Dalende bodem
Stijgende
bewustwording

Op vrijdag 4 oktober 2019 vindt op boerderij de Eenzaamheid

Save the Date
4 oktober 2019

-

Theo Vogelzang: over de rol van de agrarische sector in het

(Zwanburgerpolder, Warmond) een excursie plaats over

veenweidegebied en de mogelijke oplossingsrichtingen om de

bodemdaling in landelijk gebied.

opgaven die gepaard gaan met bodemdaling in het toekomst het

De bodem in grote delen van West- en Noord-Nederland daalt. In stedelijk
gebied grotendeels vanwege het gewicht van de bebouwing; in agrarisch
gebied voornamelijk door de oxidatie van het veenweidegebied. Dit leidt in
sommige polders in de regio Holland Rijnland tot een bodemdaling van 60
centimeter in de komende 30 jaar. Daarnaast gaat bodemdaling in het
veenweidegebied gepaard met een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot,
verzakkende funderingen en verzilting. Grote opgaven, aanzienlijke

hoofd te bieden.

Voor wie?
Deze excursie duurt van 13:00 tot 17:30 uur en is bedoeld voor
bestuurders, raadsleden, agrariërs en ambtenaren die geïnteresseerd zijn
in dalende bodem en de maatschappelijke, bestuurlijke en ecologische
opgaven die dit fenomeen met zich meebrengt.

uitdagingen maar ook uitgelezen kansen. Hoog tijd dus om met elkaar in

Locatie?

gesprek te gaan over dit fenomeen.

De locatie van deze excursie is boerderij de Eenzaamheid in de
Zwanburgerpolder (Warmond). Het betreft hier een eiland in de

Bewustwording en informeren: brengen, halen, delen
en inspireren

Kagerplassen. Er zal een pontje zijn die de mensen ophaalt bij Wilde Gans
(het einde van de Zijldijk – 2362 AE, Warmond). Kom op tijd (12:30 uur)
zodat we iedereen goed en wel op het eiland krijgen.

Tijdens de excursie staat de vraag centraal: wat is bodemdaling, wat zijn de
oorzaken en gevolgen van bodemdaling in landelijk gebied en welke

Aanmelden?

mogelijke oplossingsrichtingen zijn er? De excursie is vooral bedoeld om het

Zet 4 oktober alvast in uw agenda. Geïnteresseerd? Laat het ons weten en

gesprek met elkaar aan te gaan. Er zullen bijdragen zijn van:

meld u aan! Dan kunnen we rekening houden met uw komst. U kunt zich

-

-

Joost van Schie: jonge ondernemer die het agrarische bedrijf

aanmelden door een mail te sturen naar mgriffioen@kaagenbraassem.nl. U

van zijn ouders gaat overnemen en het concept van

ontvangt vlak voor de excursie het volledige programma. Deelname is

regeneratieve landbouw wil gaan toepassen;

gratis.

Jeroen Haan: voormalig bestuurder Hoogheemraadschap
Rijnland en dijkgraaf van De Stichtse Rijnlanden over de
maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen en kansen die
bodemdaling met zich meebrengt;

-

Deze excursie op locatie wordt georganiseerd door de

