Programma Ontwikkeling Veengebied en Ruimtelijke Adaptatie (POVRA), Gemeente Woerden
De gevolgen van bodemdaling zijn groot. Wegen worden sneller kapot gereden, riolering gaat kapot, huisaansluitingen
breken af en er ontstaan onveilige situaties voor voetganger, fietser en automobilisten. Bodemdaling leidt tot wateroverlast
op straten, wegen en soms in huizen. Ook vertonen huizen sneller schade als gevolg van ongelijkmatige zettingen of
funderingsschade. De schade geldt zowel voor het landelijk als stedelijk gebied.
Welke onderzoeksvraag wordt beantwoord?

Wat is de doelstelling van het project?

Het Programma Ontwikkeling Veengebied (POV) behelst een toekomstbestendige en integrale benadering van het bodemen watersysteem in de gemeente Woerden. Het programma beoogt doelmatiger beheer en onderhoud van het openbaar
gebied binnen de gemeente en een breed draagvlak voor het ontwikkelperspectief en de leefbaarheid van het veengebied
voor de langere termijn. Het programma richt zich op de implementatie van projecten in de praktijk, kennisdeling met
kennisinstellingen en samenwerking met gelieerde gemeenten en organisaties. Er zijn vier deelprogramma’s 1) Zorg dragen
voor openbare ruimte, 2) Stimuleren bio based economy, 3) Borgen landschappelijke kwaliteit en 4) Omgevingsbewust
werken.
Welke strategie is effectief voor een ruimtelijke adaptief veengebied?

Doelgroep

POVRA richt zich op het opstellen van een breed gedragen beleid Ruimtelijke Adaptatie, inclusief bodemdaling. De andere
programmaonderdelen zijn het aanjagen van innovatie, kennis binnenhalen, netwerken en toepassen van kennis en
innovatie in nieuwbouw- en reconstructieprojecten op de slappe bodem.
Lange termijn strategie voor de bodemdalingsproblematiek in Woerden op de thema’s: zorgdragen voor de openbare
ruimte, stimuleren BBE, zorgdragen landschappelijke kwaliteit en omgevingsbewust werken.

Deelnemers

Gemeente Woerden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht, Gebiedscommissie Utrecht-West, VIC,
LTO
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Welmoed Visser, gemeente Woerden: visser.w@woerden.nl
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