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Better Wetter
Het programmateam Better Wetter nodigt u van harte uit
om donderdag 29 maart 2018 van 10:00 tot 16:00 uur op
hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden het symposium
‘Better Wetter’ bij te wonen. Om het bodem- en waterbeheer
in Noordoost Fryslân toekomstbestendiger te maken werken
verschillende regionale organisaties samen in het programma
Better Wetter.
Het symposium laat zien hoe het Better
Wetter programma bijdraagt aan het op
gang brengen van de ontwikkeling naar
een veenweidegebied in Fryslân met een
duurzaam en toekomstbestendig water
beheer, dat kansen biedt aan sociaal
economische ontwikkeling in de regio.
Als onderdeel van het programma heeft
Van Hall Larenstein de afgelopen twee
jaar onderzoek gedaan naar meer duur
zame vormen van (agrarisch) waterbeheer
in het veenweidegebied van Noordoost
Fryslân. De achtergrond, uitdagingen en
onderzoeksresultaten vormen de rode
draad binnen het symposium, waar
voor een aantal boeiende sprekers naar
Leeuwarden komen. Daarnaast kijken we
samen met u en de sprekers vooruit naar
de toekomst van Better Wetter. Het be
looft een interessante en interactieve dag
te worden. Hierbij ontvangt u een officiële
uitnodiging met een volledig programma
en de mogelijkheid om aan te melden.
Deelname is gratis.

Kent u nog meer mensen die hierbij
aanwezig zouden willen zijn? Delen wordt
zeer gewaardeerd, hopelijk tot ziens op
29 maart in Leeuwarden!
Hartelijke groeten,
Programmateam Better Wetter

Programma
Auditorium, hogeschool Van Hall Larenstein, locatie Leeuwarden
Donderdag 29 maart 2018

09:30 uur	Ontvangst met koffie en thee
Dagvoorzitter Paul van Eijk
10:00 uur	Opening
Door Wendy Zuidema-Haans
(Hogeschool Van Hall
Larenstein)
10:10 uur	Better Wetter maakt werk van
regionale klimaatadaptatie
Eddy Wymenga (Altenburg
& Wymenga ecologisch
onderzoek)
	Veenweidevisie Fryslân
Truus Steenbruggen
(Provincie Fryslân)
	De klimaatparaplu van het
Wetterskip Fryslân
Froukje Grijpstra (Wetterskip
Fryslân)
11:00 uur	Pauze
11:20 uur	Onderzoeksprogramma
RAAK-Publiek Better Wetter
Jan Fliervoet (Hogeschool
Van Hall Larenstein)

	Pitches van studenten
	Debat met bestuurders
Gespreksleider Paul van Eijk
12:30 uur	Lunchprogramma
Student presenteren
onderzoeken
13:30 uur	Plenaire uitleg over de
digitale klimaatsafari
13:50 uur	Parallelle sessies
Thema’s:
1. Waterkwaliteit
2. Klimaatadaptatie
3. Natte teelt
4. Ketenontwikkeling
regionale economie
15:05 uur	Pauze
15:20 uur	Plenaire afsluiting
Gespreksleider Paul van Eijk
16:00 uur

Borrel

Inschrijven
U kunt zich t/m maandag 26 maart 2018 aanmelden voor het symposium via deze link.
Deelname is gratis, aanmelden noodzakelijk, vol is vol. Heeft u nog vragen, neem dan
contact op met Stefan Martens via stefan.martens@hvhl.nl of 058 284 63 74.

Better Wetter wordt ondersteund door een brede coalitie van gemeenten in Noordoost Fryslân, Provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân, onderwijsorganisaties als Nordwin College en Van Hall Larenstein en maat
schappelijke organisaties, waaronder de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden, It Fryske
Gea en de Friese Milieufederatie. De aanpak gaat in nauwe samenwerking met lokale ondernemers en de
Kenniswerkplaats Noordoost Friesland.

Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp
026 369 56 95
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