
Ing stuk Commissie Ruimte, Groen en Water/Wonen 

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!   

  

 

Aan de slag 
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Ing stuk Commissie Ruimte, Groen en Water/Wonen 

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! 

  

 
 

Hilde Niezen neemt afscheid van Regio Deal bodemdaling 
Groene Hart 

Hilde Niezen neemt op 8 december 2021 afscheid van de gemeente Gouda als wethouder. Per 
1 januari 2022 start zij als directeur bij Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk 
waterbeheer. Door deze stap neemt zij ook afscheid als bestuurlijk trekker van de Regio Deal 
bodemdaling Groene Hart. 

Lees meer 
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Masterclass “Stevig 
Ontwikkelen op Slappe 
Bodem” in ontwikkeling  

Binnen het project ‘Combineren 
Levenscycluskosten (LCC) en 
Grondexploitatie (Grex) in 
nieuwbouwontwikkelingen’ onderzoekt de 
gemeente Woerden hoe toekomstige beheer- 
en onderhoudskosten door bodemdaling 
meegewogen op de gewenste kunnen worden 
tijdens nieuwbouwontwikkelingen. 

Lees meer 
 

Infiltrerende drainage 
aangelegd in Polder 
Bloemendaal 

Stichting Weids Bloemendaal is dit jaar gestart 
met het project ‘bodemdaling Polder 
Bloemendaal’. Dit project is gericht op het 
beheren van cultureel, historisch waardevol 
veenweidelandschap. De manier van beheren 
moet ervoor zorgen dat het in stand blijft, 
economisch perspectief blijft houden en 
aantrekkelijk blijft voor weidevogels en 
bezoekers. 

Lees meer 
 

  

 

 
In oprichting: Kenniscentrum 
Bodemdaling en Funderingen 

Kennisontwikkeling, innovatie en voorlichting 
zijn cruciaal om bodemdaling en 
funderingsproblemen het hoofd te bieden. De 
partners van het Kenniscentrum Bodemdaling 
en Funderingen zijn er van overtuigd dat we in 
Nederland naar een hogere versnelling 
moeten schakelen om stijgende kosten en 
overlast het hoofd te bieden. 

Lees meer 

 

 

   

 
Boeren met toekomst in 
Polder Aarlanderveen 

Ook buiten de Regio Deal bodemdaling 
Groene Hart vinden veel projecten plaats die 
bodemdaling onderzoeken en oplossingen 
zoeken om ermee om te gaan. Tussen Alphen 
aan den Rijn en de Nieuwkoopse Plassen ligt 
een prachtige polder, met een al even mooie 
naam: Drooggemaakte Polder aan de 
Westzijde te Aarlanderveen, oftewel: Polder 
Aarlanderveen. 

Lees meer 

 

 

  
  

Door gezamenlijk te doen, te delen en in beweging te komen, kent straks iedereen de impact van bodemdaling 
en hoe we daarmee om kunnen gaan. Zo worden we samen bodemdaling de baas!   
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  Deel   

  Doorsturen   

© 2020 Regio Deal bodemdaling Groene Hart 
U ontvangt deze nieuwsbrief per e-mail omdat u direct betrokken bent bij de Regio Deal 
bodemdaling Groene Hart of omdat u zich eerder hiervoor hebt aangemeld. 
 
Als u iemand kent die zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dat op 
bodemdalingdebaas.nl 
Uitschrijven  
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