
 
Van: Kempen, van M. (comm.) <mvankempen@regiomiddenholland.nl>  
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 09:39 
Onderwerp: Nieuwsbrief 3 Regio Deal bodemdaling Groene Hart 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Onze prachtige projecten binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart zijn hard aan de slag. 
Ondanks de Corona crisis gaan de werkzaamheden aan de projecten door. Uiteraard worden daarbij 
de landelijke voorschriften van het RIVM in acht genomen. 
 
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 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 
 

 
Van: Regio Deal bodemdaling Groene Hart [mailto:info@bodemdalingdebaas.nl]  

Verzonden: maandag 14 december 2020 13:12 
Aan: Kempen, van M. (comm.) 

Onderwerp: Nieuwsbrief 3 Regio Deal bodemdaling Groene Hart 
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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.  

Ondanks de Corona crisis gaan de werkzaamheden aan de 

projecten door. Uiteraard worden daarbij de landelijke voorschriften 

van het RIVM in acht genomen. 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! 

  

 

Nulmeting handelingsperspectief Regio Deal bodemdaling van 

start 

In de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken we aan het ontwikkelen en toegankelijk 

maken van kennis over bodemdaling voor inwoners, ondernemers en overheden. Deze 

kennisontwikkeling is niet alleen beschikbaar voor het Groene Hart, maar ook voor andere 
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gebieden in Nederland. Doel is voor inwoners, ondernemers en overheden de kennis te 

vergoten over wat ze kunnen doen om bodemdaling te remmen. 

Lees meer 
  

 

 

Verbetering 

handelingsperspectief 

particuliere eigenaren bij 

funderingsproblemen 

Kennis Centrum Aanpak 

Funderingsproblematiek (KCAF) heeft het 

eerste project van de Regio Deal bodemdaling 

Groene Hart afgerond. Het project genaamd 

‘verbetering handelingsperspectief particuliere 

eigenaren bij funderingsproblemen’ levert 

onder meer een stappenplan op voor 

eigenaren die te maken krijgen met 

funderingsproblemen.  

Lees meer 

 

 

  
 

 

Living Lab; Boeren op Hoog 

Water 

Het project Living Lab; Boeren op Hoog Water 

heeft als doel een veenweidenbedrijf met 

minimale klimaatimpact ontwikkelen. Het gaat 

om een verkenning van een nieuw economisch 

haalbaar bedrijfsmodel met melkvee, wat 

bovendien goed scoort op andere 

duurzaamheidsaspecten, zoals: waterkwaliteit, 

biodiversiteit en stikstofemissies. Daarmee 

wordt een bedrijf ook toekomstbestendig op 

andere aspecten dan alleen de 

broeikasgasemissies. 

Lees meer 
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Het NOBV draagt bij aan een 

klimaatbestendige toekomst 

In het Klimaatakkoord is voor veenweiden een 

vermindering in uitstoot van broeikasgassen 

van 1,0 megaton in 2030 vastgelegd. Maar wat 

zijn eigenlijk de effecten van verschillende 

maatregelen tegen bodemdaling op 

broeikasgasuitstoot? Wat is de huidige uitstoot 

uit veengebieden? En welke rol spelen 

bijvoorbeeld bodemleven en waterkwaliteit bij 

de uitstoot? 

Lees meer 
 

Ontwerpen lange termijn 

perspectief bij veranderend 

landgebruik 

Het veenweidegebied in het Groene Hart staat 

voor een grote transitie opgave. Op de lange 

termijn kan het zo zijn dat ons landgebruik 

anders moet worden. Het is een integrale 

opgave waarbij de bodemdaling, CO₂-reductie, 

de zoetwatervraag, de transitie van de 

landbouw, de energietransitie en 

verstedelijking toonaangevend zijn. 

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! 

  

© 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 

   

  Deel   

Uitschrijven  
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