Nationaal Kennis- en belevingscentrum Bodemdaling
Bodemdaling is niet zichtbaar. Dit geldt ook voor de gevolgen van bodemdaling,
zoals CO2 uitstoot, langzame zetting of een aangetaste fundering. Er is afgelopen
jaar veel kennis verzameld over bodemdaling, de gevolgen ervan en mogelijke
oplossingen. Virtueel is deze kennis beschikbaar, maar deze kennis is niet fysiek
Beschrijving
ontsloten. Het Nationaal Kennis- en belevingscentrum Bodemdaling maakt dit
maatschappelijk
alles zichtbaar. Het bundelt alle expertise op het gebied van bodemdaling op
probleem/opgave
één plek en laat dit zien. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Platform
Slappe Bodem, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en het
Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel. Het centrum wordt ingericht als een
beleving.
Welke
Is het mogelijk bewustwording over bodemdaling te creëren via het Nationaal
onderzoeksvraag
Kennis- en belevingscentrum bodemdaling?
wordt beantwoord
Het Kennis- en belevingscentrum biedt op een innovatieve manier betrouwbare,
actuele en objectieve informatie over bodemdaling aan overheden,
particulieren en bedrijven. Daarmee zorgt het voor het verzamelen en
verspreiden van kennis over (de risico’s van) bodemdaling en de
handelingsperspectieven voor verschillende doelgroepen.
Wat is de doelstelling
Daarnaast huisvest het Kennis- en belevingscentrum een loket/helpdesk voor
van het project
gedupeerden en belanghebbenden. Dit loket wordt in nauwe samenwerking
met KCAF vormgegeven en zal met het bestaande loket van KCAF worden
geïntegreerd tot één landelijk loket. Het loket richt zich niet alleen op
bodemdaling en funderingsaanpak, maar ook op bredere vragen rondom
vastgoed en klimaatadaptatie en energietransitie.
Een volgens een vastgesteld plan uitgewerkt Nationaal Kennis- en
Beoogde resultaten
belevingscentrum Bodemdaling.
1. Een nadere uitwerking van het plan voor het Nationaal Kennis- en
belevingscentrum;
2. De realisatie conform dit plan.
Tussentijdse resultaten
Via een go/no-go moment tussen stap 1 en 2 wordt bepaald of de realisatie
haalbaar is. Mocht dit niet zo zijn, dan vervalt deel 2 van de aanvraag en komt
dit bedrag beschikbaar voor een andere aanvraag binnen de Regio Deal.
• Particulieren/pandeigenaren
• Ondernemers
• Scholieren
• Makelaars/taxateurs/banken/adviseurs
Doelgroep
• Experts bij kennisinstellingen en overheden, ook bijvoorbeeld
buitenlandse delegaties
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Gemeente Gouda; Verscheidene kennisinstituten: o.a. KCAF, Deltares en de
Technische Universiteit Delft
Alfred Busser, alfred.busser@gouda.nl
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