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Voorwoord “Fris kijken en dwars denken” 

 

Onder ons motto “fris kijken en dwars denken”, is er in 2015 gewerkt aan innovatieve 

oplossingsrichtingen voor de grote uitdagingen die het veenweidengebied kent op bodem, 

water en landbouw. Wij hebben partijen en initiatieven verbonden, toegang geboden tot 

kennis en onderzoek geïnitieerd. Met genoegen zien we erop terug dat ook dit jaar VIC de 

ontmoetingsplaats was voor diverse overheden, het (veehouderij)bedrijfsleven, 

(onderwijs)instituties en maatschappelijke organisaties. 

Er zijn onderwerpen beetgepakt waar nog geen directe probleemeigenaar voorhanden is 

zoals bijvoorbeeld de bodemdalingsproblematiek, de toekomst van de landbouw als drager 

van het veenweidengebied en de hoge maatschappelijk kosten van de infrastructuur op de 

slappe bodem. 

 

Een aantal iconen heeft in 2015 een stevige ontwikkeling doorgemaakt en er is een nieuw 

icoon ontwikkeld “ Veenweiden Veerkracht”. Dit icoon gaat over de versterking van de 

veerkracht van het landbouwsysteem door uit te gaan van de kracht van de natuur en 

daarmee de functionele biodiversiteit.  

Stakeholders waarderen de kennis die bij het VIC wordt ontwikkeld en er is een stevig 

netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden gecreëerd.  

Lees hierover meer in dit jaarverslag! Voor een visuele impressie bekijk hier de film ‘Fris 

kijken en Dwars denken: VIC jaarverslag 2015’. 

 

Wij danken alle betrokkenen voor hun inzet en bijdrage van afgelopen jaar en in het 

bijzonder de financiers van het VIC in 2015.  

 

Jan Heijkoop, bestuursvoorzitter van het Veenweiden Innovatiecentrum 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ6Lr-C4O1w
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1. Inleiding 
 

Onze aanpak in 2015 

Het VIC heeft in 2015 prille innovaties aangejaagd, gecommuniceerd en projecten 

ontwikkeld om te werken aan oplossingen voor de veenweidenproblematiek. Bij de 

ontwikkeling en realisatie hebben we een beroep gedaan op andere partijen zoals 

kennisinstellingen en onderzoeksbureaus. Deze activiteiten vonden plaats binnen het 

Aanjaagproject 2015 en het nog beschikbare budget van LTO. Naast de uitvoering van de 

icoonprojecten heeft het VIC zich bezig gehouden met de ontwikkeling en uitvoering van 

enkele specifieke projecten en programma’s als de Proeftuin Veenweiden en het programma 

Systeeminnovatie in de veenweiden en is ze zeer betrokken geweest als adviseur van 

projectgroepen.  

Het Kennis en Transfer Centrum Zegveld (voormalige proefboerderij), waar het VIC 

gevestigd is, diende  in 2015 als testlocatie en experimenteer- en demonstratieplaats waar 

het VIC  met plezier gebruik van heeft gemaakt.  

 

Highlights 2015 

Wat heeft het aanjaagwerk van het VIC in 2015 nu opgeleverd? Hieronder de hoogtepunten: 

 De spin-off van het aanjaagwerk is vergroot ten opzichte van 2014 (zie spin-off overzicht 

2015-2016 bijlage 1): er zijn meer projecten tot stand gekomen of in ontwikkeling. 

 Er groeit draagvlak voor aspecten van Sturen met Water, wat onder andere blijkt uit de 

steun voor diverse pilots die in 2016 van start zullen gaan.  Ook in Friesland groeit de 

interesse voor Sturen met Water. Meerdere waterschappen dragen bij aan een pilot met 

drukdrains als middel om actief op de grondwaterstand te sturen. De voorlopige 

resultaten van Sturen op Nutriënten zijn enthousiast ontvangen. 

 Aquatische Landbouw is in opkomst. Het nadenken over water en land is meer op de 

agenda gekomen bij overheden en ondernemers.  

 Het planten van het proefveld cranberry bij de proefboerderij heeft belangstelling 

opgeleverd. Er zijn zes ondernemers aan het nadenken om cranberries te planten in 

nattere delen van de veenweiden. En er is een internationale samenwerking met een 

cranberryteler in Letland. 

 Lisdodde lijkt een interessant gewas voor melkveehouders in de veenweiden. Niet alleen 

als veevoedergewas en strooisel in de stal, maar ook vanwege de farmaceutische waarde 

ervan. 

 Het beweiden in de veenweiden is NIET teruggelopen mede door inzet van de FarmWalk 

met weidecoaches en nieuwsbrief de Weideman. Tevens hebben Campina en Stichting 

Weidegang het beweiden hoog op de agenda staan en daarmee is continuïteit van het 

icoon gewaarborgd. Het aantal weidecoaches in de veenweiden is toegenomen met 32. 

Bovendien zijn twee kennisontwikkelingsprojecten van start gegaan, die invulling geven 

aan de kennisbehoefte naar robot- en weidengang en grootschalig beweiden. Het VIC 

heeft geconcludeerd dat zij afscheid kan nemen van het icoon. 

 Regionale kennis en kunde omtrent het veenweidengebied geagendeerd krijgen en 

houden in het veehouderijonderwijs is een gedeelde missie voor vele stakeholders. 
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 Er ontstaat een innovatiearena rondom Agrologistiek. Gesprekken en presentaties 

hebben geleid tot meer zichtbaarheid op dit thema. De activiteiten in 2015 hebben ertoe 

geleid dat we in 2016 in elk geval in twee gemeenten aan de slag kunnen. In 

samenwerking met provincie Utrecht en gemeente Woerden (routes, timing en 

kavelstructuur), met gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en de provincie 

Zuid-Holland (off grid farm). 

 

Leeswijzer 

Voor u ligt het jaarverslag van 2015. Doel van dit jaarverslag is inzicht te geven in de 

resultaten en activiteiten van het VIC binnen de iconen en projecten. In hoofdstuk twee leest 

u een uitgebreid verslag van alle (icoon)projecten en programma’s die het VIC getrokken 

heeft of waar het VIC een rol had.  

In hoofdstuk drie leest u meer over onze organisatie en onze netwerken. Hoofdstuk vier 

geeft een overzicht van kosten en baten in 2015.  

In de bijlagen is een overzicht te vinden van alle projecten en programma’s in 2015 die als 

spin-off te noemen zijn van het aanjaagwerk in 2015.  
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2. Werkzaamheden 2015 
 
 

2.1 Iconen 
 

Het VIC richt zich op het aanjagen van innovaties. Er 

wordt tijd besteed aan kennisdeling, communicatie, 

verkenning naar nieuwe iconen en bijgedragen aan programma’s en projecten. De focus lag 

in 2015 op de iconen waarbinnen projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Hieronder 

volgt een beschrijving van de iconen die in 2015 opgepakt zijn. De icoon-activiteiten vallen 

onder het Aanjaagproject 2015 en het LTO-project.  

Naast het Aanjaagproject en LTO-project liepen er diverse projecten en het 

systeeminnovatieprogramma onder verantwoordelijkheid van VIC (zie H. 2.4). 

 

2.1.1 Sturen met water  

Sturen met Water (SmW) zet in op actief, dynamisch 

grondwaterbeheer in de veenweiden. Met oog voor alle 

functies, doelen, partijen, processen en belangen die er 

spelen. Bij sturen met water draait het om een 

systeeminnovatie rondom het waterbeheer. De 

basisgedachte daarbij is dat per perceel de 

grondwaterstand actief wordt geregeld. Dat gebeurt met 

behulp van onderwaterdrainage (OWD), want hierdoor 

ontstaat een directe relatie tussen slootpeil en grondwaterpeil.  

 

Het maatschappelijk belang van Sturen met Water is ten eerste het beperken van de oxidatie 

van veen, waarmee de emissie van broeikasgassen en de bodemdaling worden beperkt, en 

de waterkwaliteit wordt verbeterd. Daarnaast biedt Sturen met Water kansen om de 

gevolgen voor het waterbeheer van klimaatverandering, met extremen in neerslag maar ook 

langere droogte, op te vangen met buffering van water in de polder. Doel van Sturen met 

Water is dat te doen op zo'n manier dat ook het landbouwkundig gebruik er baat bij heeft, 

zowel binnen de melkveehouderij als voor andere vormen van grondgebruik. 

 

Het ontkoppelen van slootwatermanagement en grondwatermanagement, creëert groot 

draagvlak bij boeren en waterschappen. Door doorontwikkeling van de principes van Sturen 

met Water is het idee rondom ontkoppelen/drukdrains ontstaan. Dit geeft meer ruimte bij 

boeren en waterschappen om Sturen met Water te implementeren. 

Het is binnen Sturen met Water niet langer de vraag of we ‘iets’ moeten doen, maar vooral 

wat en hoe. Dat er bij een aantal waterschappen draagvlak is voor het verkennen van Sturen 

met Water en dat er draagvlak is voor, in ieder geval aspecten van, Sturen met Water wordt 

steeds duidelijker. Ideeën uit Sturen met Water worden gebruikt bij projecten om de 
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waterkwaliteit te verbeteren en er wordt naar een pilot toegewerkt bij één van de 

waterschappen. Aan de andere kant wilden we de discussie verbreden naar het nadenken 

over de optimalisatie van het totale watersysteem, ook los van Sturen met Water. Hoe 

kunnen we het systeem klimaatbestendiger maken en wat wordt van het watersysteem 

gevraagd als er andere vormen van grondgebruik komen zoals aquatische landbouw? 

 

Op basis van onderzoek en experimenten zal steeds duidelijker worden hoe Sturen met 

Water vormgegeven kan worden. Het project Sturen op Nutriënten levert nieuwe inzichten 

in de relatie tussen bodemvocht en chemie. De eerste week van januari 2016 zijn de 

voorlopige resultaten al onder grote belangstelling gepresenteerd. En er blijkt wel degelijk 

iets te sturen als het gaat om waterkwaliteit en nutriëntenbenutting. Het project “Vormgeven 

aan Sturen met Water” gaat in op de governance-aspecten van Sturen met Water. In het 

kader van dit project is in 2015 een hele reeks stakeholders geïnterviewd. Op basis van de 

gespreksverslagen is een uitgebreide analyse gemaakt van de verschillende doelen, 

randvoorwaarden en eisen die er aan het watersysteem worden gesteld, en aan een vorm 

van perceelsgewijze sturing van het grondwaterpeil. De bevindingen zullen begin 2016 

worden gepubliceerd en er zal gestart worden met het ontwerp-proces aan de hand van één 

of meer concrete polders.  

 

In 2015 is het project “Bewust Boeren in Gouwe-Wiericke” tot stand gekomen op initiatief van 

boeren en waterschappen, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit in de 

bedrijfsvoering. Het VIC levert kennis en ideeën uit Sturen met Water/Sturen op Nutriënten 

voor dit project. Deze behoefte is er ook bij waterschappen in andere gebieden, zoals bij 

waterschap Rivierenland en bij AGV/Stichtse Rijnlanden. Daar zal in 2016 door het VIC bij 

geholpen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op 10 juli 2015 heeft een groep innovatieve melkveehouders uit het Friese, N-Hollandse, Z-Hollandse en Utrechtse 
veenweidegebied deelgenomen aan de excursie “toekomstbestendig watermanagement” van het VIC Zegveld. Een belangrijke 
inzet van de excursie was het toetsen van vragen en dilemma’s uit de STOWA-studie “Sturen met Water: optie voor 
veenweiden?” aan de agrarische praktijk. Conclusie van de dag: er is nog een wereld te winnen rond precisiewater-
management en de tijd is er rijp voor! 
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Beoogde en gerealiseerde resultaten en activiteiten 2015 

 

Beoogde doelen/resultaten in het 

werkplan 2015 
Gerealiseerde resultaten / activiteiten: 

 

 Duidelijkheid krijgen over de haalbaarheid van 

het concept Sturen met Water op bedrijfsniveau 

in de polder.  

 Eind 2015 zijn de resultaten zichtbaar van het 

deelproject Sturen op Nutriënten. Begin 2016 

volgt de eindrapportage en kunnen de resultaten 

worden gedeeld. Hierbinnen is technische kennis 

verworven over effect van grondwaterstand op 

waterkwaliteit, graskwaliteit en de benutting van 

nutriënten. 

 Kennis is vergaard en gedeeld over het 

governance-vraagstuk rond waterbeheer binnen 

het project Modelpolder (looptijd 2015 - 2016).  

 Vaste uitgangspunten in waterbeheer zijn 

bespreekbaar gemaakt. 

 Er is meer begrip ontwikkeld voor, en inzicht 

gecreëerd in, het belang van dynamisch 

grondwaterbeheer bij de waterschappen en 

grondgebruikers (breder dan agrariërs). 

 Er is een grotere betrokkenheid gecreëerd bij 

grondeigenaren.  

 Aan het eind van het jaar 2015 is het 

eigenaarschap van het icoon duidelijk.  

 Er is goed presentatiemateriaal voor het icoon 

ontwikkeld, een vernieuwde folder. 

 Start ontwikkeling van één of meer projecten 

over de veenweidensloot in relatie tot Sturen met 

Water in samenwerking met Hoogheemraad-

schap Stichtse Rijnlanden. 

 Inzicht verkregen in de waarde voor de realisatie 

van KRW-doelen. 

 Een watertafel herontwerp veenweidensloot in 

relatie tot SmW 

 

 

 Winst is dat nu andere partijen het 

gedachtengoed van SmW gaan toepassen in 

pilotprojecten. Verschillende waterschappen 

willen bijdragen aan een pilot met drukdrains. 

Inzichten uit Sturen met Water worden gebruikt 

bij gebiedsprojecten rond waterkwaliteit, 

bijvoorbeeld door  Hoogheemraadschap Stichtse 

Rijnlanden en Waterschap Amstel Gooi en Vecht, 

en door een project  met een 10-tal boeren in  

Gouwe Wiericke  

 Resultaten van het project Sturen met Nutriënten 

zijn gedeeld in presentaties aan een brede 

doelgroep (Boeren, adviseurs, waterschappen). 

Dit project gaat over het meten van beschik-

baarheid van nutriënten op verschillende 

bodemdieptes en ook bij verschillende regimes 

van het grondwaterstand.  

 Het icoon is opgenomen in het Innovatie-

programma Veen van Noord-Holland. 

 We zien ook dat er mensen zijn die een keuze 

maken er niets mee te willen doen. 

 We zien dat er bij boeren altijd wel een latente 

behoefte was te kunnen sturen op water-

management.  

 De kans wordt steeds groter dat er een partij het 

eigenaarschap en organisatie-trekkingsrecht op 

deze systeeminnovatie kan faciliteren. Meest 

voor de hand liggende partij is STOWA die 

regiobreed werkt. 

 Draagvlak voor SmW bij de boeren is vergroot 

o.m. door een excursie. Zij denken mee met actief 

sturen op grondwater / drukdrains. 

 Een strategische tafel rond SmW is georganiseerd 

door Programmabureau Groene Hart. Het VIC 

heeft hier een bijdrage aan geleverd. Daarnaast 

heeft het VIC een excursie georganiseerd voor 

jonge innovatieve melkveehouders. 

 

Ontwikkelde en lopende projecten binnen het icoon Sturen met Water  

(zie ook bijlage 1 spin-off 2015) 

In uitvoering 2015-2016: 

1) Sturen op nutriënten 

2) Modelpolder 

3) Modelberekening waterverbruik 
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4) Precisiemanagement 

5) Bewust boeren 

6) Waterwijzer 

In voorbereiding: 

7) Veenweidensloot  
 

2.1.2 Aquatische landbouw  

 Aquatische Landbouw (ALB) is een thema waarbinnen 

de diverse mogelijkheden van water als productiemiddel 

in de veenweiden worden verkend. Dit biedt perspectief 

voor die locaties waar, op korte of lange termijn als 

gevolg van de waterhuishoudkundige situatie, 

melkveehouderij minder rendabel wordt. Dit biedt 

mogelijkheden voor o.a. verbreding van de landbouw 

met nieuwe teelten en het opzetten van nieuwe ketens, 

waarmee gelijktijdig oxidatie van veen wordt afgeremd. 

De belangstelling en het draagvlak voor natte teelten is in 2015 gegroeid. Het experiment 

met Cranberry-teelt op het terrein van het KTC Zegveld heeft veel belangstelling gehad in de 

pers en bij bezoeken aan het VIC. Er zijn 6 ondernemers aan het nadenken om cranberry’s te 

planten in nattere delen van de veenweiden. Eén ondernemer heeft er daadwerkelijk voor 

gekozen om aan de slag te gaan met de teelt van cranberries. En er is een internationale 

samenwerking met een cranberryteler in Letland. Het experiment cranberries loopt nog. 

Wat vooral van belang is, is het watermanagement en de onkruidbestrijding. 

Ook de eerste proefveldjes met o.a. lisdodde, riet en wilg trokken de aandacht. Verder zijn er 

verkenningen uitgevoerd naar de haalbaarheid van verschillende teelten op veengrond en 

de mogelijkheden voor hoogwaardige toepassing van de gewassen. 

Het project veenweidenvis is al bijna 2 jaar in aanvraag. Het telen van vis in de veenweiden 

roept veel vragen op. Het brengt een discussie op gang die eerder nog niet is gevoerd. Wij 

zien dit als een transitietraject van anders denken / omdenken. Het zaadje is geplant en de 

eerste spruiten lopen uit. Er zijn ondernemers die vergunningen aanvragen om vis te gaan 

telen. Zij willen er al mee aan de slag. Beleidsmakers denken na over de randvoorwaarden 

en dit project heeft dat in gang gezet.  

 

Tijdens de strategische Tafel “verdienen aan sloten” is 

erkend dat nieuwe toepassingen het veenweidenbedrijf 

robuuster zullen maken. Het pleidooi om monoculturen 

te voorkomen en meerdere waarden toe te voegen, 

werd breed gedeeld. Ook kwam naar voren dat nieuwe 

teelten vragen om nieuw vakmanschap. Samenwerking, 

mogelijk in coöperatief verband, is dan een oplossing 

om het gebrek aan vakmanschap te compenseren. 

In mei/juni 2015 zijn cranberry-planten gepoot op 
een vernat perceel op KTC Zegveld 



 10 

Innovatieve projecten ontstaan vaak op het vlak waar twee gescheiden werelden 

bijeenkomen. Elke sector heeft zijn eigen regelgeving. Dus moet de ondernemer aan een 

dubbele hoeveelheid regelgeving voldoen. 

Dat zorgt weer voor belemmeringen bij nieuwe multifunctionele toepassingen van de sloot. 

Daar ligt dus nog een uitdaging. 

 
Beoogde en gerealiseerde resultaten en activiteiten 2015 
 

Beoogde doelen/resultaten in het 

werkplan 2015 
Gerealiseerde resultaten / activiteiten: 

 

 Tenminste drie nieuwe verkenningen uitgevoerd 

naar alternatieve (natte) teelten van teelt tot 

markt met go no go. 

 Kennis gedeeld vanuit het praktijknetwerken 

(miscanthus) op natte teelten 

 Kennis gedeeld en uitgedragen over projecten 

visteelt en cranberryteelt.  

 Voorbereiding symposium paludicultuur januari 

2016 

 Alternatieve teelten als onderdeel van het 

innovatieprogramma Noord-Holland ingebracht 

 Ontwikkeling project rondom natte teelten  

 

 

 

 

 

 

 

 Er is input geleverd aan de innovatieprogramma’s 

Veen van de Gebiedscommissie Utrecht-West en 

van provincie Noord-Holland. Natte teelten is een 

onderdeel van deze programma’s geworden.  

 Er is interesse vanuit de Agrarische 

Natuurverenigingen getoond voor natte teelten.  

 Een andere mogelijk economische en ecologisch 

interessante plant voor natte teelt is de lisdodde. 

In 2015 is er gewerkt aan een verkenning naar 

een hoogwaardige markt voor de Lisdodde. In 

Kamerik gaat een ondernemer experimenteren 

met lisdoddeteelt in de slootkant en verwerking in 

isolatiemateriaal. 

 De verkenning naar de economische toepassing 

van Miscanthus leverde niet voldoende 

economische potentie op. Dat geldt ook voor de 

verkenning naar winning hoogwaardige eiwit uit 

eendenkroos. Deze natte teelt gewassen bieden 

voorlopig geen potentie.  

 Er is uit een longlist een shortlist van ‘natte teelt 

soorten’ samengesteld waar nu bijvoorbeeld via 

het project Veen Voer en Verder mee 

geëxperimenteerd wordt in proefveldjes op KTC. 

We hopen in 2016 over de resultaten te kunnen 

communiceren. 

 De programmaraad heeft aquatische landbouw 

omarmd. Er is draagvlak voor het onderwerp in 

het netwerk. 

 Uit de strategische tafel “verdienen aan sloten” 

bleek dat er behoefte is aan nadere verkenningen 

naar het onderwerp. 

 Er is gestart met de voorbereiding van het 

symposium natte teelten 
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Lopende en ontwikkelde projecten binnen het icoon Aquatische Landbouw 

(zie ook bijlage 1 spin-off 2015). 

1) Cranberryteelt in de veenweiden 

2) Visteelt in de veenweiden  

3) Veen, Voer en Verder 

4) Marktverkenning Lisdodde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

2.1.3 Veenweiden Beweiden  

Beweiden op lange kavels, drassige grond, met alleen 
eiwitrijk gras in het rantsoen; koeien in de sloot: de 
dagelijkse praktijk van veenweiden beweiden. Het VIC 
stimuleert het bewust omgaan met beweiding in het 
veenweidengebied. De specifieke omstandigheden in 
het veenweidengebied, zoals draagkracht van de 
bodem, verkaveling, teeltmogelijkheden en 
stikstofleverend vermogen van de bodem, vragen om 
een gebiedsgerichte aanpak van beweiding in de 
regio. 
 

In 2015 is het duidelijk geworden dat het aantal beweiders niet is teruggelopen in de 

veenweiden. Tevens zijn er nu andere partijen zoals Campina en de Stichting Weidegang die 

blijvend aandacht zullen besteden aan weidegang in de veenweiden. Daarom heeft het VIC 

besloten “afscheid” te nemen van dit icoon. 

Dat de weidegang niet is teruggelopen komt mede door het opzetten van weidecoaches met 

een (groeps)training, de FarmWalk klik hier voor een filmpje. Daarnaast leverde het VIC 

copy aan voor de veel gelezen nieuwsbrief “de Weideman”. 

Vanuit het netwerk is echter gevraagd om continuering. Daarom zal de insteek vanuit ras, 

rantsoen en levensduur van een veenweidenkoe meegenomen worden in “Veenweiden 

Veerkracht”. Dat heeft weer te maken met de robuustheid van de veehouderij in de 

veenweiden: beheren (beweiden) of beheersen (ophokken).  

 

Lisdodde lijkt een interessant gewas voor melkveehouders in de veenweiden. Niet alleen als 

veevoedergewas en strooisel in de stal. Maar ook vanwege de farmaceutische waarde ervan. 

Experimenten en een marktverkenning naar sterke businessmodellen voor economisch rendabele 

teelt op korte en lange termijn gaan van start. 

http://www.stichtingweidegang.nl/farmwalk.html
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De strategische tafel ‘veenweiden beweiden 2.0’ bracht een breed spectrum aan inzichten in 

beweiden aan het licht. Enerzijds door de veelzijdigheid van beweiden, anderzijds door de 

diversiteit aan melkveehouders die aan tafel zaten. 

 

De natuur is van grote invloed en niet te beteugelen. De kunst van de beweiders is om hierop 

in te spelen en te anticiperen. Hierin is vooruitgang te boeken door het inzetten van 

moderne tools, die de dagelijkse vraag en aanbod monitoren. Met deze tools kan een 

beweidingsplan worden gemaakt en continue bijgesteld. 

Wat nu bij de vakman in het hoofd gebeurt, wordt daarmee inzichtelijk en inzetbaar voor 

anderen. 

 

Voor de moderne ondernemer in de veenweiden is beweiden een volwaardige optie. 

Hij moet daarbij het hoofd bieden aan specifieke problemen als leverbot, draagkracht, 

droogteschade en verdichting. Voor optimaal beweiden is tevens gras nodig met een betere 

beworteling en een energie/ruw eiwit verhouding die past bij beweiden. VIC kan hierin 

ondersteunen door onderzoek te faciliteren in Zegveld. 

 
Beoogde en gerealiseerde resultaten en activiteiten 2015 
 

Beoogde doelen/resultaten in het 

werkplan 2015 
Gerealiseerde resultaten / activiteiten: 

 “Beweiden” geagendeerd bij veehouders in de 

veenweiden door middel van diverse lezingen.  

 Een inhoudelijke bijdrage geleverd aan 

nieuwsbrief de Weideman. Deze wordt veel 

gelezen door veehouders. 

 Leertrajecten voor boeren in gang gezet met de 

FarmWalk methode. 

 Vakkennis geïmplementeerd (excursie, dagen) 

 Kennis vergaard en gedeeld over weidegang en 

robotmelken. (projectteam Robot- en Weidegang) 

 Kennis vergaard en gedeeld over weidegang en 

schaalvergroting. 

 Een verkenning uitgevoerd naar de toepassing 

van kruiden in veen 

 Een systeemontwerp opgezet voor beweiding op 

veenweidenbedrijven 

 Verkenning uitgevoerd naar grasrassen die 

passen bij beweiding 

 

 

 

 
 Het VIC heeft een actieve bijdrage geleverd aan 

het symposium Robot & Weiden, die samen met 
de Stichting Weidegang is georganiseerd. Totaal 
130 melkveehouders en 150 adviseurs waren 
aanwezig.  

 Er zijn inhoudelijke bijdragen geleverd aan de 
Weideman.  

 FarmWalk met weidecoaches is gestimuleerd. 
 Een student heeft een verkenning uitgevoerd naar 

leverbotbestrijding. Het heeft nog geen praktisch 
uitvoerbare richtingen opgeleverd. Wel zijn er 
mogelijkheden naar bovengekomen die verder 
verkend kunnen worden. 

 Een groepje studenten is in 2015 een onderzoek 
gestart naar kruiden en teeltomstandigheden (dit 
onderzoek loopt nog). 

 Het VIC is in Denemarken geweest om een proef 
“kruiden in grasland” te bekijken, doel van het 
experiment is te onderzoeken hoe biodiversiteit 
en business samen kan gaan. Dit heeft tot 
inspiratie geleid voor de ontwikkeling van het 
Icoon Veenweiden Veerkracht (nieuw icoon per 
2016)  

 Een afrondende bijeenkomst /strategische tafel. 
Op die bijeenkomst is gedeeld wat er is bereikt en 
geïnventariseerd welke vragen er nog leven. Met 
moderne tools wordt een beweidingsplan 
gemaakt en steeds bijgesteld. 
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Beoogde doelen/resultaten in het 

werkplan 2015 
Gerealiseerde resultaten / activiteiten: 

 Het systeemontwerp is gereed, tekeningen zijn 
beschikbaar en zullen begin 2016 worden gedeeld  
met de veehouders in het veenweidengebied. 

 Er is een rapport opgeleverd van de verkenning 
naar grasrassen en beweiding. 

 

 

Lopende en ontwikkelde projecten binnen icoon Veenweiden Beweiden 

(zie ook bijlage 1 spin-off 2015) 

In uitvoering 2015-2016: 

1. Alternatieve mesttoediening 

2. Ammoniak op veen 

3. Grasland en ammoniakreductie 

4. Veldproef digestaat (= reststof van een mestvergister) 

5. Bodembemesten 

6. Ammoniakreductie 

7. Kringloop beweiden 

8. Huiskavel weiden 

9. Robot en Weiden (Kurtz rasen) 

10. VIC-breed: Proeftuin veenweiden (beweiden en NH3 emissie) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het symposium Robot & Weiden (bijna 300 participanten) zijn vijf concepten voor weidegang gepresenteerd: van maximaal 
weidegras tot toetje. VIC leverde een bijdrage aan dit symposium. 
 

2.1.4 Dairy Triangle  

Het VIC hecht grote waarde aan veehouderijonderwijs dat 

klaar is voor de toekomst. Door middel van het traject Dairy 

Triangle wil het VIC regionale kennis en kunde omtrent het 

veenweidengebied geagendeerd krijgen en houden in het 

veehouderijonderwijs. Toekomstgericht onderwijs staat 

centraal: welke kennis en kunde heeft de melkveehouder over 

acht jaar nodig? 
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De huidige agrarische sector heeft afgestudeerden nodig die 

betekenis kunnen geven aan regionale kansen en 

vraagstukken. Belangrijke actoren in de zuivel, van 

mengvoerleveranciers en mechanisatiebedrijven tot water-

schappen en de melkveesector zelf, zouden graag zien dat het 

onderwijs hier een voortrekkersrol in neemt (dit bleek uit de 

strategische tafel van oktober 2015). De wensen zijn:  

1. meer integraal denken in het melkveebedrijf; 

2. meer besef van de betekenis van bodem en water voor het 

bedrijf; 

3. meer denken vanuit de omgeving en bodem en dit als 

vertrekpunt nemen.  

 

In oktober 2015 werd duidelijk wat de vervolgstappen 

zouden moeten zijn. Deze zijn gericht op het herijken van het 

hele bestaande onderwijsaanbod, het benoemen waar 

verandering nodig is en welke aspecten kunnen vervallen; 

een stap achterwaarts om twee stappen voorwaarts te maken. Het vraagstuk en de oplossing 

bereiken een dermate grote omvang dat bestuurders van onderwijsinstellingen wordt 

gevraagd de rol van de initiatiefnemers over te nemen om een succesvolle transitie vorm te 

geven. Het VIC heeft gekozen om met één onderwijsinstelling (Aeres groep in Dronten) een 

grote stap voorwaarts te maken waardoor een aanzuigende werking gaat plaatsvinden op 

andere onderwijsinstellingen. Begin 2016 is de tijd rijp en zal duidelijk zijn of de Aeres groep 

in het algemeen, en de Raad van bestuur in het bijzonder, het eigenaarschap van het concept 

Dairy Triangle wil adopteren en zichzelf daadwerkelijk verbindt aan het succes van de Dairy 

Triangle. Dit zien wij als een Go/no go voor een specifieke en verantwoorde inzet van tijd en 

middelen door het Veenweiden Innovatiecentrum. 

 

Beoogde en gerealiseerde resultaten en activiteiten 2015 

Beoogde doelen/resultaten in het 

werkplan 2015 

Gerealiseerde resultaten / activiteiten: 

 Inbedding veenweidenvraagstukken in het 

lesprogramma van het agrarisch onderwijs, in het 

bijzonder het onderwijs verzorgd door de Aeres 

groep. 

 Inbedding Dairy Triangle in de lesprogramma’s in 

het agrarisch onderwijs. 

 Nieuw samenwerkingsverband met een 

universiteit relevant voor de veenweiden 

(Universiteit Nijmegen). 

 

 De urgentie van het vraagstuk is onderkend door 

diverse stakeholders (zie resultaten strategische 

tafel).  

 Na enkele jaren rammelen aan de deuren van de 

Christelijke Hogeschool Dronten rond dit thema, 

zie je nu dat studenten al met andere vragen 

binnenkomen als ze Zegveld bezoeken. Het is 

merkbaar dat docenten het regio-leren 

(grondgebondenonderwijs) toepassen.  

 Op andere scholen landt de discussie (nog) niet 

zoals de Hogeschool InHolland in Delft, de HAS, en 

de MAS zoals het Wellant.  

 

In samenwerking met het Kennis en 
Transfer Centrum heeft het VIC in 
2015 een studiehuis gerealiseerd met 
een grotere, en meerdaagse 
opvangcapaciteit voor studenten. 
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Beoogde doelen/resultaten in het 

werkplan 2015 

Gerealiseerde resultaten / activiteiten: 

 Verkenning van de mogelijkheden van een 

doorlopende leerlijn van MBO naar het HBO naar 

het bedrijfsleven.  

 Samenwerking met onderwijspartners en 

bedrijfsverzorging versterkt. 

 Realisatie fysieke studeer- en stageplek en 

werkervaringsplek bij KTC in Zegveld 

 Het VIC heeft studenten ontvangen en hun een 

onderwijsprogramma geboden. Het ging om: 

excursies snuffelstages en uitvoering van 

verkenning en onderzoek. Het waren 19 studenten 

en 14 groepen studenten. Bijlagen 2 en 3 tonen de 

thema’s van hun stage of bezoek. 

 Er is een nieuwe onderwijslocatie gerealiseerd 

waardoor de capaciteit voor studentenopvang is 

vergroot. Er is nu ook een meerdaags verblijf van 

studenten mogelijk.  

 Er is nog geen samenwerking aangegaan met de 

universiteit van Nijmegen. Een eerste stap wordt 

gezet met de Aeres groep (zie hierboven). 

 

Ontwikkelde en lopende projecten binnen het Dairy Triangle  

(zie ook bijlage 1 spin-off 2015) 

1. Bodembreed regio-leren (in ontwikkeling). Het gedachtengoed dat is ontwikkeld in het 

kader van omgevingsgericht agrarisch onderwijs, ‘regio-leren Dairy Triangle’, is 

besproken met de Aeres groep en is herkend en geadopteerd. Samen met de Aeres groep 

wordt een transitieproces voorbereid. De route van dit proces zal in begin 2016 bepaald 

worden. 

 

2.1.5 Agrologistiek  

Gemeenten kampen al lange tijd met hoge en toenemende 

kosten voor het onderhoud van de infrastructuur als 

gevolg van een dalende bodem in de veenweiden. 

Dat komt onder meer door het frequenter gebruik en de 

zwaardere belasting, door groter wordende 

landbouwvoertuigen en vrachtverkeer, op wegen op een 

toch al slappere ondergrond.  

Binnen het icoon Agrologistiek wil het VIC enkele 

oplossingen die de belasting van wegen en bodemdaling 

tegen gaan verder uitwerken. 
 

Uit de gesprekken van het afgelopen jaar bleek al dat er veel belangstelling was voor de 

oplossingsrichtingen binnen Agrologistiek om belasting van wegen en bodemdaling tegen te 

gaan, de verkeersveiligheid te vergroten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in de 

landbouw. Dit icoon is een typerend voorbeeld van een vraagstuk waar veel partijen belang 

bij hebben, maar geen van deze partijen de directe probleemeigenaar is. Als VIC pakken we 

deze uitdaging op en kijken we met belanghebbenden naar geschikte oplossingsrichtingen.  

 



 16 

De strategische tafel “Agrologistiek”, op 21 december 2015 trok een gemengd gezelschap van 

belangstellenden, ongeveer 30 mensen van provincies, gemeenten, waterschappen, logistiek 

(TLN), loonwerkers (Cumela), landbouw (boeren en 

LTO), Royal Friesland Campina waren aanwezig. Tijdens 

deze Strategische tafel bespraken we vijf structurele 

innovatierichtingen1 die in 2015 door VIC verzameld zijn 

tijdens ‘huiskamergesprekken’ met belangrijke actoren 

rond agrologistiek, verkeer en beheer van infra. 

Doel was om te komen tot een innovatiesysteem van 

overheden en ondernemers dat in 2016 aangevuld kan 

worden met advies en onderzoek.  

 

Tijdens deze tafel kwam er meer duidelijkheid over: 

 Welke structurele innovaties nu als kansrijk worden gezien en door wie 

 Bereidheid om tijd en geld te investeren in samenwerkingsverbanden 

 Pilots en onderzoeksvragen 

 

Kansrijke structurele innovaties met draagvlak  

Aan het eind van de Strategische tafel konden partijen hun betrokkenheid bij de 

onderwerpen aangeven. ‘Routing & timing’ en ‘Off grid boerderij’ waren het meest 

aantrekkelijk en hier willen partijen concreet mee aan de slag. De ‘Hotspot Logistiek’ maakt 

wel nieuwsgierig (wat is het precies) maar roept nog weinig op tot concrete acties. 

‘Verwerken op de boerderij’ bleek het minst op te roepen tot actie.  

Tijdens de discussies bleek dat ‘Continue verkavelen’ veel raakvlakken heeft met ‘Routing & 

Timing’. Beide onderwerpen gaan over slim afspraken maken en samenwerken / ruilen en 

bieden op gebiedsniveau oplossingen. Omdat er ook een grote overlap zit in partijen die 

hiermee aan de slag willen, zijn deze onderwerpen per 2016 samengevoegd tot ‘Routes, 

timing & kavelstructuur’.  

 
De tafel maakte duidelijk dat we moeten focussen op twee onderwerpen: 

 ‘Routes, timing en kavelstructuur’ (figuur 1) 

 ‘Off grid boerderij’ (figuur 2) 
 

 

 

  

                                                      
1 .  Deze innovatierichtingen zijn:  

 Routing en timing: een verkenning naar de mogelijkheid bewegingen over ons wegennetwerk te reguleren. 

 Verkaveling voor groei: Het verminderen van het aantal bewegingen over de weg door verbeterde verkaveling. Met dit project willen we 

bekijken hoe je een continu proces van verkaveling kunt inrichten. 

 Hot spot logistiek, een verkenning door studenten van de HAS naar de mogelijkheid om het aantal verkeersbewegingen van en naar 

boerderijen te verminderen op basis van het Hotspot idee (nu operationeel voor logistieke activiteiten naar de stad). 

 Cheese on wheels, een mobiele kaasmakerij voor de Vechtstreek in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Vechtvallei en de 

Vogelbescherming.  Met als doel agrologistiek verminderen/ vermijden door lokale verwerking (indikking melk op het erf) en regionale 

afzet. 

 De zelfvoorzienende boerderij (“Off the grid”) voor onder andere energie, water en veevoer. 
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Beoogde en gerealiseerde resultaten en activiteiten 2015 

Beoogde doelen/resultaten in het 

werkplan 2015 
Gerealiseerde resultaten / activiteiten:  

 

 Eén verkenningsonderzoek naar de huidige 

situatie, inclusief een analyse van de 

problemen en partijen. Gerangschikt en 

gekoppeld aan maatschappelijke opgaven. 

 Eén uitgevoerde inventarisatie van 

maatregelen en instrumenten die daarbij 

een rol kunnen spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In 2015 is het onderwerp aangeboord en besproken. 

Het probleem wordt zeker erkend. Er zijn veel partijen 

(waaronder de Groene Hart gemeenten) die belang 

hebben bij een oplossing, maar er is geen directe 

probleemeigenaar. 

 Er zijn 5 oplossingsrichtingen geformuleerd en getoetst 

via huiskamergesprekken en via de programmaraad 

(zie hierboven). 

 Ook is gedacht aan (her)introductie van transport via de 

waterwegen. Dit heeft de aandacht. 

 Studenten van de Hogeschool Dronten hebben een 

verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid en 

randvoorwaarden voor oplossingen in de gemeente 

Krimpenerwaard.  

 Er ontstaat een innovatiearena rondom Agrologistiek. 

Gesprekken en presentaties hebben geleid tot meer 

zichtbaarheid op dit thema. En zichtbaarheid van het 

VIC hierbij. De innovatiemakelaar wordt steeds vaker 

gevraagd voor expertise en inbreng. Zo is er inbreng 

geleverd in het landbouwverkeersonderzoek Midden-

Holland.  

 Gemeente Woerden en de provincie willen een pilot 

“agro en verkaveling” starten op de Van Teijlingenweg.  

 

 

Project(en) in ontwikkeling binnen  icoon Agrolistiek  

(zie ook bijlage 1 spin-off 2015) 

1. Game changers in de agrologistiek op basis van 1 of meerdere genoemde 

oplossingsrichtingen. Mogelijk wordt het een programma agrologistiek. 

 

 

 

Figuur 1 . Routes, timing en kavelstructuur Figuur 2. Off Grid boerderij 
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2.2 Innovatieparels  
 

Behalve aan de iconen werkt het VIC ook aan innovatieparels voor de veenweiden. De parels 

zijn nieuwe innovaties die ingaan op vragen van ons netwerk. Het gaat over perspectiefvolle 

trajecten die de mogelijkheid hebben om uit te groeien tot een icoon van het VIC.  

De volgende innovatieparels zijn in 2015 tot wasdom gekomen en krijgen een vervolg in 

2016: 

2.2.1. Parel Off grid farming  

De discussie over de logistiek over de veenweidenwegen laait in alle hevigheid op. Het 

platform slappe bodem, diverse gemeenten en waterschappen zijn druk doende technische 

maatregelen te nemen om de logistiek in goede banen te leiden. Wat betreft de agrologistiek 

spitst de discussie zich toe op het frequente gebruik van de wegen van en naar de 

melkveebedrijven.  

Met de parel ‘Off grid farming’ willen we onze gedachten vormen over het zoveel mogelijk 

achterwege laten van de logistieke bewegingen van en naar het (melkvee)bedrijf. Het is 

meer dan alleen de aan- en afvoer van goederen als melk, mest en krachtvoer. Het betreft 

eveneens de aanwezige riolering, elektriciteit, water en internetverbindingen (zie fig. 2, blz. 

17). We willen nagaan wat nu echt nodig is om de aan- en afvoer van een melkveebedrijf te 

minimaliseren. Hoe maken we het gebruik van krachtvoer overbodig? Wat is nodig om het 

volume van melk ‘on farm’ met 40% te reduceren? Hoe voorkomen we transport van melk? 

En in welke mate kunnen we de distributie van stroom naar de melkveebedrijven overbodig 

maken?  

Het VIC wil onder meer antwoord vinden op deze vragen waarbij de gedachtegang is dat 

80% van de nu noodzakelijke transportbewegingen overbodig is of wordt.  

Deze parel heeft een link met het icoon agrologistiek. 

2.2.2. Parel Levende bioraffinage 

In de veenweiden kennen we 

diverse biomassastromen die 

omgezet kunnen worden in 

hoogwaardige producten (zie 

fig. 3). (Merkwaardig genoeg 

wordt gras bestemd voor de 

productie van melk niet 

gezien als biomassa). Voor de 

opwaardering van elke vorm 

van biomassa worden 

mechanische, chemische dan 

wel biologische processen 

gebruikt. Voor de 

opwaardering van de 

biomassastroom gras wordt 

Figuur 3: Potentieel energieproductie 
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tot op heden de melkkoe als meest gebruikte bioreactor ingezet. Hierbij worden de 

hoogwaardige producten melk en vlees geproduceerd.  

Maar bij het inefficiënte omzettingsproces worden ongewenste restproducten als methaan 

en NH3 gemaakt. Ondanks de grote maatschappelijke waardering van de melkkoe is de 

zoektocht naar een andere omzetting legitiem.  

Van de overige biomassastromen worden overigens veelvuldig laagwaardige producten als 

energie gemaakt. Verder neemt de waarde van insecten in de voedselketen sterk toe. Mede 

door het hoge rendement in de omzetting van laagwaardige biomassa naar hoogwaardige 

eiwit- en energieproducten maakt insecten een aantrekkelijke optie om gras en overige 

biomassastromen in te zetten in de veenweiden.  

Het VIC wil in 2016 starten met de zoektocht naar de meest geschikte en vermarktbare 

insectensoorten in de veenweiden. En de insectenproductie als hoogwaardige 

biomassaverwerker in de veenweiden agenderen.  

2.2.3. Parel Veenweidensloot  

Kaderrichtlijn water, biodiversiteit, kruidenrijkdom, landschappelijk element, waterberging, 

drinkwater; de veenweidensloot is misschien wel het meest veelzijdige element in de 

veenweiden. De grote diversiteit aan functies maken de veenweidensloot zeer geliefd door 

vele stakeholders. Nu zelfs nieuwe functies aan de veenweidensloot zoals bijv. ‘bron van 

biodiversiteit’ en voedselproductie worden toegevoegd, ontstaat meer en meer de behoefte 

aan een helder profiel van de veenweidensloot in het algemeen en iedere veenweidensloot 

in het bijzonder. Immers veel verschillende belangen zijn verenigbaar; in een aantal situaties 

zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Het VIC streeft naar een aantal veenweiden-

ontwerpen waarin een aantal verenigbare doelen worden gerealiseerd en afwenteling wordt 

voorkomen. 

Deze innovatieparel heeft een link met het nieuwe icoon Veenweiden Veerkracht en met 

Aquatische landbouw. 

2.2.4. Parel Kaasvalley 

De veenweiden staan bekend om 

de vele zelfkazers, opslag en 

distributie van kaas. De plaatsen in 

de driehoek Gouda, Woerden en 

Bodegraven staan hierom alom 

bekend. Woerden is reeds gestart 

met een kaasacademie en 

ondernemers uit Gouda zien 

kansen om een Kaas Universiteit te 

ontwikkelen. Deze ingrediënten 

kunnen leiden tot een heuse 

Kaasvalley waarin kennis en 

kunde over productie, verwerking 

en vermarkting van (streekeigen) 

kaas wordt ontwikkeld en 

Figuur 4. Cheese on Wheels 
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vermarkt. Het VIC denkt van toegevoegde waarde te kunnen zijn met enkele concepten als 

‘Cheese on Wheels’ (figuur 4) en ‘Stringcheese’ die kunnen helpen de Kaasvalley een 

krachtiger vorm te geven. Bovendien kan een Kaascluster de noodzakelijke groei van de 

melkveebedrijven in productie van melk veranderen in een strategie naar voorwaartse 

integratie als verdienmodel van veenweiden melkbedrijven. 

2.2.5. Parel ‘Cowpots’ 

De productie van plantenpotjes uit koeienmest (cowpots) leidt tot de gedachte dat, in en 

rondom de veenweiden veel bedrijven aanwezig zijn die zelfs een waardevolle grondstof als 

mest, kunnen gebruiken voor de productie van bruikbare 

materialen. Veengronden in o.a. Letland worden afgegraven, 

en de potgrond wordt naar Nederland getransporteerd. 

Plastic wordt gebruikt voor plantenpotjes. Het is een slimme 

combinatie om mest te persen tot een plantenpotje waardoor 

zowel het plastic omhulsel als de inhoud van het potje als de 

mineralenvoorziening gegarandeerd. Bovendien leidt het 

verminderen van plastic tot minder restafval. Deze 

gedachtegang kan verbreed worden door biomassastromen als bagger uit de veensloten, slib 

uit zuiveringsinstallaties of zelfs miscanthus of lisdodde dezelfde functies toe te bedelen.  

De veenweiden is bij uitstek geschikt om een dergelijke nieuwe activiteit te ontwikkelen 

temeer omdat zowel de aanwezigheid van mest, de markt (potplantenproducenten) als de 

afzet van potplanten zich o.a. heeft geconcentreerd in het westen van Nederland. 

2.3.6. Parel ‘biodiversiteit’ 

De parel biodiversiteit is in 2015 tot stand gekomen en krijgt een vervolg in het icoonproject 

“ Veenweiden Veerkracht”.  Dit icoonproject heeft als doel de veerkracht van het 

landbouwsysteem in de veenweiden 

te versterken door uit te gaan van de 

kracht van de natuur en daarmee de 

functionele biodiversiteit. 

Versterken van de functionele 

biodiversiteit binnen het 

conceptueel kader Biodiversiteit in 

de Landbouw zorgt voor lagere 

drukfactoren en is daarmee een 

aanjager van de biodiversiteit buiten 

het bedrijf en verbetering van de 

leefomgeving (Erisman et al. 2014). 

Het vertrekpunt is de functionele 

biodiversiteit op het boerenbedrijf. 

Hiervoor zijn vier pijlers van 

biodiversiteit uitgewerkt die onderling 

samenhangen (figuur 5): 

Specifieke Soorten

Brongebieden en 
Verbindingszones

Landschappelijke
Diversiteit

Functionele
Agrobiodiversiteit

Figuur 5. Biodiversiteit in de landbouw 
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 Functionele agrobiodiversiteit: de kringloop op het bedrijf (bodem, gewas, koe, bedrijf) 

als basis voor o.m. een gezonde bodem, kruidenrijkgrasland, onder- en bovengrondse 

biodiversiteit, watermanagement, koolstofvastlegging en nutriëntengebruik; 

 Landschappelijke diversiteit op het bedrijf: de invloed van de fysieke omgeving (heggen, 

hagen, slootkanten, akkerranden, bosschages, waterpeil, etc.) als ondersteuning voor de 

functionele biodiversiteit en voor bevordering van natuurlijke biodiversiteit; 

 Specifieke soorten: het beheer en management (maaien, bemestingssoort, techniek en 

tijdstip) voor het behoud van specifieke soorten; 

 Brongebieden en verbindingszones (landschap): de afstemming in een gebied (EHS, 

beheer, uitwisseling natte en droge gebieden, focus op regionale biodiversiteit, etc.). 

Met dit kader kan in een gebied of op een bedrijf integraal gestuurd worden op verbetering 

van biodiversiteit en op de economie van het bedrijf met minder risico’s op de lange termijn. 

De zogenaamde Key Performance Indicatoren gaan helpen bij de integrale sturing, 

monitoring en beloning van biodiversiteit. 

Het kader wordt momenteel ontwikkeld voor de Noord Nederlandse Melkveehouderij. Het is 

echter gebiedseigen zodat het niet zomaar toepasbaar is voor de tuinbouw, boomteelt of 

voor de melkveehouderij in het veenweidengebied. Dus de inzet zal geleverd gaan worden 

op de omvorming naar de Veenweiden. 
 

2.3 VIC brede activiteiten in het Aanjaagproject 2015  

 

In het Aanjaagproject is gewerkt aan de opstart, ontwikkeling en uitbouw van de reeds 

bestaande iconen en aan de ontwikkeling van een nieuw icoon en innovatieparels. Het 

Aanjaagproject leverde het volgende op: 

 Voor ieder icoon is een strategische tafel georganiseerd waarmee met de opdrachtgever 

en de diverse stakeholders uit de regio de vraagformulering, aanpak en tussentijdse 

resultaten besproken zijn.  

 Het VIC vervulde een loketfunctie voor informatie en verbinding voor zowel de 

melkveesector als voor overheden 

 Elke financier is op bestuurlijk en ambtelijk niveau uitgenodigd om de belangrijkste 

innovatieontwikkelingen in landbouw, water, natuur, te bespreken en op ontdekkings-

tocht te gaan bij Coöperatie KTC Zegveld. 

 Er is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de diverse innovatieagenda’s in de 

veenweiden in zowel Noord-Holland, Zuid-Holland als Utrecht; gebaseerd op de kennis 

ontwikkelt in de iconen. 

 Vanuit diverse pluimages zijn bezoekers ontvangen; het betreft internationale 

organisaties actief in veenweidengebieden, onderzoekers van diverse kennisinstituten, 

beleidsmakers van lokale en regionale overheden en ondernemers in en rondom de 

veenweiden. 
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2.4 Projecten en programma’s 

 

De projecten en opdrachten die aangejaagd zijn en/ of waar het VIC een belangrijke bijdrage 

aan heeft geleverd staan in het spin-off schema (zie bijlage 1). 

Een deel van deze projecten/programma’s vallen onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur van het VIC. Hieronder een korte toelichting van enkele projecten /programma’s die 

in 2015 in uitvoering waren: 

 

2.4.1 Programma Systeeminnovatie Zuid-Holland 

De Provincie Zuid-Holland heeft in 2014 het VIC de opdracht 

gegeven het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden 

te schrijven. Met dit programma willen de provincie en het 

VIC nieuwe grensoverschrijdende ontwikkelingen in de 

veenweiden in gang zetten. Dat gebeurt middels 

onderzoeken, pilots, experimenten en kennisdeling. 

Een ontwikkeling naar nieuwe landbouwbedrijven, 

aangepast aan de eisen van de tijd (minder emissies naar 

lucht en water, kringlopen sluiten, gemiddeld hogere grondwaterstanden tegen 

bodemdaling, lagere kosten) en met meer diversiteit in producten en diensten. Duurzaam 

voor de omgeving, maar ook economisch duurzaam als basis voor de zuivelketen en mogelijk 

andere ketens. In november 2014 is de uitvoering van het programma van start gegaan. Het 

VIC heeft daarbij de volgende taken: kennisdeling, programmasturing, verantwoording 

afleggen aan opdrachtgever en co-financier(s) en communicatie over het programma naar 

de doelgroepen.  

De uitvoering van de deelprojecten wordt uitbesteed aan derden met inhoudelijke input 

vanuit het VIC, met een bijdrage uit het programma in de vorm van maximaal 50% 

cofinanciering.  

 

2.4.2 Programma nutriënten Rijn-West  

Het bestuur van het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld is mede-ondertekenaar van de 

Bestuursovereenkomst Nutriënten in Veenweiden Rijn-West. Het VIC neemt daarin de rol 

van leveren van kennis, advies en het leggen van verbanden en het stimuleren van de 

uitvoering voor haar rekening. In 2015 is door de projectgroep gewerkt aan de invulling van 

concrete projecten in het kader van de verbetering van de waterkwaliteit. Het VIC heeft haar 

gedachtegoed rondom dit thema gepresenteerd en heeft bijgedragen aan de agendering  van 

concrete maatregelen en de verbinding met diverse projecten en programma’s waaronder 

de Proeftuin Veenweiden.  

 

2.4.3 Alternatieve mesttoediening  

De ammoniakemissie bij het toedienen van mest is al decennia lang een speerpunt in de 

beperking van de uitstoot van ammoniak. Veenbedrijven emitteren ten opzichte van de 

overige melkveebedrijven in Nederland de meeste ammoniak per kilogram melk. Dit komt 

mede door het gebruik van de sleepvoetbemester, een bemestingsysteem waarbij de mest 
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niet in de grond wordt gebracht maar tussen het gras. Naast twee demonstratieactiviteiten 

heeft het VIC gewerkt aan de mogelijkheden om  de traditionele sproeiboom en het 

verdunnen van mest ‘in een nieuw jasje’ weer tot leven te wekken. Een grote wens van 

veehouders en weidevogelbeschermers en tevens een systeem dat de ammoniak-

emissiereductie nog fors naar beneden kan brengen. 

 
2.4.4 Automatisch Melksysteem (AMS) en Huiskavel (Kurzrasen)  

Kennis over en van beweiden is cruciaal. Vooral wanneer beweiden complexer wordt door 

veranderende omstandigheden (door Robotmelken of een groeiende bedrijfsomvang bij 

kleine huiskavels). Bij veel melkveehouders ontbreekt het aan specifieke kennis, waardoor 

er steeds vaker wordt gekozen voor opstallen in plaats van beweiden. In het proces van 

systeeminnovatie moet kennis worden ingebracht. De afgelopen periode is onderzocht in 

hoeverre Kurzrasen (het jaar rond zeer kort beweiden en niet maaien) een oplossing is voor 

melkveehouders met een AMS. En of time-out beweiden en omweiden (intensief beweiden) 

toepasbaar zijn voor grootschalige koppels bij huiskavelbeweiding. Nu de eerste 

onderzoeksfase erop zit, wordt op dit moment met veeartsen, melkveehouders en 

veevoederadviseurs naar de verschillende concepten gekeken. Kurzrasen biedt de 

mogelijkheid om percelen op de huiskavel jaar rond te beweiden waarbij enkele kritische 

succesfactoren (oplopende ureumgehalten en aanpassingsvermogen en monitoring 

melkvee) nog overwonnen moeten worden. Ook leidt bij (continue) dagelijks omweiden,  

bosvorming van niet gevreten gras, tot efficiëntie problemen. Voormaaien biedt 

mogelijkheden om dit probleem het hoofd te bieden en zal in 2016 getest worden.  

 

2.4.5 Sturen op Nutriënten  

Sturen op Nutriënten is het eerste veldexperiment binnen Sturen met Water. Alle metingen 

van de grondwaterstanden en nutriëntenhuishouding op drie percelen van Coöperatie KTC 

Zegveld zijn inmiddels afgerond. Daarmee komen er wetenschappelijke feiten beschikbaar 

als het gaat om de relatie tussen grondwaterstand en nutriëntenhuishouding.  Begin 2016 

worden de voorlopige resultaten gedeeld. Er blijkt uit het onderzoek onder andere dat er 

een snelle en duidelijke reactie van de nutriëntenhuishouding in de bodem is op het 

vochtgehalte van de bodem. Het is dus zinnig om daarop te sturen.  

 

2.4.6 Vormgeven aan Sturen met Water (Modelpolder) 

Het project Vormgeven aan Sturen met Water is bedoeld om via gezamenlijk ontwerp te 

komen tot een andere manier van waterpeilbeheer in het Veenweidengebied, dat beter dan 

nu beantwoordt aan de doelen van zowel waterschappen, boeren en andere 

grondgebruikers, natuurbeheerders en overheden. Kunnen we bijvoorbeeld tegelijk de 

bodemdaling vertragen, de melkveehouderij versterken, de waterkwaliteit verbeteren én de 

systeemkosten verlagen? Het idee van Sturen met Water, waarbij per perceel gestuurd kan 

worden op het grondwaterpeil, lijkt een beloftevol alternatief. Maar hoe organiseer je het (de 

zogenaamde ‘governance’) op zo’n manier dat de doelen worden bereikt, en er geen 

ongewenste neveneffecten en nieuwe risico’s ontstaan? In Vormgeven aan Sturen met Water 

worden de technische én de organisatorische kant in samenhang ontworpen door betrokken 
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stakeholders. Het eindresultaat is een concept dat zo goed mogelijk aan alle (gebieds)doelen 

voldoet, en vertrouwen biedt voor realisatie in een praktijkpilot. In 2015 is in het kader van 

het project een hele reeks stakeholders geïnterviewd. Op basis van de gespreksverslagen is 

een uitgebreide analyse gemaakt van de verschillende doelen, randvoorwaarden en eisen die 

er aan het watersysteem worden gesteld, en aan een vorm van perceelsgewijze sturing van 

het grondwaterpeil. 

 

2.4.7 Cranberries  

De cranberryteelt in de veenweiden was een ‘sprong 

in het diepe’ en heeft vele vragen en verwondering 

opgeleverd.  Dat de teelt in de veenweiden mogelijk is 

bewijst het proefperceel gesitueerd bij KTC Zegveld 

en het meer dan 100 ha voor cranberryteelt ingerichte 

land in Letland.  Eén Nederlandse ondernemer heeft 

ondertussen de handschoen opgepakt en is begonnen 

met de voorbereidingen om de cranberryteelt uit te rollen. Onder de naam ‘BestBerries’ gaan 

zij daadwerkelijk aan de slag met de teelt en verkoop van cranberries uit het Groene Hart. 

 

2.4.8 Kennisloket  

Met het kennisloket bieden we overheden, in welke vorm dan ook, de mogelijkheid ad hoc 

vragen te stellen en een database met kentallen over de veenweiden op te bouwen. Vele 

overheden en ondernemers bezochten ook afgelopen jaar het VIC en de coöperatie KTC 

Zegveld waar het VIC gesitueerd is. Deze bezoeken maken het mogelijk om de thema’s die 

het VIC belangrijk vindt in de etalage te zetten en te voorzien van actuele kennis en data. 

Veelvuldig vond de combinatie plaats van het VIC als vergaderlocatie gekoppeld aan een 

inhoudelijke uitleg van projecten geïnitieerd door het VIC (zie bijlage 2). 

2.5 Communicatie en kennisdeling  

Communicatie met diverse stakeholders in de veenweiden is een belangrijk middel om de 

innovatiekracht in de veenweiden te vergroten. Bovendien is communicatie een belangrijk 

middel om de aanjaagrol van het VIC vorm te geven. In 2015 zijn diverse communicatie-

kanalen ingezet om de stakeholders te betrekken/informeren over actuele innovaties en 

mee te nemen in het innovatieproces. Elk icoon verkeert in een andere fase in het 

innovatieproces, dat vraagt dus om een specifieke aanpak. In 2015 is daarom voor elk 

individueel icoon een strategische tafel georganiseerd, passend bij de fase waarin het icoon 

verkeert. Hierbij werden zowel opdrachtgevers als diverse stakeholders uitgenodigd om 

gezamenlijk het traject van het icoon te evalueren en samen de verdere koers vorm te geven. 

Daarnaast is communicatie rondom de iconen en andere trajecten van het VIC onder andere 

vormgegeven door middel van nieuwsbrieven, via innovatiedagen en vakdagen, excursies, 

inleidingen, bijdragen aan symposia en communicatie via posters en brochures. Een 

overzicht van de ingezette communicatiekanalen is opgenomen in tabel 1. 
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Tabel 1: uitgevoerde communicatie activiteiten, doelgroep en resultaat  

 

  
Communicatie-activiteiten Uitgevoerd Doelgroep Doel / resultaat 

 

Communicatie en 

kennisdeling externe 

doelgroepen 

 

Innovatiedag ‘Bodem ontmaskerd’ 19 februari 2015 

 

Agrariërs (de innovatieve boer, ondernemer), 

adviseurs, Studenten, docenten  

Draagvlak creëren voor de innovaties die vanuit het 

VIC worden ontwikkeld, meenemen in het 

innovatieproces zodat de stap minder groot is om 

het te gaan toepassen. De pioniers eruit halen die 

een spin off functie kunnen gaan vervullen. 

Veenweiden Vakdag ‘Mest en Water’ 28 mei 2015 

Veenweiden Vakdag ‘Ondernemend Groeien’ 

Agrariërs (de vakman, ambachtslieden). De boer 

die nieuwe kennis gelijk gaat toepassen, 

adviseurs, studenten, docenten.  

Delen van vakkennis, oude vakkennis in een nieuw 

jasje, voor directe toepassing door de ondernemers 

en adviseur. 

 

Website 

 

Brede netwerk VIC: opdrachtgevers 

(provincies/waterschappen), ondernemers, 

overheid, onderzoekers, adviseurs etc. 

Laten zien waar we mee bezig zijn. Draagvlak 

creëren. Successen vieren. Start van innovatie 

aangeven etc. Oproepen doen aan veehouders. 

Nieuwsbrief 6 nieuwsbrieven in 2015. 

 

Brede netwerk VIC, circa 900 abonnees.  

 

Laten zien waar we mee bezig zijn (o.a. iconen). 

Delen kennis. Draagvlak creëren. Successen vieren. 

Start van innovatie aangeven etc. Oproepen doen 

aan veehouders. 

VIC-folder Brede doelgroep VIC Informeren over doelstelling, activiteiten, iconen etc.  

Kennisdeling via websites, nieuwsbrieven 

(project)partners / relaties 

 

Brede doelgroep VIC/partners 
Informeren over projectresultaten in relatie tot 

iconen. 

Excursies (zie bijlage) 

 

Brede doelgroep VIC: o.a. Waterschap, LTO, 

studenten, financiers, gemeenten, partners, 

relaties. 

Draagvlak creëren, kennis delen, meenemen in en 

betrekken bij het innovatieproces iconen/trajecten. 

Communicatie 

partners/relaties 

Diverse  werkafspraken met de partners en relaties die 

binnen de iconen zijn genoemd. 

KTC (bijvoorbeeld ten behoeve van invulling 

kennisloket), PPP-Agro Advies, WUR, Louis Bolk 

Instituut; CAH Dronten, Vilentum; In Holland; 

Wellant, andere onderwijsinstellingen 

Mainstreaming communicatie via de partners en 

relaties, invulling geven aan samenwerking 

Communicatie 

opdrachtgevers 

Informeren middels jaarverslag, voeren gesprekken, 

strategische tafels, financiers overleggen en diverse 

bestuurlijke afspraken en bezoeken. 

Bestuurders huidige opdrachtgevers, managers 

coördinatoren dicht tegen bestuurders. 

Gemeenten. 

Informeren opdrachtgevers, betrekken 

opdrachtgevers trajecten/innovatieproces iconen, 

positie VIC versterken. Samenwerking met 

gemeenten versterken. 
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3. De VIC-organisatie en haar netwerk in 2015 

Het VIC is een onafhankelijke stichting met een kleine werkorganisatie, een stichtingsbestuur 

en een programmaraad die adviseert. In dit organogram is de VIC-organisatie in relatie tot het 

netwerk afgebeeld. Hieronder volgt een toelichting. 
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3.1 Bestuur  

Het VIC wordt bestuurd door een ‘bestuur op afstand’. De bestuursleden nemen op 

persoonlijke titel deel aan het VIC-bestuur. 

 

Het bestuur bestaat uit: 

 Jan Heijkoop (voorzitter) 

 Hans van der Vlist 

 Kees Wantenaar 

 André van der Zande  

 Bob Duindam (secretaris/penningmeester) 

 

Het bestuur is in 2015 vijf keer bijeengekomen. 

 

3.2 De Programmaraad 

In 2013 is een programmaraad ingesteld als adviesorgaan en klankbord voor het bestuur en 

de directeur. De leden van de programmaraad zijn benoemd door het bestuur en zijn lid op 

persoonlijke titel, al is bij de samenstelling wel gekeken dat zowel overheid, onderzoek, 

onderwijs en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd en er is ook gelet op een brede inhoudelijke 

expertise. De programmaraad adviseert over het inhoudelijke deel van het werkprogramma 

van het VIC. De programmaraad bepaalt haar eigen agenda en reageert niet alleen op 

voorstellen vanuit bestuur of de werkorganisatie van het VIC maar komt ook zelf met 

voorstellen. De programmaraad heeft een eigen voorzitter. De secretaris wordt geleverd 

vanuit de VIC organisatie.  

 

De programmaraad bestaat uit: 

 Arie Verhorst, voorzitter LTO Zuid-Holland, voorzitter programmaraad. 

 Prof. Dr. Jos Verhoeven, Universiteit van Utrecht, biologie; Coördinator Hotspot Ondiepe 

wateren en veenweidengebieden uit het programma Kennis voor Klimaat.  

 Ir. Frank van der Bolt, Alterra, hoofd Integraal water en stroomgebiedmanagement. 

 Ton Breure, Prof. Ecological Risc Management Radboud Universiteit, hoofd afdeling 

Ecological Risc Management RIVM. 

 Allard van Leerdam, eco-hydroloog van Staatsbosbeheer, regio Zuid-Holland en Utrecht. 

 Menko Wiersema, sr. beleidsmedewerker provincie Zuid-Holland. 

 Guus Beugelink, sr. beleidsadviseur Ruimte en Water bij het Planbureau voor de 

Leefomgeving, Hoogheemraad Stichtse Rijnlanden namens Water Natuurlijk. 

 Nils den Besten, melkveehouder, AB Midden Nederland, Rabobank Merwestroom. 

 Jan Kempers, Manager Sustainable Development at Heineken Nederland Supply. 

 Nico Beun, Innovatienetwerk. 

 Simon Ruiter, bestuurslid Friesland Campina. 

 Roy Kloet, adviseur Kennis, Ketens en Innovatie bij Geofox-Lexmond 
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De bijeenkomsten van de programmaraad leveren directe input voor de medewerkers van het 

VIC, door deelname van de directeur en één of meer medewerkers. 

 

De programmaraad kwam in 2015 twee keer bijeen.  

 

3.3 Werkorganisatie in 2015 

De werkorganisatie bestond in 2015 uit: 

 Frank Lenssinck, directeur en innovatiemakelaar.  

 Anna Koornneef, officemanager, studentenbegeleiding, communicatie, excursies. 

 Erik Jansen, innovatiemakelaar Sturen met Water en programmamanager 

Systeeminnovatieprogramma. 

 Joke Stoop, innovatiemakelaar Aquatische landbouw. 

 Roelof Westerhof, innovatiemakelaar Agrologistiek.  

 Michelle Poort, programmasecretaris, Planning &Control. 

 

3.4 Samenwerking  

In het organogram (aan het begin van dit hoofdstuk) wordt een aantal 

samenwerkingspartners genoemd. Samenwerking is belangrijk voor het VIC. Zo kan met een 

kleine organisatie een grotere impact worden verkregen. Een bijzondere samenwerking heeft 

het VIC met de Coöperatie Kennis Transfer Centrum Zegveld, (voormalige proefboerderij).  

De samenwerking met KTC is belangrijk voor het werk van de innovatiemakelaars omdat op 

de voormalige proefboerderij innovaties getest en gedeeld kunnen worden die raakvlakken 

hebben met de iconen van het VIC. In 2014 kwam de koop van de grond met gebouwen door 

KTC Zegveld tot stand. Toen hebben VIC en KTC een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

om gedurende minimaal 5 jaar het kennisloket te zijn voor innovaties in de veenweiden.  

 

3.5 Huisvesting 

Het VIC huurt de huidige kantoorlocatie van KTC Zegveld en deelt kantoorruimte met KTC en 

PPP-Agro Advies.  
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4. Overzicht inkomsten en uitgaven 2015  
  

De inkomsten in 2015 zijn als volgt opgebouwd 
 

 
 

 

De uitgaven van VIC in 2015 waren verdeeld over de volgende rubrieken: 

 

 
 

Disclaimer: 

Dit is op basis van de voorlopige cijfers. De definitieve cijfers zijn bekend zodra de 

accountantsverklaring is afgegeven. 

 

 

 

 

VIC aanjaagproject

VIC projecten

Zaalhuur

Personeelskosten

Materiële kosten

Overhead
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Bijlage 1 Spin-off 2015   
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Bijlage 2 Overzicht excursies, bijeenkomsten VIC 2015  
Datum Bijeenkomst Thema Gerelateerd aan icoon/thema In samenwerking met 

9-1-2015 
Lezing Cranberryteelt, voor 
geïnteresseerde toekomstige telers Cranberryteelt Aquatische Landbouw CranTex 

22-1-2015 Praktijkschool Beweiding: Farmwalk Farmwalk/Weidecoaches Veenweiden Beweiden WUR Livestock Research 

4-2-2015 Vakdag voorjaarsbemesting Bodem/bemesting Veenweiden Beweiden PPP-Agro Advies 

5-2-2015 Praktijkschool Beweiding: Farmwalk Farmwalk/Weidecoaches Veenweiden Beweiden WUR Livestock Research 

19-2-2015 13e Innovatiedag 'Bodem ontmaskerd'  Bodem Veenweiden Beweiden 
PPP-Agro Advies, KTC Zegeld, WUR 
Livestock Research, CAH Vilentum 

4-3-2015 Bezoek wethouders Gouda 
Bodemdaling en 
infrastructuur buitengebied Agrologistiek   

6-3-2015 
Excursie onderwaterdrainage voor 
Farmwalkgroep 

Onderwaterdrainage/bewei-
ding 

Sturen met Water/ 
Veenweiden Beweiden De Samenwerking 

10-3-2015 Excursie Agrifirm ledenbijeenkomst  Veenweiden breed Veenweiden breed   

17-3-2015 Excursie Waternet Waterstromen op het bedrijf Waterkwaliteit   

19-3-2015 Onderwaterdrainage informatie avond Onderwaterdrainage Sturen met Water Optifield 

23-3-2015 
Excursie studenten HAS den Bosch 
opleiding gebiedsontwikkeling Veenweiden breed Veenweiden breed   

30-3-2015 Excursie studenten Helicon Den Bosch Veenweiden breed Veenweiden breed   

2-4-2015 
Handvatten voor handhaven emissiearme 
(bovengrondse) uitrijdsystemen 

Emissie arme 
uitrijdsystemen Veenweiden beweiden ministerie EZ 

3-4-2015 Praktijkschool Beweiding: Farmwalk Farmwalk/Weidecoaches Veenweiden beweiden  WUR Livestock Research 

15-4-2015 Praktijkschool Beweiding: Farmwalk Farmwalk/Weidecoaches Veenweiden beweiden  WUR Livestock Research 

21-4-2015 
Eindmanifestatie Duurzaam Bodembeheer 
Utrecht West Bodembeheer Veenweiden breed PPP Agro Advies, ETC 

22-4-2015 Bezoek delegatie wetterskip Fryslan Waterbeheer/waterkwaliteit Sturen met Water   

22-4-2015 Bezoek HDSR Watbeheer/waterkwaliteit Sturen met Water   

7-5-2015 Excursie studenten Inholland Delft Veenweiden breed Veenweiden breed   

22-5-2015 Bezoek Barbara Visser en delegatie VVD 
Sturen met 
Water/waterkwaliteit Sturen met Water LTO 
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Datum Bijeenkomst Thema Gerelateerd aan icoon/thema In samenwerking met 

28-5-2015 Veenweiden Vakdag 'Mest en Water' 
Bemesting/Onderwaterdrain
age Veenweiden breed 

PPP-Agro Advies, KTC Zegeld, WUR 
Livestock Research, Optifield 

8-6-2015 Bijdrage aan Innovatiemarkt HDSR 

Aquatische 
Landbouw/Sturen met 
Water 

Aquatische Landbouw/Sturen 
met Water   

9-7-2015 
Werkbezoek Jacqueline Verbeek 
gedeputeerde water Utrecht 

Veenweiden breed/sturen 
met water 

Veenweiden breed/sturen met 
water   

10-7-2015 
Sturen met Water excursie 'Toekomst-
bestendig watermanagement' Sturen met Water Sturen met Water   

26-8-2015 Excursie veehouders Midden Delfland 
Sturen met water/ 
OWD/Bodem/Beweiding 

Sturen met Water/Veenweiden 
Beweiden/Aquatische landbouw Louis Bolk Instituut 

31-8-2015 Excursie dierenartsen  Beweiding Veenweiden Beweiden   

9-9-2015 Excursie 2e jaars studenten CAH Veenweiden breed Veenweiden breed   

18-9-2015 Excursie Achmea Veenweiden breed Veenweiden breed   

22-9-2015 Bezoek RVO Veenweiden breed Veenweiden breed   

22-9-2015 Bezoek College GS Provincie Zuid-Holland o.a. nieuwe teelten 
Aquatische 
landbouw/Veenweiden breed   

23-9-2015 
Bezoek burgemeester Bodegraven-
Reeuwijk en delegatie Veenweiden breed Veenweiden breed   

24-9-2015 CAH studenten Farmwalk + bodem Veenweiden beweiden  Veenweiden beweiden CAH Dronten 

25-9-2015 Strategische Tafel Aquatische Landbouw Aquatische Landbouw Aquatische Landbouw   

7-10-2015 Bezoek gemeente Krimpenerwaard Veenweiden breed Veenweiden breed   

7-10-2015 Excursie Franse studenten Veenweiden breed Veenweiden breed   

9-10-2015 Strategische Tafel Dairy Triangle Dairy Triangle Dairy Triangle CAH Dronten/Aeres Group 

14-10-2015 CAH studenten 2e jaars Veenweiden breed Veenweiden breed   

15-10-2015 
Excursie Studiedag beweiding 
Dierenartsen Veenweiden beweiden o.a. Veenweiden beweiden o.a. 

Veerkracht: Veterinaire 
Kenniscoöperatie voor de 
Melkveehouderij 

16-10-2015 
Excursie Studiedag beweiding 
Dierenartsen Veenweiden beweiden o.a. Veenweiden beweiden o.a. 

Veerkracht: Veterinaire 
Kenniscoöperatie voor de 
Melkveehouderij 

4-11-2015 Seminar Woerden - Steinhagen Duurzaamheid Veenweiden breed Gemeente Woerden 

17-11-2015 Studiegroep Bommelerwaard Veenweiden beweiden etc. Veenweiden breed   
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Datum Bijeenkomst Thema Gerelateerd aan icoon/thema In samenwerking met 

2-12-2015 Vakdag 'Ondernemend Groeien' Ondernemend groeien Veenweiden breed   

2-12-2015 Excursie De Samenwerking Ruwvoer, beweiding Veenweiden breed   

21-12-2015 Strategische Tafel Agrologistiek Agrologistiek Agrologistiek   

30-12-2015 Werkbezoek Partij voor de Dieren PZH 
Innovaties/ actuele 
ontwikkelingen  Veenweiden breed   
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Bijlage 3 Overzicht studententrajecten 
 

Datum Titel/thema Naam student Icoon School 

feb. 2015 - juni 2015 Beweidingssystemen Harmke Borkent Veenweiden Beweiden Van Hall Larenstein 

feb. 2015-juni 2015 Veenweiden breed Corné van Rees Veenweiden breed HAS Den Bosch 

feb. 2015-juni 2015 Veenweiden breed Mike Kroes Veenweiden breed CAH Dronten 

feb. 2015 - juni 2015 Beweidingssystemen Coen van Bentum Veenweiden Beweiden CAH Dronten 

feb. 2015 - juni 2015 Beweidingssystemen Matthijs Kampert Veenweiden Beweiden CAH Dronten 

feb. 2015 - juni 2015 Natte teelten Luut Dijkstra Aquatische Landbouw CAH Dronten 

feb. 2015 - juni 2015 Natte teelten Arjen Goijaarts Aquatische Landbouw CAH Dronten 

mei/juni 2015 Visteelt/Cranberries Tim Chouffour Aquatische Landbouw Inholland Delft 

sept. 2015 - jan 2016 Leverbot Erwin Haveman Veenweiden Beweiden Inholland Delft 

sept. 2015 - jan 2016 Ammoniak op veen Nadine van Muylwijk Veenweiden Beweiden Inholland Delft 

sept. 2015 - jan 2016 Natte teelten Demi van der Molen Aquatische Landbouw Inholland Delft 

sept. 2015 - jan 2016 Natte teelten Koen Mertens Aquatische Landbouw Inholland Delft 

sept. 2015 - jan 2016 Natte teelten Kimberly Neuféglise Aquatische Landbouw Inholland Delft 

sept. 2015 - jan 2016 Graasgedrag melkvee Anouk Andriessen Veenweiden Beweiden CAH Dronten 

sept. 2015 - jan 2016 Graasgedrag melkvee Marijke Rijnsburger Veenweiden Beweiden CAH Dronten 

sept. 2015 - jan 2016 Graasgedrag melkvee Inge Vis Veenweiden Beweiden CAH Dronten 

sept. 2015 - jan 2016 Kruiden in het grasland Kim Tuithof Veenweiden Beweiden CAH Dronten 

sept. 2015 - jan 2016 Kruiden in het grasland Merel Hanema Veenweiden Beweiden CAH Dronten 

sept. 2015 - jan 2016 Kruiden in het grasland Erik Harthoorn Veenweiden Beweiden CAH Dronten 

 

 


