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meer kennis,
meer kansen

VEENWEIDEN BEWEIDEN
Weidegang levert een belangrijke bijdrage aan het natuurlijk
gedrag van de koe. En wordt vanuit de duurzaamheidsdoelstellingen een ‘license to produce’. Rendabele weidegang
in de veenweiden vraagt specifieke vakkennis om goed in
te kunnen spelen op grondwaterstanden, kavelgrootte,
draagkracht van de bodem en de graskwaliteit.
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Meer kennis, meer kansen

• maatschappelijk draagvlak hebben door
verbinding met maatschappelijke partijen

Kennis bewerken en nieuwe kennis
ontwikkelen. Dát is de doelstelling van

• ontwikkeld worden met en door vertaald
kunnen worden naar de praktijk

De VIC kennisontwikkeling is gericht op de
dagelijkse praktijk en verloopt via 3 sporen:
Uitdagen: in brede communities of practice (melkveehouders, onderzoekers, VIC,
Dare

ketenpartijen, omwonenden en lokale beleidsmakers) worden oplossingsrichtingen
voor beweidingsconcepten voor het veenweidegebied verkend.

Try

Uittesten: op praktijkbedrijven worden een aantal beweidingsconcepten voor het
veenweidegebied ingeregeld en in een aantal herhalingsacties doorontwikkeld.

Share

Uitdragen: in een veilige setting worden de beweidingsconcepten getoetst op toepasbaarheid en inpasbaarheid. Waar nodig worden ze bijgesteld en vervolgens gedeeld.
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Doe mee!

robotmelken in de veenweiden
Bent u of kent u een veehouder in de
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frank@veenweiden.nl

steeds lastiger. Het VIC onderzoekt de
mogelijkheden om ook bij een kleine
huiskavel te blijven beweiden

Veenweiden Innovatiecentrum
Oude Meije 18, Zegveld
www.veenweiden.nl
Binnen het icoon ‘Veenweiden beweiden’
werkt het VIC nauw samen met Stichting
Weidegang, Campina, Deltamilk, Cono,
Duurzame Zuivelketen, Wageningen UR,

vormgeving en productie: vandermeerwaarde.nl

PPP-agro advies, CAH Vilentum Dronten.

