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Geen afbeeldingen? Webversie 
 

 
 

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! 

  

 

 

Hulp bij bodemdaling in steden 

 

https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-e-clruuyk-jyhtkjujdi-p/
https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-r/
https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-y/
https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-j/


Het project Toolbox Bodemdaling in Steden helpt professionals die werken aan oplossingen voor 

bodemdaling in steden. Het project start dit voorjaar en is een initiatief van de gemeente Gouda 

en het hoogheemraadschap van Rijnland, in nauwe samenwerking met het Nationaal 

Kennisprogramma Bodemdaling. Het project wordt bekostigd door de Regio Deal bodemdaling 

Groene Hart. De basis voor de Toolbox is zes jaar ervaring bij de aanpak van overlast door 

bodemdaling in de binnenstad van Gouda. 

Lees meer 

  

 

 

Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling op zoek naar locaties 

Het Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling gaat vanaf september op rondreis door het Groene 

Hart. Het informatiecentrum is gevestigd in een tiny house. Het is gemaakt van lisdodde en 

zwarte els. Dit zijn gewassen die je goed kunt verbouwen op nat veen bij hoge 

grondwaterstanden. De rondreizende expositie is een samenwerking tussen de Provincie Utrecht 

en Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Woerden. 

Lees meer 

 

  

 

 

Activiteiten Veenweiden Innovatiecentrum hebben niet stilgestaan 

De ontwikkelingen in de veenweiden hebben het afgelopen jaar niet stil gestaan, ondanks de 

coronamaatregelen. Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) werkt aan de hand van een 

meerjarenprogramma 2020-2023. Dat richt zich onder andere op de doelstelling uit het 

 

https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-t/
https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-d/
https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-i/
https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-h/


Klimaatakkoord voor een vermindering van uitstoot van broeikasgas uit de veenweidegebieden. 

En daarbij ook de landelijke discussie over het stikstofbeleid. Daarnaast is de 

waterbeschikbaarheid in veenweiden een van de onderwerpen waar het VIC zich op richt. 

Lees meer 

  

 

 

Samen bodemdaling de baas worden! 

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart bestaat uit 20 proefprojecten, met als doel: 

oplossingen vinden voor de bodemdaling in Nederland die ons de komende decennia anders 

miljarden euro’s gaat kosten.  

In de Regio Deal bodemdaling Groene Hart wordt gewerkt aan oplossingen voor onder meer het 

wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen. Zowel de Regio Deal als 

bodemdaling is moeilijke materie en ingewikkeld om uit te leggen aan ondernemers en inwoners. 

Lees meer 

 

 

https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-k/
https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-n/
https://regiodealbodemdalinggroenehart.createsend1.com/t/i-l-clruuyk-jyhtkjujdi-u/

