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Inzicht en impact

Dé uitdaging van Noord-Nederland: de versterking en 
het schadeherstel van duizenden panden. De aanleiding is 
ongekend: aardbevingen en bodemdaling door gaswinning 
uit het grootste gasveld van Europa. Bewoners kampen al 
jaren ongevraagd met de negatieve gevolgen. Nog nooit 
kende Nederland een opgave met dergelijke (internationa-
le) belangen en omvang. Tal van organisaties en regelingen 
schoten uit de grond en de regio werd opgedeeld in bat-
ches en pilots. De aanpak heeft veel weg van een experi-
ment: het blijft pionieren en aanpassen. Elke keer met de 
hoop dat het nu goed komt.



15.30 - 16.00 Inloop en registratie

Welkom en opening door dagvoorzitter 
Rika Pot

Plenaire sessie: In gesprek met

Regina Bouius-Riemersma (NCG)
Suzan Wierenga (KUUB)
Merel Jonkheid (GBB)
o.l.v. Rika Pot

Moaltied - Smaak van het Noorden

Muzikale afsluiting door Erwin de Vries

Borrel

* moderator sessie

Sessie 2 - Participatie en zeggenschap

Marije van den Berg (Onderzoeker)
Derwin Schorren (Nieuwe Gronden)
Babet Kanis* (Gronings Perspectief)

16.00 - 16.10

17.00 - 17.50

16.10 - 16.50

17.50 - 19.00

19.10 - 20.00

20.10 - 20.30

20.30 - 21.30

Sessie 3 - Geopolitiek en (politieke) spanningen

Wendelmoet Boersema (Journalist)
Sam Gerrits (Journalist)
Tom Postmes* (Kennisplatform Leefbaar)

Sessie 2 - Participatie en zeggenschap

Marije van den Berg (Onderzoeker)
Derwin Schorren (Nieuwe Gronden)
Babet Kanis* (Gronings Perspectief)

Sessie 4 - Verduurzamen van Groningse    
huizen

Johan Duut (Warmte Transitiecentrum)
Hanneke Pot* (Hanzehogeschool)

Sessie 5 - Veiligheidsbeoordeling volgens de      
typologieaanpak

Ilze van Oost (NCG)
Joram Nauta* (TNO)

Sessie 6 - Voortgang onderzoek naar schade

Jan Rots (TU Delft)
Jelle Pama* (BuildinG)

Sessie 4 - Verduurzamen van Groningse  
huizen

Johan Duut (Warmte Transitiecentrum)
Hanneke Pot* (Hanzehogeschool)

Sessie 5 - Veiligheidsbeoordeling volgens de   
typologieaanpak

Ilze van Oost (NCG)
Joram Nauta* (TNO)

Sessie 6 - Voortgang onderzoek naar schade

Jan Rots (TU Delft)
Jelle Pama* (BuildinG)

Sessie 1 - Sociaal emotionele ondersteuning

Jodi Kremer (WIJ Groningen)
Melanie Postma (WIJ Groningen)
Harrie Bols (GVA)
Sanne van Neijenhof (GVA)
Nienke Busscher* (Kennisplatform leefbaar)

Sessie 1 - Sociaal emotionele ondersteuning

Jodi Kremer (WIJ Groningen)
Melanie Postma (WIJ Groningen)
Harrie Bols (GVA)
Sanne van Neijenhof (GVA)
Nienke Busscher* (Kennisplatform Leefbaar)

Sessie 3 - Geopolitiek en (politieke) spanningen

Wendelmoet Boersema (Journalist)
Sam Gerrits (Journalist)
Tom Postmes* (Kennisplatform Leefbaar)
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KENNISPLATFORMKENNISPLATFORM
BuildinGLeefbaar en Kansrijk Groningen
Vanaf 1 oktober 2021 heeft Kennisplatform Bouwen en Versterken een doorstart 
gemaakt onder de naam Kennisplatform BuildinG. Met dit vernieuwde Kennis-
platform willen we technische kennis over de aardbevingsproblematiek én over de 
toekomstige opgaven voor iedereen toegankelijk maken. Denk daarbij onder andere 
aan duurzaam, circulair en klimaat adaptief bouwen. Ook werken we aan verdere 
kennisopbouw en kennisdeling vanuit onderzoek en pilots. We delen onder andere 
kennis door middel van een kenniscongres in samenwerking met Kennisplatform 
Leefbaar en Kansrijk Groningen. Daarnaast organiseren we kennistafels en ken-
niscafés waarbinnen we actuele vraagstukken en kennisvragen - ingebracht door 
wetenschappers, professionals en bewoners - aandacht geven. Tenslotte presente-
ren we periodiek een kennisagenda met actuele en relevante thema’s. Deze agenda 
biedt input waar onder meer NCG, overheden en organisaties vervolgonderzoek 
op kunnen programmeren. Op de website www.kennisplatformbouwen.nl maken 
we openbaar beschikbare kennis toegankelijk en begrijpelijk voor deskundigen én 
bewoners. Kennisplatform BuildinG is opgericht in opdracht van de NCG en werkt 
samen met TNO en Hanzehogeschool Groningen. 

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is in 2018 opgericht door 
verschillende partners en is ondergebracht bij de Rijksuniversiteit Groningen. We 
richten ons op het in kaart brengen van de verschillende aspecten van de maat-
schappelijke impact van de gaswinning in Groningen. Het Kennisplatform bestaat 
uit een interdisciplinair team. Dit stelt ons in staat verschillende thema’s te onder-
zoeken: van participatie van bewoners in de versterking van hun huis, de leef-
baarheid van dorpen, het welbevinden van bewoners tot de bestuurlijke aspecten 
van het dossier. We brengen wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis met 
elkaar in verbinding door continu in gesprek te blijven met alle betrokken actoren. 
Deze kennis komt samen in ons openbaar beschikbare literatuuroverzicht ‘Inzicht in 
impact’. Daarnaast brengen we kennis in kaart over het herstellen van relaties en 
vertrouwen en houden we ons bezig met de lessen die getrokken kunnen worden 
voor de aanpak van mijnbouwprojecten in Groningen en in de rest van Nederland. 
Deze kennis delen we onder andere door het organiseren van evenementen zoals 
kenniscafés en congressen. Ook zijn we beschikbaar voor consultatie en het geven 
van lezingen over de stand van kennis. Voor meer informatie zie kennisplatform-
leefbaar.nl. 
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