
Aanpak polderprocessen 
in veenweidengebieden 

Poldergericht aan de slag met bodemdaling, 
waterkwaliteit en biodiversiteit… hoe dan?

Provincies hebben de veenweidenstrategieën voor de beperking  
van bodemdaling en CO₂-uitstoot (bijna) vastgesteld. Als agrarisch  
samenwerkingsverband kun je samen met het waterschap het  
voortouw nemen om tot een concreet uitvoeringsplan te komen.  
Maar hoe pak je zoiets aan?

Klimaatslimme inzichten
Binnen het pilotproject Klimaatslimboeren op Veen hebben enkele agrarische 
collectieven en waterschappen ruime ervaring opgedaan in dat proces. Van het 
vormen van een projectteam, eerste keukentafelgesprekken, subsidieaanvragen 
en drainageplannen tot en met controle op de uitgevoerde maatregelen. Op basis 
daarvan is een draaiboek Polderprocessen gemaakt (klimaatslimboerenopveen.
nl). Een handig handvat, maar geen kant-en-klaar kookboek want maatwerk per 
polder is nodig en belangrijk.

Stoomcursus polderaanpak
Aan een draaiboek kun je geen vragen stellen, aan ons wel! Daarom organiseren 
we een stoomcursus van één dag met een team van ervaringsdeskundigen.  
Met als doel om medewerkers van agrarische samenwerkingsverbanden die in 
veenweidegebieden aan de slag willen, op weg te helpen. Juist zij kennen de  
polder(s) en de boeren; belangrijke voorwaarden voor een gebiedsproces en  
goede afstemming met o.a. ANLb en andere projecten. Praktische tips en  
ervaringen uit de praktijk helpen daarbij.

Ben jij erbij? Deelname is gratis. 
Aanmelden kan via klimaatslimboerenopveen.nl/stoomcursus  
De stoomcursus gaat door bij tenminste 8 deelnemers (max. 20 deelnemers).  
Contact: Marieke Leentvaar,  06-50812716

Graag tot ziens op 16 juni!

Met uitnodigende groet, namens team Klimaatslim Boeren op Veen
Marieke Leentvaar, Mieke Vergeer en José van Miltenburg

UitnodigingStoomcursus

Datum:   
16 juni 2022

Tijd:  

10.00 - ca 15.30 uur 
incl. lunch

Locatie:  
Zaal het Lokaal  
Heicop 24C, 
3628 AJ Kockengen

Voor wie?  
Initiatiefnemers of trekkers 
van polder- en/of gebieds-
processen zoals agrarische 
collectieven.

Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd in het kader van het LIFE IP project ALL4BIODIVERSITY.
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In het programma gaan we in op diverse onderdelen uit het draaiboek: 

Uiteraard is er voldoende ruimte voor vragen van de deelnemers.
Optioneel staat een veldbezoek op het programma; dit is afhankelijk van werkzaamheden op dat moment.

Programma

09.30 uur Inloop 

10.00 uur Welkom
door Marieke Leentvaar, coördinator Klimaatslim Boeren op Veen      

Aanpak polderproces aan de hand van het draaiboek

12.15 uur Lunch

14.15 uur Vervolg draaiboek of veldbezoek

ca 15.30 uur Einde

Van verkenning tot plan  
door José van Miltenberg,  
Rijn, Vecht en Venen

Vastleggen afspraken
door Mieke Vergeer,  
Rijn en Gouwe Wiericke

Waterbeheer 
door Astrid de Boer,  
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Uitwerken maatregelen (WIS):  
van WIS-plan maken tot controle  
Wenche Aysee en Jan Oudshoorn,  
Rijn, Vecht en Venen 

Programma
16 juni

Aanmelden
Ja, ik meld me aan voor 16 juni

Download 
draaiboek
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