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Werkpakketten

TOPSOIL wil een nieuwe aanpak ontwikkelen, 
gebaseerd op collectieve en gedeelde kennis 
binnen het consortium van het project, zodat 
de aangereikte oplossingen in zoveel mogelijk  
gebieden kunnen worden toegepast.

Tijdens het project is overleg met de belanghebben-
den over de geschetste problematiek heel belang-
rijk. Alleen zo kan men een volledig beeld krijgen 
van de problemen die leven en hoe nieuwe diensten 
ontwikkeld kunnen worden. Na dit overleg wordt 
telkens een technisch onderzoeksplan opgesteld zo-
dat maatregelen voor verschillende soorten bodem-
gerelateerde problematieken gegroepeerd kunnen 
worden. Door  nieuwe informatie te koppelen aan 
bestaande kennis krijg je een betere interpretatie 
van de uitdagingen waar belanghebbenden mee 
geconfronteerd worden in de verschillende piloot-
projecten. 

Met deze data kan men tot oplossingen komen die 
ervoor zorgen dat men in het Noordzeegebied beter 
omgaat met water- en bodembeheer. Met transnati-
onale samenwerking in het achterhoofd onderzoe-
ken we de beste normen van de vijf partnerlanden 
om zo te vernauwen naar de beste manier van wer-
ken. Daarvoor wordt een gezamenlijke, transnati-
onale beleidsgroep opgericht die een nieuwe code 
van goede praktijken zal ontwikkelen, gebaseerd op 
de resultaten van het TOPSOIL project.

Achtergrond van het project

Als we het hebben over ‘de grootste risico’s 
van klimaatsverandering’ dan verwachten veel 
mensen zond- of stormvloeden die een grote im-
pact zullen hebben op hun werk- en leefwereld. 
Heel veel dagelijkse activiteiten zijn onlosmakelijk 
verbonden aan het bovenste deel van de bodem. 

Hier verbouwen we onze gewassen, planten we 
onze infrastructuur in en geven we onze moderne 
maatschappij vorm. Bovendien bevinden de be-
langrijkste hydrologische en chemische elementen 
van de ondergrond zich in dat bovenste deel van de  
bodem. Overleg met de belangrijkste doelgroepen, 
op lokaal, regionaal en Europees niveau, wijst uit 
dat klimaatsverandering een steeds snellere impact 
heeft op de ondergrond en het grondwater.  

Dat veroorzaakt in veel regio’s in Europa een  
stijgend overstromingsrisico door stijgende grond-
waterniveaus  of een gebrek aan (drinkbaar) water 
in langdurige periodes van droogte.

Doelstellingen van het project

TOPSOIL gaat na welke rol de bovenste laag van 
de bodem kan spelen in het bieden van oplos-
singen voor de huidige en toekomstige water- 
problematieken, zoals overstromingen in natte 
perioden en droogte in langdurig warme perio-
den. De algemene doelstelling van het project betreft 
het gezamenlijk en interregionaal onderzoeken hoe 
de bovenste 30 meter van de bodem kan beheerd  
worden. Het doel hierbij is om gebieden uit de Noord-
zee Regio beter bestand maken tegen klimaats-
verandering. De praktische implementatie van de  
uitgewerkte oplossingen gebeurt in 16 piloot- 
projecten in verschillende regio’s van het Noordzee 
gebied.

Om deze doelstelling te behalen werden 
vijf grote werkterreinen geïdentificeerd 
waar interregionale samenwerking een 
absolute meerwaarde kan bieden.

1. Overstromingen in gemeenten en land-
bouwgebieden door een stijgend grond- 
waterniveau, veroorzaakt door veranderende 
neerslagpatronen. 

2. Verzilting van de zoetwaterreserves door stij-
gende zeeniveaus, veranderende irrigatie- en 
drainage methodes en een wijziging in de 
vraag naar drinkbaar water.

3. Het aanleggen van een noodzakelijke buffer 
voor grondwater om overtollig water op te 
slaan in perioden van overvloedige neerslag. 
Dat water kan gebruikt worden voor irrigatie 
tijdens droge perioden.

4. Een betere kennis en beheer van de  
bodem, wat ervoor zorgt dat:

a.  gebieden beter bestand zijn tegen extreme  
neerslag | b. de waterkwaliteit verbetert |   
c. de opbrengsten van oogsten toenemen

5. Hoe nutriënten en andere milieugevaarlijke 
stoffen afgebroken worden in de bovenste 
laag van de bodem is nog grotendeels onbe-
kend terrein. Een betere kennis daarvan kan 
leiden tot een beter beheer van het land en 
de bodem.
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