UITNODIGING DENKTANK
ADAPTIEF BOUWEN 25
OKTOBER
(WATER & BODEM) 2021
De integrale gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder biedt volop kansen voor innovatie.
Daarom organiseert de Gemeente Zuidplas vanaf nu regelmatig denktanks om kennis,
ideeën, inzichten en adviezen op te halen om met een bepaald vraagstuk om te gaan.

Voor wie is
de denktank?
De denktank is voor slimme denkers, betrokkenen met
een frisse blik, nieuwsgierige marktpartijen, studenten,
wetenschappers, vakspecialisten en eenieder die op dit
onderwerp een waardevolle bijdrage wil leveren.

Aanmelden via:
denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl

Op maandag 25 oktober (13:30-16:00 uur) is er
een denktank georganiseerd over adaptief bouwen.
De Zuidplaspolder is een van de grote ontwikkellocaties van Nederland, gelegen
tussen Rotterdam en Gouda – in de oksel van de A12/A20, met zowel veen, als klei als
zandgronden. Er zijn uitdagingen over de bodemgesteldheid en de waterveiligheid bij
het stijgen van de zeespiegel en het toenemen van clusterbuien. Onderzoeken wijzen
uit dat bouwen in deze polder kan, mits verstandig aangepakt. Hoe gaan we dat doen?
De vragen die onder andere aan de orde komen zijn:
• Welke principes zijn leidend voor adaptief en toekomstbestendig bouwen?
• Hoe kun je een dorp en landschap adaptief inrichten, ook met het oog op
veranderende omstandigheden in de (verre) toekomst?
• Hoe kan bodemdaling worden tegengegaan?
• Zijn er al best practices?
• Welke onderzoeken zijn er al gedaan en kunnen in dit gebied toegepast worden?
In een dagdeel proberen we met elkaar antwoord te krijgen op bovenstaande
vragen, zoeken we naar concrete oplossingen, maar is er ook ruimte voor
impactvol advies, nader onderzoek en eventuele samenwerkingsafspraken.
Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers per denktank.

www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder

Gespreksleider:
Peter van Rooy, Directeur NederLandBovenWater
Inleiding:
Marco van Lente, Opgavemanager Middengebied

Locatie:
Van der Valk Nieuwerkerk (Parallelweg Zuid 185,
2914 LE Nieuwerkerk aan den IJssel)

Save the date:
De volgende denktanks zijn gepland op
•
1 december 2021 - Mobiliteit
•
26 januari 2022 - Sociale huur
•
23 februari 2022 - Landschap
•
30 maart 2022 - Ziel van het dorp
Meer informatie is te vinden op
www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder

