN locatie De Hoep in 
Castricum) plaats! Neem daarin ieder geval de volgende onderdelen in 
mee:  

- Jullie korte analyse van het gebied; 
- Jullie veldwerkresultaten en bevindingen; 
- Eventuele ideeën en oplossingen. 

 
Na de presentatie is er ruimte voor vragen en feedback vanuit de betrokken 
partners en sluiten we de week gezamenlijk af met een borrel. 
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4. BIJLAGEN 

In het onderzoeksproject Groenblauwe Oplossingen: Kansen en Risico’s doen we 
metingen op klimaatadaptieve voorzieningen door heel Nederland. Die metingen 
doen we samen met ruim 40 partijen, waaronder kennisinstellingen, overheden en 
ingenieursbureaus. Om ervoor te zorgen dat de metingen met al deze partijen en 
locaties zoveel mogelijk vergelijkbaar worden uitgevoerd, beschrijven we in dit 
document de meetprotocollen die we hanteren voor de metingen.  
 
Het gaat om meerdere soorten metingen: infiltratietests, bodemonderzoek met 
een XRF-handmeter, het ophalen van omgevingsfactoren en bewonerservaringen, 
en het meten van de biodiversiteit. Het streven is om op elke locatie alle methodes 
toe te passen, om zo de kansen en risico’s van verschillende voorzieningen in beeld 
te kunnen brengen. De methodes worden toegepast binnen ClimateCafé’s, waarin 
samen met studenten, kennisinstellingen, bedrijven en lokale stakeholders 
praktijkonderzoek gedaan wordt.  

 

Methode 1: Hydraulisch functioneren 

Om het hydraulisch functioneren van groenblauwe voorzieningen in kaart te 
brengen worden full-scale testen toegepast. Daarbij worden vlakken van een 
aantal vierkante meter afgezet en onder water gezet om de infiltratiecapaciteit aan 
de hand van loggers, handmatige metingen en timelapse videos te meten. De 
methodiek van Full scale testen is ontwikkeld in RAAK infiltrerende stad voor 
doorlatende verharding. Het bouwt voort op andere methoden voor 
infiltratiemetingen, zoals infiltrometertesten of metingen in peilbuizen, die vaak 
een relatief grote onnauwkeurigheid hebben door de tijdsafhankelijke en 
ruimtelijke variatie in infiltratiegedrag. Dat wordt bij de full-scale test opgevangen 
door de grote hoeveelheid water in korte tijd. Daarmee biedt de full-scale test ook 
veel meer participatieve waarde voor omwonenden en bezoekers, wat helpt bij 
het ophalen van ervaringen en het delen van onderzoek. Specifiek is er voor de 
falling-head methode gekozen, een vorm van meten waarbij de infiltratiesnelheid 

wordt bepaald aan de hand van het zakken van de waterstand bij verzadigde en 
onverzadigde omstandigheden.  
 
Hieronder wordt stap voor stap beschreven hoe de methode uitgevoerd dient te 
worden. We geven eerst een overzicht van de benodigdheden, gaan dan in op 
voorbereidend werk voorafgaand aan de meetdag, daarna de voorbereidingen op 
locatie en de uitvoering van de infiltratietest. Tot slot beschrijven we hoe de data 
uitgelezen, verwerkt en gedeeld kan worden.  

 
1.1  Benodigdheden 

• Tankwagen met water 

• Meetlint 

• Stopwatch (telefoon) 

• Pen en papier 

• Meetlatten voor in de proef  

• Edelmanboor 

• Divers (waterstand loggers) om het waterpeil te meten 

• Zakken met zand (of potgrond) of losse grond en zeil/geotextiel 

• Warmtebeeldcamera 
o Eventueel: bodemtester voor vochtigheid 

 
1.2  Voorafgaand 
1. Bepalen van de locaties voor de metingen. Dit gaat in samenspraak met 

lokale stakeholders en de behoeften die zijn hebben met het oog op 
doorontwikkelen en evalueren van aangelegde maatregelen.  
 

2. Informeren van de gemeenten  

• Om ze te informeren over de geplande metingen. Dit wordt gedaan 
bij bijv. de adviseur riolering of stadsbeheer 

• Voor het afzetten van een weg of parkeerplek voor testen en 
informeren van bewoners 

 
3. Contact opnemen met een lokale partij die een tankwagen in bezit heeft 

voor het uitvoeren van de infiltratietest. Dit is vaak een loonbedrijf in 
samenwerking met de gemeente.  
 

https://www.amazon.nl/Bodemtester-4-in1-voor-meten-zonlichtintensiteit/dp/B07QV7JFCC/ref=asc_df_B07QV7JFCC/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=430628644046&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3916513151939365404&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010433&hvtargid=pla-805245580224&psc=1
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4. Meetapparatuur verzamelen: baro divers, verstevigde (staande) meetlatten 
en een warmtebeeldcamera  

 
5. Vervoer voor de groep en materialen. Via lokale overheid is vaak een busje 

hiervoor te regelen. 
 

6. Informeren van bewoners als de maatregel in de bebouwde kom ligt. 
Meestal gaat dit via een informerende brief waarin context van het 
onderzoek wordt gegeven, de werkzaamheden en datum. Optioneel: neem 
flyers over werking van de maatregelen mee om uit te delen tijdens de proef 
 

7. Regelen van benodigde materialen:  

• Zandzakken kunnen via lokale gemeente worden geregeld en anders 
gekocht bij bouwmarkt. Minimaal 30 zakken van 25 L nodig, bij 
voorkeur stevig zoals bij metselzand.  

• Zeil kan idem worden geregeld of gekocht. Gaat om 
landbouwplastic.  

• GoPro’s. 
 

8. De benodigde documenten verzamelen, indien nodig bewerken en 
vervolgens uitprinten: draaiboek, invulformulieren, planning, informerende 
brieven en eventuele flyers. 

 
1.3     Opzetten 
1. Klaarzetten van het proefvlak met zeil en zandzakken (zie figuur 1).  

• Volgens afmetingen die van tevoren bepaald zijn, meestal zo’n 2 bij 
2 meter 

• Eerst zeil neerleggen en deels dubbelklappen langs de randen. Op 
de randen de zandzakken neerleggen en de laag van het zeil dat 
dubbel is hier weer overheen vouwen.  

• Afhankelijk van het verloop van een groenblauwe maatregel hoeft 
het vlak niet aan alle 4 de kanten te worden opgebouwd, maar 
kunnen bijvoorbeeld de zijwanden van een wadi dienen als 
natuurlijke afscherming. 

 

 
Figuur 1: opbouw van een testvak voor de infiltratiestest 

 
2. Luchtdrukmeters (divers) plaatsen in en om het proefvlak (zie figuur 2) 

• Worden meegenomen door onderzoekers van de Hanze. 

• Officieel gaat het om 4 die op de volgende plekken aan de grond 
getapet moeten worden: #1 buiten het meetvlak, en #2-4 diagonaal 
verspreid over het meetvlak.  
 

3. Plaatsen van (2) meetlatten in het proefvlak (zie figuur 2):  

• Meetlatten die overeind gehouden worden door statieven worden 
meegenomen door onderzoekers van de Hanze. 

• Ze moeten op twee verschillende plekken komen te staan in het 
vlak met de meetkant naar buiten.  
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Figuur 2: Opstelling meetvak met meetlatten en divers 

 
4. GoPro’s klaarzetten 

• Richt de GoPro’s op de meetlatten, zodat het wegzakken van het 
water later terug te kijken is. Zet de opnames aan voordat de 
infiltratietest start. 
 

5. Foto’s maken van proeflocatie zodat deze later herhaald kunnen worden. 
 
6. Noteren van een aantal gegevens omtrent de omstandigheden van de proef 

(omgevingsfactoren worden in de methode over bewonerservaringen 
meegenomen).  

• Locatie (straat & plaats) 

• Soort maatregel 

• Aanwezigheid van bomen (geen/groot/midden/klein) 

• Aanwezigheid van struiken  (geen/groot/midden/klein) 

• Begin- en eindtijd van het storten 

• Begin- en eindtijd van infiltratie 

• Weerstomstandigheden (zonnig, bewolkt, regenachtig) 

• Aangetroffen toestand van de maatregel (bv. aanwezigheid van 
water)  

• Hoeveelheid regen in de afgelopen dagen, af te lezen via 
https://wow.knmi.nl/.  

 

7. Vaststellen van de bodemopbouw. Gebruik daarvoor de Edelmanboor om 
een doorsnee van de bodem te maken. Door de grond naast de wadi neer te 
leggen krijg je inzicht in de opbouw van de wadi en eventuele 
slechtdoorlatende lagen waardoor een wadi slecht infiltreert (zie figuur 3). 

 
 

Figuur 3: Vaststellen van de bodemopbouw met een Edelmanboor. 
 
1.4   Uitvoering 
 
1. Gebruik de warmtesensor camera voor het storten van water en na afloop 

van de infiltratietest op het proefvlak.  
 

2. Laten storten van water door de giertank 
o Tot ongeveer 11 cm hoog (simulatie bui van 130mm).  
o Na compleet wegzakken van het water nog 2 à 3 keer herhalen, 

afhankelijk van snelheid en verzadiging van de bodem. 
 

3. Meten van het leeglopen van het proefvlak op 2 manieren: 
o Meting #1: Het meten van de leegloptijd in seconden. 

Stopwatch aanzetten op het moment dat het proefvlak op zijn 
hoogst staat en de watertoevoer stopt (~ 11 cm hoog) tot het vlak 
leeg is. Tijd noteren. 

o Meting #2: Het meten van de hoeveelheid water di e infiltreert. 
Bij elk meetlat kijkt iemand mee met de waterstand. Gebruik een 
stopwatch en noteer elke 30 seconden wat de waterstand is. 
Herhaal tot het vlak leeg is (zie figuur 4).  

https://wow.knmi.nl/
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Figuur 4: taakverdeling tijdens metingen: aflezen van de waterstand en 

noteren. 
1.5 Verwerking, gebruik en delen gegevens 
 
In totaal worden 4 divers gebruikt per meting: 3 verspreid over een meetvlak 
binnen de voorziening, en één als controlegroep buiten de voorziening. Deze 
sensoren meten een aantal gegevens tijdens de simulatie: 

- Het tijdstip (per 5 seconden) 
- De waterdruk + luchtdruk (in mmH2O) 
- De temperatuur (in graden Celsius) 

 
Om de data van de infiltratietesten te interpreteren worden deze omgezet van 
waterdruk naar waterstand per tijdstip, om zo een verloop in waterstand te laten 
zien. Deze dataverwerking vindt in een aantal stappen plaats: 

1. Snijd de gegevens binnen de tijdvakken waarin de infiltratietest 
plaatsvond uit. 

2. Trek de gemeten luchtdruk van de controle diver af van de waterdruk + 
luchtdruk van de overige divers, om zo een waterstand in mm te krijgen.  

3. Reken de waterstanden in millimeters om naar centimeters, om deze 
later te kunnen vergelijken met nationale richtlijnen. 

4. Visualiseer het verloop van de infiltratietest in een grafiek. 
5. Om de infiltratiesnelheid vast te stellen zoek je een recht stuk uit in het 

verloop van de infiltratietest en loop je de volgende stappen door: 
a. Kopieer de data van dit stuk en plak hem als een extra laag in 

dezelfde tabel (tip: visualiseer dit uitgesneden rechte stuk met 
een andere kleur).  

b. Voeg een ‘trendline’ toe op deze kopie (‘Chart Design’ tabblad 
en dan onder ‘Add chart element’ naar ‘Trendline’ (lineair). Als 
je vervolgens.  

c. Ga naar ‘Format Trendline’ (rechtermuisklik op de trendlijn) en 
vink daar de opties ‘Display Equation on Chart’ en ‘Display R-
squared value on chart’ aan. Dit laat je een paar gegevens zien: 
de y waarde (beginwaarde in milimeters en de hoeveelheid die 
per grafiekeenheid eraf gaat) en de R2. Dat laatste is de 
infiltratiesnelheid per 5 seconden. Die kun je omrekenen naar 
cm/uur of cm/dag.  
  

6. Datamanagement. Om het hydraulisch functioneren van deze maatregel 
met die van andere groenblauwe maatregelen te kunnen vergelijken 
vragen we je de gegevens van de full-scale test toe te voegen aan de 
groenblauwe maatregel op www.climatescan.nl. Hulp nodig? Bekijk de 
turorial: https://www.youtube.com/watch?v=GcvbSSlqfzQ&t=26s. 
Vermeld daarbij in ieder geval wat de infiltratiecapaciteit, de 
infiltratietijd en de hoogte van het water waren in het ‘karakteristieken’ 
menu van de maatregel. Upload daar ook de twee grafieken: de schets 
die je in het veld hebt gemaakt en de Excel-grafiek met de gegevens van 
de divers. 

  

http://www.climatescan.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GcvbSSlqfzQ&t=26s
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Methode 2: Milieutechnisch functioneren 

Inzicht in het milieutechnisch functioneren van infiltrerende groenblauwe 
oplossingen wordt verkregen met een XRF-handscanner. Een XRF (X-ray 
Fluoresence, oftewel een röntgen fluorescentie spectrometer) meet diverse 
chemische elementen. Elk materiaal reageert verschillend op deze bestraling en 
kaatst verschillende hoeveelheden straling terug, waardoor kan worden bepaald 
wat voor elementen er in een maatregel zitten en hoeveel. Bij groenblauwe 
oplossingen zoeken we vooral naar lood, zink en koper, omdat die soms in te hoge 
gehalten voorkomen in de gebouwde omgeving  Uit recent onderzoek blijkt dat 
deze (water)kwaliteitsnormen overschrijden en een goede indicatie zijn van 
hoeveel (vervuild) regenwater er is.  
 
Het voordeel van een handscanner is dat de resultaten direct zichtbaar zijn in het 
veld, waardoor je het inzicht van deelnemers verhoogt en ter plekke op zoek kunt 
naar mogelijke oorzaken. Het is bovendien een snelle en efficiënte methode, 
waarvoor in tegenstelling tot andere methodes geen labwerk voor nodig is. Uit 
eerdere onderzoeken is de effectiviteit van deze handscanner gebleken.  
De XRF vormt net als de infiltratietest onderdeel van de ClimateCafé methodes. 
Omdat het om een specialistisch instrument gaat, worden de tests uitgevoerd in 
samenwerking met ingenieursbureau TAUW. Zij regelen de benodigde materialen, 
namelijk een XRF-handscanner en een meetlint. De stappen voorafgaand aan de 
meetdag zijn grotendeels gelijk aan de infiltratietest, met als toevoeging dat 
contact met TAUW moet worden opgenomen voor het doen van metingen. 

 
2.1  Opzetten 

1. Callibratie van de XRF scanners door TAUW expert 
 

2. Visuele inspectie, beantwoord daarbij de volgende vragen: 

• Is er voorafgaand al oppervlakkige vervuiling te zien? (bv. 
hondenpoep, afval, dingen die er niet horen te zijn) en schrijf 
dit op. 

• Welk verhard oppervlak is aangesloten op de maatregel? 
(parkeerplekken, weg, etc.) 

• Wat zijn mogelijke bronnen van verontreiniging afkomstig van 
dit verhard oppervlakte? 

• Welke verontreinigingen kunnen daarmee recht komen in de 
maatregel? 

• Waar en op welke wijze komt regenwater in de maatregel? 

• Waar verwacht je de meeste accumulatie van verontreiniging? 

• Waar verwacht je de minste accumulatie van verontreiniging? 
 

3. Bepaling meetlocatie 

• Zet een meetlint uit over de breedte van de voorziening, om zo 
een dwarsdoorsnede te maken waar je langs kan meten (zie 
figuur 5).  

• Bij grotere maatregelen moet er langs meerdere 
dwarsdoorsnedes worden gemeten (max 3-4) 

• Schets een kaartje van waar de dwarsdoorsnede(s) is/zijn 
gemaakt 

 

 
Figuur 5: Opzet van een XRF meting met dwarsdoorsnede. 

 
2.2 Uitvoering 

1. Voer de metingen met de XRF scanner uit (samen met de Tauw expert) 

• Volg de dwarsdoorsnede en voer een meting uit op elke meter 
langs het meetlint (zie figuur 6) 
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• Elke meting duurt zo’n 60 seconden. In geval van vegetatie 
(beplanting, gras, mos), voer je de meting op elke plek eerst uit 
bovenop de vegetatie en daarna direct op de ondergrond.  

• Persoon 1 doet de metingen met de scanner, persoon 2 schrijft 
steeds de waarden op van koper, zink en lood. Noteer goed op 
bij welk punt langs het meetlint dit is en in het geval van 
meerdere dwarsdoorsnedes, bij welke doorsnede de waarden 
zijn gevonden.  Noteer ook steeds wat de diepte van het 
meetpunt is (onder maaiveld) en wat het vochtgehalte van de 
bodem is.  

 

 
Figuur 6: uitvoering van een XRF meting 

 
2.3  Verwerking, gebruik en delen gegevens 

 
1. Via hun XRF-metingen levert meetexpert Tauw de volgende gegevens 

over een groot aantal deeltjes op, waarvan de volgende ruwe gegevens 
belangrijk zijn: 

- GPS locatie van de meting 
- De hoeveelheid zink (in ppm of mg/kg) 
- De hoeveelheid lood (in ppm of mg/kg) 
- De hoeveelheid koper (in ppm of mg/kg) 

 

2. Om een goed overzicht te krijgen van de waarden die je met de XRF 
meter hebt gevonden kun je deze het beste in een grafiek uitzetten. 
Maak daarvoor van elke dwarsdoorsnede bijvoorbeeld drie aparte 
grafieken (voor elk metaaldeeltje 1), waarin je op elk meetpunt de vier 
metingen (2 x verschillende meter en 2 x met/zonder vegetatie) voor 
een stofje uitzet (zie figuur7). 

 

 

Figuur 7: voorbeeld van uitlezen van XRF scanner 
 

3. Hieronder hebben we hieronder een tabel bijgevoegd (tabel 1) waarin 
staat hoeveel van het materiaal maximaal in een meting gewenst is in 
Nederland. Bij waarden boven de interventiewaarde geld dat het wordt 
aangeraden verder onderzoek te doen naar de mate van vervuiling. Door 
de waarden in de dwarsdoorsnedes te vergelijken kun je bepalen of er 
sprake is van vervuiling in het gebied. 
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Tabel 1: streefwaarden metaalconcentratie in groenblauwe voorzieningen 
 

4. Het is voor ons belangrijk om de metingen van een groot aantal 
groenblauwe maatregelen in Nederland te kunnen vergelijken. Upload 
daarom de grafieken die je hebt gemaakt als afbeelding bij de 
groenblauwe maatregel in www.climatescan.nl. Hulp nodig? bekijk de 
turorial: https://www.youtube.com/watch?v=GcvbSSlqfzQ&t=26s  

  

http://www.climatescan.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GcvbSSlqfzQ&t=26s
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Methode 3: Biodiversiteit 

 
Groenblauwe maatregelen zijn klimaatadaptieve maatregelen die gebruik maken 
van de natuur om hitte of wateroverlast tegen te gaan. Ze staan vaak vol met plant- 
en grassoorten en worden druk bezocht door insecten en misschien zelfs kleine 
diersoorten. Maar wat groeit en bloeit er nou precies, past wat er groeit wel goed 
bij elkaar en levert het voor klimaatadaptatie nou kansen of juist beperkingen op? 
Deze vragen staan centraal in dit werkpakket! 
 
De methode om biodiversiteit vast te leggen is op het moment van publiceren van 
deze handleiding nog niet definitief vastgesteld. Deze methode volgt daarom als 
een aparte nazending. 
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Methode 4: Omgevingsfactoren en 
bewonerservaringen 

Met de voorgaande methodes zijn vooral objectieve gegevens over het 
functioneren van de maatregelen verzameld. Voor een volledig beeld van kansen 
en risico’s van groenblauwe maatregelen is het ook van belang om te weten hoe 
deze maatregelen worden ervaren door omwonenden en bezoekers, in wat voor 
soort omgeving ze liggen en hoe ze in de praktijk worden gebruikt. Dat doen we 
door in gesprek te gaan met bewoners via een semi-gestructureerde vragenlijst 
en door in en om de maatregelen omgevingsfactoren in beeld te brengen. De 
methode bestaat dan ook uit twee stappen: 1) het vaststellen van 
karakteristieken in en om een maatregel en 2) de ervaringen en beleving van de 
maatregel door omwonenden.  
 

4.1 Vaststellen buurtkarakteristieken 
1. Beschrijf aan de hand van een aantal punten de karakteristieken van de 

maatregel en de wijk waar deze in ligt: 

• Hoe groot is de maatregel ongeveer? (lengte, breedte en hoogte) 

• Welke functies zijn er bij de maatregel te vinden?  

(denk aan: speeltuin, energiewinning, recreatie, etc.) 

• Hoe zichtbaar is de maatregel? (goed, matig, slecht) 

• Hoe bereikbaar is de maatregel? (goed, matig, slecht) 

• Wat voor functies zijn er in het gebied om de maatregel heen te 

vinden? (natuur, woningen, winkels, bedrijven, openbare ruimte, 

anders) 

• Wat is de bebouwingsdichtheid om de maatregel heen?  

(erg hoog/binnenstad, hoog/stadsbuurt, laag/dorp of buitenwijk, 

erg laag/plattelands of park) 

 
4.2 Vaststellen bewonerservaringen 
1. Spreek bewoners of bezoekers aan rondom een groenblauwe maatregel (zie 

figuur 8). Belangrijk is dat het  personen zijn die veel in aanraking komen met 
de maatregel. Er is een standaard vragenlijst opgezet die een beginpunt is 
voor deze gesprekken, maar dat is vooral als beginpunt bedoeld. Deze 

gesprekken leveren vaak waardevolle anekdotes op die onderliggende 
belevingen, wensen en zorgen aantonen, dus probeer deze zo goed mogelijk 
vast te leggen. Hieronder volgen de standaard vragen: 

▪ Hoe tevreden bent u over het algemeen over de 
groenblauwe maatregel?  
31 (zeer ontevreden) – 5 (zeer tevreden) 

▪ Hoe wordt de maatregel door de buurt gebruikt? 
(Ontmoetingsplek, speelplek, buitenactiviteiten, anders) 

▪ Hoe goed past de maatregel in deze buurt? 1 (zeer slecht) – 
5 (zeer goed) 

▪ Wat zou u willen veranderen aan de maatregel? (Open 
vraag) 

▪ Aan welke effecten draagt de maatregel bij in de buurt? 
(Verkoeling in de zomer, opvang van regenwater, 
biodiversiteit, verbinding, welzijn) 

▪ Ervaart u negatieve effecten van de maatregel? (Open 
vraag) 

 

 
Figuur 8: gesprek met een bewoner over een naastgelegen wadi 

 

4.3  Verwerking, gebruik en delen gegevens 
 

1. Net als bij de vorige methodes willen we je vragen om je bevindingen in 
Climatescan vast te leggen, onder de maatregel waar je onderzoek doen. 
De omgevingsfactoren kunnen beschreven worden onder het kopje 
‘characteristics’. De bewonerservaringen kunnen in een bestand aan de 
Climatescan record worden toegevoegd.  


