
over praktijkdilemma's

Uitnodiging

Kom poldersparren met collega’s 
uit andere polderprocessen!
Wat kom je tegen bij de uitvoering van maatregelen als 
WIS, peilbeheer, de rol van grond en impact van exoten 
op biodiversiteit in het veenweidegebied? Tegen welke 
praktijkdilemma’s lopen agrariërs, waterschappen en 
adviseurs aan? En hoe gaan anderen er mee om?  
Neem deze middag een kijkje in de keuken van andere 
polders en help elkaar verder. 

Poldersparren: met collega’s in gesprek aan 
de hand van praktijkvraagstukken 

Er lopen inmiddels veel polderprocessen in veenweidegebieden 
met een actieve rol van boeren, in nauwe samenwerking met 
collectieven en waterschappen en andere partijen. Gericht op 
de verkenning en realisatie van bodemdalingremmende maat-
regelen, impulsen voor de boerennatuur en waterkwaliteit, en 
meer. We signaleren behoefte aan kennis-kruisbestuiving tussen 
polders. De eerste ervaring met poldersparren in november 2022 
krijgt nu een vervolg met verdieping op enkele thema’s. 

De output van de bijeenkomst gebruiken we voor een op te 
stellen ‘Handreiking polderprocessen’.

Poldersparren

 

Wanneer:  
Donderdagmiddag  
30 maart 2023 

Tijd:  
13.30  - 16.30 uur 
Inloop vanaf 13 uur

Waar:  
Parochiecentrum 
H. Hippolytus kerk  
Mijzijde 132, Kamerik

Voor wie:  
Procestrekkers agrarische collec-
tieven, projectleiders/adviseurs en 
betrokken waterschappen gericht 
op m.n. bodemdaling in de provin-
cies Utrecht, Zuid- en Noord-Hol-
land betrokken bij KsBoV, De Boer 
aan het Roer en aanverwante 
polderinitiatieven Groene Hart. 

Meld je aan vóór  
23 maart a.s. 
Info@klimaatslimboerenopveen.nl
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Programma 30 maart 

13.00 uur Inloop koffie/thee

13.30 uur Opening, welkom, opzet middag door Marieke Leentvaar

13.45 uur Ronde 1 - keuze uit 1 van de 4 thema’s

14.45 uur Wissel/pauze

15.00 uur Ronde 2 - keuze uit 1 van de 4 thema’s

16.00 uur Plenaire terugkoppeling 

16.30 uur Afsluiting met een drankje/tijd om na te praten

Thema’s

WIS ervaring – kwaliteit aanleg, beheer en onderhoud
Hoe zorg je dat WIS goed werkt? Waar moet je op letten bij aanleg, beheer en 
onderhoud?
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Waterbeheer van de toekomst
Wat kom je tegen bij ander peilbeheer? Hoe verhoudt zich dit tot de watervraag, 
wateroverlast etc.?

Rol van grond in polderprocessen
Grond krijgt een prominentere plek in polderprocessen. Wat zijn vraagstukken?

Exoten in buizen en sloten 
Rivierkreeften en karpers zorgen voor problemen in de veensloten. 
Wat doe je ermee in het kader van biodiversiteit?

Meld je aan vóór 23 maart a.s. 
Info@klimaatslimboerenopveen.nl
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Deelnemers kiezen per ronde 1 workshop. 
Je kunt dus deelnemen aan twee van de vier thema’s.
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