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Agenda 2022

Zien, horen en ervaren van 
bodemdalingremmende 
maatregelen in de boerenpraktijk

In veel veenweidepolders zijn melkveehouders aan de slag met 
waterinfiltratie (WIS) om de bodemdaling af te remmen. Ook 
worden experimenten gestart met klei in veen, greppelinfiltratie 
en moldrains. En op de hoogwaterboerderij van KTC Zegveld wordt 
onderzocht wat ‘boeren bij hoog water’ betekent voor boer, koe, 
bodem, biodiversiteit en meer.

Benieuwd? Ga mee polderkarren!
Voor boeren die zelf of samen met een agrarisch 
collectief nadenken over bodemdalingremmende 

maatregelen, organiseren we polderkar-excursies. 
Met elkaar langs  3 locaties op één dag, met als vaste 

tussenstop de Hoogwaterboerderij in Zegveld.

Ga naar www.klimaatslimboerenopveen.nl/polderkarren  
en meld je aan. Voor de 1e polderkartocht op 1 juli hebben 

we de locaties al geboekt, de overige data kunnen we nog op 
basis van interesse invullen.

Voor boeren, 
door boeren



 Datum Tijd Plaats Excursie

Vrijdag 
1 juli

10.00 – 11.30 uur Peilvak 9 in 
polder 
Groot-Wilnis 
Vinkeveen

• Ervaring met (oprichting van)  
gebiedscoöperatie en langjarig WIS  

12.00 – 13.30 uur Zegveld
(incl. lunch)

• Hoogwaterboerderij met WIS en  
praktijkervaring ‘boeren bij hoog 
water’

14.00 – 15.30 uur Lange Weide • Polderbrede waterinfiltratie in  
combinatie met dynamischer  
peilbeheer

Vrijdag 
9 september*

10.00 – 11.30 uur (optioneel)  
Wilnis 

• Moldrains, ervaringen met  
ondergrondse gangen i.p.v. buizen

12.00 – 13.30 uur Zegveld
(incl. lunch)

• Hoogwaterboerderij met WIS en  
praktijkervaring ‘boeren bij hoog 
water’

14.00 – 15.30 uur (optioneel)  
Spengen 

• Koploper in drukdrainage, ervaringen 
van 5 jaar waterinfiltratie

Vrijdag 
14 oktober*

10.00 – 11.30 uur (optioneel)  
Peilvak 9 in  
polder 
Groot-Wilnis 
Vinkeveen

• Ervaring met (oprichting van)  
gebiedscoöperatie en langjarig WIS

12.00 – 13.30 uur Zegveld
(incl. lunch)

• Hoogwaterboerderij met WIS en  
praktijkervaring ‘boeren bij hoog 
water’

14.00 – 15.30 uur (optioneel)  
Lange Weide

• Polderbrede waterinfiltratie in  
combinatie met dynamischer  
peilbeheer
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*ochtend- en middaglocaties op basis van interesse. Mogelijk zijn later in het jaar ook Kamerik  
en Kortrijk-Portengen als polderkarexcursie te bezoeken. Dat geldt ook voor klei-in-veen  
in Groot-Wilnis Vinkeveen of De Ronde Hoep, waar greppelinfiltratie wordt aangelegd. 

Polderkarren gaat door bij tenminste 10 deelnemers, aanmelden is verplicht.
Deelname is gratis. 

Meer informatie 
en aanmelden:  www.klimaatslimboerenopveen.nl/polderkarren

Voor boeren, 
door boeren
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