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• Vissen in het veen:

Het gebruik van de talrijke veenweide-

sloten om zoetwatervis te telen lijkt een 

kans op een extra economische peiler 

voor het gebied én een extra stimulans 

voor de boer om het water gezond te 

houden. Studenten gaan aan de slag met 

een haalbaarheidsonderzoek. 

Win-win situatie voor bedrijven 
en studenten 

Door de regionale aanpak wordt een innova-

tiecentrum als het VIC gezien als de ideale 

kweekvijver voor goed, actueel en breed 

geschoolde studenten. Die niet alleen parate 

kennis hebben, maar ook ideeën! En weten 

wat ervoor nodig is om deze om te zetten in 

interessante businesscases. Het studiepro-

gramma is gebaseerd op een zandlopermo-

del: een brede opzet bij aanvang van de studie 

en richting het afstuderen steeds meer spe-

cialisatie naar de gekozen beroepspraktijk. 

Op die manier worden kennis, kunde en eigen 

interesse meer en beter op elkaar afgestemd. 

Dat biedt kansen voor het bedrijfsleven om 

specialisten aan boord te halen. En voor de 

pas afgestudeerde om alle opgedane kennis 

in de praktijk door te ontwikkelen.  

Samenwerken als basis

Niet voor niets is de pay off van het VIC 

’de kracht van samenwerking’. Ook (of juíst)

met het onderwijs. Daar begint tenslotte

de beeld-, idee- en interessevorming

van nieuwe ondernemers en is dan ook

de koppeling tussen theorie en praktijk

belangrijk. Het VIC wil, samen met Kennis- 

en Innovatiecentra De Marke (zandgrond)

en De Drieslag (kleigrond) actief betrokken

zijn en blijven bij het toekomstgericht

onderwijs. Wilt u weten hoe het VIC 

invulling geeft aan de Dairy Triangle en de 

samenwerking daarin met het onderwijs? 

Neem dan contact op met Frank Lenssinck 

van het VIC via frank@veenweiden.nl, 

telefoon 0320-293459 of met met Jeroen 

Nolles van CAH Vilentum via j.nolles@cah.nl, 

telefoon 0321-386174.



DAIRY TRIANGLE
Niet vier, maar acht jaar vooruit denken en dat toekomst-
perspectief vertalen naar het onderwijsprogramma 
van vandaag. Dat is kort gezegd de essentie van het 
onderwijsprogramma Dairy Triangle en tevens de visie 
van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld. 
Praktijk- en toekomstgericht MBO en HBO onderwijs 
dat inzet op een goede aansluiting met het bedrijfs-
leven, dus daarom grondsoortspecifiek. Het VIC is een 
uitgelezen locatie om toekomstige melkveehouders 
in het veenweidegebied nu al actief aan het werk 
te laten met de specifieke uitdagingen voor grond-
gebonden veehouderij van overmorgen. Dit gebeurt 
in nauwe samenwerking met de Hogescholen
CAH Vilentum en Inholland.

Van misser naar perfect match

Het blijkt steeds vaker dat net afgestudeer-

den maar moeilijk aan de slag komen 

in het bedrijfsleven. Er is een duidelijke 

kloof tussen het aanbod (de kennis en 

kunde van de kandidaat) en de vraag van 

het bedrijf (de markt). Met als gevolg dat 

veel bedrijven zelf opleidingsprogramma’s 

ontwikkelen die passen bij hun business, 

situatie, locatie en cultuur. Een ongewenste 

situatie; onderwijs dat juist is bestemd om 

mensen klaar te stomen voor de arbeids-

markt slaat in de praktijk op onderdelen de 

plank dus mis. Uit onderzoek blijken twee 

belangrijke redenen een ‘perfect match’ in 

de weg te staan:

• Regionale kennis en kunde zijn niet 

of nauwelijks geïmplementeerd in het 

huidige veehouderijonderwijs. Terwijl 

grondsoort, infrastructuur en klimaat 

van grote invloed zijn op de kansen 

en bedreigingen voor een bedrijf. 

Net als de regionale cultuur, sociale 

omstandigheden en het plaatselijke 

ondernemersklimaat

• Het accent ligt op reeds bestaande 

kennis over sectoren, producten 

en productiewijzen in plaats van op 

ontwerpen, nieuwe technieken of 

combinaties tussen diverse disciplines 

voor de toekomst.

Het onderwijsontwerp Dairy Triangle legt 

nadrukkelijk de verbinding tussen het 

onderwijs en het regionale bedrijfsleven, 

met de focus op innovatie voor de regionale 

omgeving. Door een innovatiecentrum 

als het VIC in te zetten wordt regionale 

kennis en kunde gekoppeld aan innovatief 

ondernemerschap. 

Innovatie op locatie

Het VIC richt zich op een perspectiefvolle 

toekomst van de veenweiden en de stappen 

op de weg daar naartoe. De studenten 

van nu zijn de ondernemers en vaklieden 

van straks. Wat hebben zij aan kennis en 

kunde nodig over acht jaar en hoe kunnen 

zij die toepassen? Het is belangrijk dat zij 

betrokken zijn bij innovaties die relevant zijn 

voor de veenweiden. 

Grondgebonden veehouderij en ondernemer-

schap zijn dan ook het speerpunt in de 

verkennende studietrajecten van de 

studenten. De regionale aanpak zoomt in op 

alle facetten die spelen binnen een specifiek 

gebied en op een bepaalde grondsoort. Zand, 

klei of veen; ze hebben allemaal hun eigen 

problematiek en dynamiek, uitdagingen en 

bedrijfsvormen. Wat voor de ene regio of 

grondsoort kansen biedt, is voor de andere 

een belemmering. Het VIC stimuleert 

studenten de kansen en ontwikkelingen 

voor het veenweidegebied te onderzoeken 

en zichzelf te verdiepen in nieuwe 

ontwikkelingen. Of deze zelf te initiëren. 

Dat vraagt om een frisse blik en open mind: 

los kunnen laten wat je vanuit ‘thuis op het 

bedrijf’ gewend bent en open staan voor 

nieuwe ideeën en inzichten. Daar zijn al 

mooie trajecten uit voortgekomen zoals:

• Fokken op bedrijfsstijlen

Het huidige fokkerijbeleid is gericht 

op het fokken van één ideale koe, 

gedefinieerd in een generiek fokdoel. Dit 

heeft geleid tot melkkoeien die niet meer 

passen op de beperkt draagkrachtige 

veengronden. Studenten deden 

onderzoek naar het klauwoppervlak van 

de koe als selectiecriterium.

• Onderwaterdrainage

De draagkracht van veenweidegronden 

laat in grote delen van het jaar te wensen 

over. Veehouders anticipeerden hierop 

door het slootwaterpeil te verlagen met 

als nadelige gevolg dat de bodem sneller 

ging dalen. Studenten onderzochten het 

effect van onderwaterdrainage op de 

draagkracht van de grond.

• Veenweiden beweiden

De westelijke veenweiden vormen van 

oudsher het gebied waar koeien beweid 

worden en vormt daarmee een echt 

uithangbord tussen de ruim 7 miljoen 

burgers die weidegang als wenselijk 

zien. Zelfs 90% van de veehouders in de 

veenweiden beweidt haar koeien. Echter, 

de schaalvergroting leidt ertoe dat het 

weiden van melkvee steeds lastiger te 

managen is. Studenten onderzochten of de 

stappenteller inzetbaar is voor het bepalen 

van het uitschaarmoment van melkvee.


