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Uitnodiging bijeenkomst veenproblematiek Fryslân 
14 december 2015 
 
De bodem van de veenweidegebieden in Fryslân daalt met gemiddeld een centimeter per 
jaar, maar op sommige plekken wel met drie centimeter.  
De bodemdaling van het veen heeft alles te maken met het waterpeil. Ten behoeve van 
de landbouw wordt het peil steeds verder verlaagd, zodat de oxidatie van het veen 
voortgaat. Deze manier van regulieren van het waterpeil zal moeten veranderen, omdat 
het steeds meer geld gaat kosten. Bovendien heeft het lage waterpeil een negatieve 
invloed op de weidevogels en de waterkwaliteit.  
Veenoxidatie heeft ook een belangrijke link met de uitstoot van CO2. Door oxidatie 
komt er CO2 vrij, één van de factoren die bepalend is voor de klimaatverandering. Door 
verhogen van het waterpeil in veengebieden kan de CO2–uitstoot worden verminderd. 
Wanneer het lukt om veenvorming te 
stimuleren kan CO2 zelfs worden 
vastgelegd. Over dit onderwerp zal 
een interessant proefproject worden 
gestart in Noord-oost Fryslân.  
 
Water Natuurlijk Fryslân organiseert 
een avond met sprekers over dit 
onderwerp, waarvoor u van harte 
wordt uitgenodigd. We vragen u ook 
om een introducé mee te nemen en de 
uitnodiging door te sturen aan 
mogelijk geïnteresseerden. Na afloop 
van de lezingen willen we graag met u 
van gedachten wisselen over de 
manier waarop Water Natuurlijk zich 
voor de veenproblematiek kan 
inzetten. 
 
Deelname is gratis, maar u moet even 
vóór 9 december uw deelname 

aanmelden bij Marjan Vroom 
m.vroom.c@planet.nl.   
 



Locatie: Oranjehotel (tegenover het station Leeuwarden) 
 
Programma: 
 
19.45 uur –  Inloop met koffie / thee 
 
20.00 uur –  Welkom door Jelle Arjaans, voorzitter Water Natuurlijk Fryslân 
 
20.10 uur –   Veenproblematiek in Fryslân: CO2 uitstoot veenweidegebieden 
      een verdienmodel voor de landbouw “Valuta voor veen” 
  Lezing door Hans van der Werf, directeur Friese Milieufederatie 
 
20.50 uur –  Pauze 
 
21.10 uur – Proefproject Bûtefjild, onderdeel van Better Wetter 
  Lezing door Eddy Wymenga, directeur ecologisch  
  adviesbureau Alterburg&Wymenga 
 
21.40 uur –  Wat kan water Natuurlijk betekenen in de discussie rond de 
  veenproblematiek 
  Marian Jager (lid Dagelijks Bestuur Wetterskip) en Tieneke Clevering 
  (fractieleider Water Natuurlijk) in gesprek met het publiek  
 
22.00 uur –  Afsluiting 
 
 
Vóór 9 december aantal deelnemers aanmelden bij Marjan m.vroom.c@planet.nl.   

 


