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Lugt, Arjen van der

Van: Kempen, van M. (comm.) <mvankempen@regiomiddenholland.nl>

Verzonden: maandag 18 mei 2020 11:19

Onderwerp: nieuwsbrief mei 2020 Regio Deal bodemdaling Groene Hart 

Categorieën: Ingekomen stuk

Geachte heer/mevrouw, 
 
Vorig jaar zijn we gestart met de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Met een prachtige projectenportefeuille zijn 
we 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 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: donderdag 14 mei 2020 9:59 

Aan: Kempen, van M. (comm.) 
Onderwerp: Regio Deal nieuwsbrief mei 2020 

 
Stand van zaken van de Regio Deal bodemdaling 

Groene Hart. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Geen afbeeldingen? Webversie

  

Ter bescherming  van  uw privacy is deze afbeelding  niet automatisch van internet gedownload.

 

Samen bodemdaling 

de baas! 
  

  
Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

 

Aan de slag 
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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! 

  

 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

Regio Deal bodemdaling 

Groene Hart in 

vaktijdschrift Bodem 

In de uitgave van april 2020 van het 

vaktijdschrift Bodem staat een artikel 

over de Regio Deal bodemdaling 

Groene Hart. Het artikel is geschreven 

door een aantal direct betrokkenen bij 

de Regio Deal: Arend van Woerden, 

Ruud van Workum, Jan Strijker, Erik 

Jansen en Gilles Erkens. Het artikel 

geeft een mooi overzicht van alle … 

Lees meer 

 

 

   

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

Lessen uit Gouda 

 

  

In Gouda wordt gewerkt aan een 

aanpak voor overlast door bodemdaling 

in het historische centrum. Begin 2020 

is die aanpak in ontwerp gepresenteerd 

aan de bewoners en het bestuur van de 

stad. Centraal in de aanpak staat een 

niet voor de hand liggende aanpak: het 

verlagen van het waterpeil in een deel 

van de binnenstad. 

Lees meer 

 

 

  

 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

Meetnetwerk Zegveld 

heeft nalatenschap voor 

de toekomst  

Gilles Erkens werkt als geoloog / 

onderzoeker bij Deltares aan het project 

‘Actualisatie en uitbreiding meetnetwerk 

Zegveld’. Hij doet dat samen met 

    

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.

Van Natte Teelten Huisje 

tot Mobiel 

Informatiecentrum 

Bodemdaling 

In opdracht van de provincie Zuid-

Holland is een Natte Teelten Huisje 

gebouwd. Dit wordt ingezet als Mobiel 
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Wageningen Environmental Research. 

Erkens: “We bouwen een meetnetwerk, 

dat echt een nalatenschap heeft voor de 

toekomst.” 

Lees meer 

 

Informatiecentrum Bodemdaling als 

onderdeel van de Regio Deal 

Bodemdaling Groene Hart. Met dit 

huisje van lisdodde en zwarte els is 

verkend en zichtbaar gemaakt dat er … 

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  

  
 


