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Geachte heer/mevrouw, 
 
Onze prachtige projecten binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart zijn hard aan de slag. 
Onderstaande nieuwsbrief geeft een stand van zaken en we zetten een aantal projecten in de etalage. 
 
Wij zetten ons ook in voor de betrokkenheid van de besturen (colleges en raden/AB/PS) van de 
betrokken overheden bij dit onderwerp (gemeenten, waterschappen, provincies). 
In verband met de wet AGV mogen wij echter niet zomaar e-mails versturen. Vandaar dat wij u 
benaderen met de vraag onderstaande nieuwsbrief intern door te zetten naar colleges en 
raden/AB/PS en collega’s uit te nodigen zich aan te melden voor deze nieuwsbrief via de website 
www.bodemdalingdebaas.nl . 
 
Heeft u hierover nog vragen dan kun u mij of de programmamanager (Rob Ligtenberg, 
rjm.ligtenberg@pzh.nl) benaderen. 
 
 

Vriendelijke groeten, 
  
Marjolein van Kempen 
Communicatieadviseur Regio Deal bodemdaling Groene Hart 
 

06 2329 6445 
 mvankempen@regiomiddenholland.nl 

www.bodemdalingdebaas.nl 
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Geen afbeeldingen? Webversie 

  

 

Samen bodemdaling 

de baas!   
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Aan de slag 

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken van de Regio Deal 

Bodemdaling Groene Hart en zetten we een aantal projecten in de etalage. 

Door gezamenlijk te doen, te delen en in beweging te komen, kent straks iedereen 

de impact van bodemdaling en hoe we daarmee kunnen omgaan. Zo worden we 

samen bodemdaling de baas! 

  

  

Introductie nieuwe bestuurlijk trekker Michel Klijmij-van der 

Laan 

Michel Klijmij-van der Laan is de opvolger van Hilde Niezen als bestuurlijk trekker van de Regio 

Deal bodemdaling Groene Hart. Michel: “Ik kom uit Gouda, dus voor mij is bodemdaling echt iets 

waar ik mee ben opgegroeid. Ik wil graag nog heel lang in dit gebied blijven wonen, maar dat 

moet wel op een duurzame manier blijven kunnen. Het is een interessant dossier, dus het is fijn 

dat ik zoiets belangrijks mag overnemen van Hilde Niezen!" 

Lees meer 
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Veenbodem doorgronden 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de 

uitstoot van broeikasgassen uit veenweiden 

moet worden verminderd met 1,0 Mton CO2 

per jaar in 2030. Om meer inzicht te krijgen in 

de huidige uitstoot en de effecten van 

maatregelen op de broeikasgasuitstoot is het 

Nationaal Onderzoeksprogramma 

Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) gestart 

in december 2019. Het NOBV meet op 

verschillende locaties verspreid door het 

Nederlandse veenweidegebied aan 

verschillende maatregelen: 

waterinfiltratiesystemen, natte teelten en 

bodemaanpassing. 

Lees meer 

 

 

   

 

Start Funderingsloket 

Groene Hart 

Kennis Centrum Aanpak 

Funderingsproblematiek (KCAF) is per 1 

januari 2022 van start gegaan met het 

Funderingsloket Groene Hart. Dit is mogelijk 

gemaakt met budget uit de Regio Deal 

bodemdaling Groene Hart en gebeurt in 

nauwe samenwerking met de 4 gemeenten die 

het voortouw nemen: Alphen aan den Rijn, 

Gouda, Oudewater en Woerden. Het doel van 

het funderingsloket is om huiseigenaren in het 

Groene Hart goede informatie te geven en 

eerste hulp te bieden bij mogelijke 

funderingsproblemen. 

Lees meer 

 

 

  

 

 

Onderzoek naar kosten en baten drukdrainage in 

Alblasserwaard 
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Ook buiten de Regio Deal bodemdaling Groene Hart vinden veel projecten plaats die 

bodemdaling onderzoeken en oplossingen zoeken om ermee om te gaan. Zoals in het 

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland ‘Naar een duurzaam gebruik van de slappe bodem 

in de Hollands-Utrechtse veenweiden’. Daarin is men in het veenweide gebied in de Provincie 

Zuid-Holland op zoek naar een nieuwe balans tussen landbouw en bodemdaling. 

Lees meer 
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