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FRIS KIJKEN, DWARS DENKEN

Antwoorden vinden op actuele vragen in de veenweiden. 
Kansen en oplossingen zien en agenderen. Partijen 
en initiatieven verbinden. Toegang bieden tot kennis 
en onderzoek. Uitproberen, verbeteren en delen. 
En vooral: verder willen en durven kijken dan anderen, 
door juist díe onderwerpen op te pakken die geen 
directe probleemeigenaar hebben. Dát is innoveren 
volgens het Veenweiden Innovatiecentrum. 



Uniek gebied met
bijzondere uitdagingen
Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) is 

ontstaan vanuit het besef dat de uitdagingen 

in het westelijke veenweidengebied vragen 

om innovatieve denkers en doeners. De 

veenweidengebieden zijn oude en unieke 

cultuurlandschappen. Deze zijn echter ook 

kwetsbaar door het huidige gebruik en de 

klimaatverandering. Er ligt bijvoorbeeld 

een grote uitdaging om op lange termijn 

de voeten droog te houden en ook de 

landbouw als belangrijke drager van het 

cultuurlandschap een toekomstperspectief 

te bieden. Daarnaast is er behoefte aan 

een duurzaam en robuust watersysteem 

dat het toekomstig gebruik zo goed 

mogelijk faciliteert. Het proces van 

inklinking van de bodem brengt ook hoge 

kosten met zich mee voor onderhoud van 

de infrastructuur zoals wegen, kabels en 

leidingen. En verder vereist oprukkende 

verstedelijking verstandige ruimtelijke en 

economische keuzes. 

Deze uitdagingen vragen om frisse 

ideeën en innovatieve oplossingen. Het 

VIC wil samen met betrokken partijen 

nieuwe denkrichtingen ontwikkelen door 

middel van een integrale aanpak en 

een breed gedragen gezamenlijk doel: 

bijdragen aan een (economisch) vitaal en 

klimaatbestendig veenweidenlandschap, 

met een gezonde landbouwsector en een 

duurzaam bodem- en watersysteem.

“Het VIC staat voor mij  voor ‘de kracht van samenwerken’. Met als doel te komen tot een 

gezamenlijke, integrale aanpak voor de vragen en uitdagingen van het veenweidengebied. 

Een uniek landschap, waar alles met alles te maken heeft.”

Jan Heijkoop, bestuursvoorzitter van het Veenweiden Innovatiecentrum

Het werk van het VIC draagt rechtstreeks bij aan

een economisch vitaal veenweidenlandschap



In de regio werken veel ondernemers en organisaties aan 

innovaties. Om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars 

ervaring en ideeën, is er een netwerk in de regio ontstaan van 

innovatiewerkers. Zij werken samen innovaties uit en delen 

hun kennis.

Een onafhankelijk 
Innovatiecentrum voor de 
westelijke veenweiden

De bijzondere uitdagingen en kansen van 

de westelijke veenweiden vragen om een 

integrale en innovatieve aanpak. Daarvoor 

hebben een groot aantal overheden 

samen met LTO Noord en met steun van 

het toenmalige ministerie van ELI, het 

initiatief genomen om een onafhankelijke 

organisatie op te richten die taboes 

kan doorbreken, nieuwe oplossingen 

kan verkennen en vraagstukken kan 

agenderen waarvoor niet één partij als 

probleemeigenaar is aan te wijzen maar 

waar wel vele organisaties belang bij 

hebben. 

In mei 2012 werd het Veenweiden 

Innovatiecentrum, ook wel het VIC Zegveld 

genoemd, een feit. Het VIC is een stichting 

met een onafhankelijk bestuur.

Het VIC wordt ondersteund door: 

Provincies Noord-Holland, Utrecht, en 

Zuid-Holland, de waterschappen Hollands 

Noorderkwartier, Rivierenland, Rijnland, 

Schieland en de Krimpenerwaard, Stichtse 

Rijnlanden en Amstel, Gooi  en Vecht.
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“Samenleving en overheid willen de melkveehouderij in de veenweiden behouden. Met elkaar 

staan we voor de uitdaging toepasbare oplossingen te vinden voor vragen rond bodemdaling en 

infrastructuur. Het VIC brengt betrokken partijen samen om kennis te ontwikkelen, innovaties uit 

te proberen en te delen.”

Kees Wantenaar, voormalig bestuursvoorzitter FrieslandCampina, bestuurslid VIC

Innovatiewerkers 
met een missie
Het VIC werkt met aanjagers van innovatie  

die tegelijk ook kennis- en innovatiemakelaar 

zijn. Zij starten innovatie- en 

onderzoeksprojecten op en begeleiden deze, 

smeden consortia en zoeken partners voor 

projecten. Ze geven advies en leveren kennis 

bij de uitvoering van onderzoeksprojecten, 

geven feedback op onderzoek, nemen deel 

aan gebruikerspanels en volgen actief de 

ontwikkelingen in de sectoren. Ook initiëren 

ze kenniskringen en praktijknetwerken, 

organiseren bijeenkomsten, ontvangen 

bezoekers, leveren bijdragen aan onderwijs 

en organiseren innovatiesessies. 

Leidraad voor de aanpak van de 

innovatiemakelaar is de innovatiespiraal 

(zie figuur), die de fasen aangeeft die 

innovaties doorlopen voordat het tot 

inbedding komt. Het VIC speelt vooral 

een rol in de fase van de prille ideeën, 

de inspiratie en de planvorming. Bij 

ontwikkeling en realisatie doen de 

innovatiemakelaars een beroep op andere 

partijen. Vaak zijn dat kennisinstellingen 

of onderzoeksbureaus en de relevante 

overheden. De innovatiemakelaars doen dan 

een stapje terug maar blijven wel betrokken 

in projectgroepen en onderzoekscommissies 

om bij te kunnen blijven dragen aan de 

kwaliteit en de realisatie. Daarbij gaat 

het de innovatiemakelaars vooral om  de  

toepasbaarheid in de veenweiden. In de 

volgende stap, wanneer het aankomt op het 

verspreiden van de innovatie, pakt het VIC 

zijn aanjaagrol weer actief op: dan gaat het 

om een zorgvuldige communicatie en wordt 

het uitgebreide netwerk van het VIC ingezet. 
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Partners en samenwerking
Het VIC is gevestigd op de locatie van de 

voormalige proefboerderij van Wageningen 

UR, de huidige Coöperatie KTC Zegveld. Het 

KTC is een waardevolle partner voor het VIC 

en maakt op locatie zichtbaar dat de sector 

blijft investeren in kennis en het lef heeft om 

innovatieve concepten uit te proberen. Het 

VIC vervult daarbij een belangrijke rol als 

katalysator en aanjager van innovatie. 

Het VIC is een kleine organisatie die zoveel 

mogelijk samenwerkt met anderen, zoals 

de Agrarische Natuurverenigingen, CAH 

Vilentum Dronten, de waterschappen, Stowa, 

Royal Friesland Campina, ETC, PPP Agro 

Advies, De Samenwerking en Wageningen 

UR. Het VIC heeft de relatie met de boeren 

en de ketenpartners in het gebied verder 

versterkt door middel van praktijknetwerken 

en de Veenweiden innovatie- en vakdagen. 

Vanuit het onderwijs is het HBO aangehaakt 

met afstudeerprogramma’s. Het VIC denkt 

ook mee met overheden en waterschappen 

over de grote vraagstukken van het 

veenweidengebied en krijgt een rol in de 

uitvoeringsprogramma’s en projecten die 

daarop betrekking hebben.

“Het groene gebied dat we allemaal voor zo vanzelfsprekend houden, vraagt om innovatieve 

en betaalbare oplossingen voor verdroging en bodemdaling. Dat weten we al langer. Nieuwe 

businessmodellen voor agrariërs zijn ook een vereiste, juist om de agrarische sector 

levensvatbaar te houden. En de expertise van het VIC is ook uitstekend in te zetten bij stedelijke 

problemen als gevolg van bodemdaling. De vraagstukken rond de gevolgen van bodemdaling en 

zwaardere landbouwvoertuigen op de wegen is wat mij betreft een voorbeeld van de problematiek 

die gezamenlijk moet worden aangepakt. Boeren doen aan schaalvergroting, dat begrijp ik heel 

goed, maar de kosten van het zwaarder wordende vervoer komen nu bij de gemeenten terecht. 

Dat is een zware last waar we dus gezamenlijk een oplossing voor moeten zien te vinden.”

Bob Duindam, wethouder gemeente Woerden, bestuurslid VIC



VIC-iconen: samen zoeken 
naar nieuwe wegen
De uitdagingen in het veenweidengebied 

zijn groot en divers. Ze liggen op het 

vlak van bodem, water, landbouw, maar 

gaan ook over ondernemerschap. Het 

VIC heeft een aantal iconen benoemd 

die representatief en opvallend zijn voor 

de uitdagingen die op deze terreinen 

spelen. Via de iconen bouwen we rond de 

essentie van een probleem of kans, samen 

met betrokkenen en andere partijen,  

een traject waarin nieuwe oplossingen 

gezocht worden en ideeën verder worden 

ontwikkeld. Daarbij hanteren we een 

integrale aanpak en zetten we in op 

toepasbaarheid in de praktijk. De iconen 

kunnen ook andere partijen helpen bij het 

ontwikkelen, borgen en delen van de kennis 

en kunde op het gebied van innovaties en 

methodieken. Denk hierbij aan (agrarische) 

ondernemers, waterschappen, (semi)

overheden, onderwijs en andere partijen die 

belang hebben bij het veenweidengebied.

Sturen met Water
Bij het icoon Sturen met water draait 

het om een systeeminnovatie rondom 

het waterbeheer. De basisgedachte 

daarbij is dat de grondwaterstand 

per blok percelen, of zelfs actief per 

perceel, door de eindgebruiker wordt 

geregeld. De toebedeelde functie en het 

gewenste gebruik zijn daarbij leidend. En 

onderwaterdrainage (OWD) en peilgestuurde 

drainage een welkom hulpmiddel. Zo kan 

eenvoudig het grondwaterpeil variëren 

afhankelijk van de functie van het perceel. 

Op deze manier kan op een willekeurig 

bedrijf of  gebied voor alle percelen en op 

ieder moment een eigen grondwaterpeil 

ingesteld worden passend bij het gebruik, 

waarbij zelfs bodemdaling vermeden kan 

worden. 

“Het  VIC verbindt de onderzoeksvragen van zoveel mogelijk partijen in en om de veenweiden. 

Op die manier worden krachten en gelden gebundeld en onderzoek efficiënter en effectiever 

uitgevoerd.”

André van der Zande, DG RIVM, bestuurslid VIC



Met specifiek en gericht watermanagement 

in het veenweidengebied worden diverse 

doelen gediend, zoals een rendabele 

landbouw, schoon water, hoogwaardige 

natuur, beperking van bodemdaling, 

efficiënt gebruik van water, efficiënt omgaan 

met nutriënten in de bodem en het beperken 

van emissies naar de lucht. Dat werkt 

alleen als er duidelijke randvoorwaarden 

zijn. Daar speelt het VIC een verbindende 

rol als het gaat om het zorgdragen voor 

heldere afspraken tussen waterschappen en 

agrariërs wanneer bijvoorbeeld de agrariër 

zelf medeverantwoordelijk wordt gemaakt 

voor het grondwaterpeil op zijn perceel. 

Veenweiden veerkracht, 
de veerkracht van de natuur
Met dit icoon willen we de kracht van het 

veenweidengebied herontdekken. We gaan 

op ontdekkingstocht naar de kracht van de 

natuur als zelfcorrigerend mechanisme 

en als manier om bodemdaling tegen te 

gaan. Op welke onderdelen is er disbalans 

in het veenweidengebied en waar kunnen 

we toegevoegde waarde creëren door toe te 

werken naar zelfregulerende systemen? 

Van beheersstrategie naar een 

beheerstrategie! Als leidend principe gelden 

de natuurlijke processen waarbij we niet 

sturen maar richting geven aan het verloop. 

Gebruik maken van de soortenrijkdom 

die ontstaat bij het weiden van vee op 

veenweiden leidt tot een diversiteit aan 

bloemen en planten die het huidige 

ecosysteem van zowel dieren als planten 

kan versterken. 

Dit icoon heeft raakvlakken met de sterke 

roep naar biodiversiteit in de veenweiden, 

maar haakt ook aan bij de vraag welke 

functies het baggeren van sloten heeft 

op de soortenrijkdom in de veenweiden. 

Typerend voor dit icoon was de vraag vanuit 

de Agrarische Natuurvereniging: “Wat 

kunnen we met medicinale kruiden doen 

om gezondheidsproblemen bij koeien te 

voorkomen?”. De komende jaren wil het 

VIC een aantal symbolische cases opsporen 

die het zelfregulerend vermogen van ons 

ecosysteem in de veenweiden bevorderen. 

Denk daarbij aan het herontwerp van de 

veenweidensloot en kruidenteelt in grasland.

werken naar zelfregulerende systemen? 

strategie naar een 



Dairy Triangle
De studenten van nu zijn de ondernemers 

en vaklieden van morgen. Met het concept 

Dairy Triangle ontwikkelt het VIC samen met 

onderwijspartijen een doorlopende leerlijn 

waarbij de veenweiden een evenwichtige 

positie innemen. Doel is om nadrukkelijk de 

verbinding te behouden tussen het onderwijs 

en het regionale bedrijfsleven, innovaties 

te stimuleren en specifieke kennis over de 

veenweiden te verankeren in het middelbaar 

en hoger agrarisch onderwijs. Welke 

kennis en kunde is nodig om over acht jaar 

succesvol te kunnen ondernemen? Daarom 

is het belangrijk dat studenten reeds in een 

vroeg stadium betrokken zijn bij innovaties 

die relevant zijn voor de veenweiden. En 

dat ze kennis en vaardigheden ontwikkelen 

over bodem, water en grondgebruik in 

de veenweiden. Jonge ondernemers en 

vakmensen dagen we uit om al lerend  

bewust te worden van een verantwoord 

gebruik van de veenweiden. Extra aandacht 

vraagt de opvolging van de huidige generatie 

veehouders, immers slechts 40% van de 

huidige veehouders heeft een opvolger. 

Met het opleiden van hooggekwalificeerde 

ondernemers die nieuwe mogelijkheden 

zien in de veenweiden behouden we de 

vitaliteit van het veenweidengebied als 

achtertuin van het Randstedelijk gebeid.

Aquatische landbouw
Waarvoor wordt de sloot in de veenweiden 

benut en wat is er nog meer mogelijk? Dat 

is de vraag waar het om draait bij het icoon 

aquatische landbouw. Als ook de sloot voor 

productie gebruikt kan worden, of zelfs voor 

veenweidenvis als snoekbaars of karper, 

en er geschikte teelten zijn voor natte 

percelen, dan biedt dat voor ondernemers 

perspectief op nieuwe economische peilers. 

Ontwikkeling van nieuwe functies en 

gewassen voor de veengronden bieden in het 

licht van de klimatologische veranderingen 

tal van nieuwe verdienmodellen. Diverse 

gewassen, geschikt voor de veenweiden, 

bevatten namelijk inhoudsstoffen die 

hoogwaardig vermarkt kunnen worden. 

Wanneer de landbouw bovendien, in 

combinatie met een modern waterbeheer, 

op deze marktkansen kan inspelen in 

De kennis over de veenweiden verdwijnt langzaam. Daarom 

ontwikkelt het VIC een grondsoort specifieke leerlijn samen 

met het onderwijs. Die brengt ze voor de veenweiden in de 

praktijk samen met studenten en hun docenten.



combinatie met bijvoorbeeld waterberging 

voor eigen gebruik met onderwaterdrainage, 

biedt dat  voor waterschappen en provincies 

de mogelijkheid de toenemende kosten 

van het onderhoud van de veenweiden 

gezamenlijk te dragen. De vraag is dan 

ook: kan het watersysteem een bron van 

inkomsten worden en zijn er teelten met 

weinig arbeidsbehoefte die mogelijk zijn 

op natte percelen? Vanuit de gedachte 

‘meer opbrengst uit land én water’ start 

het icoon aquatische landbouw met de 

verkenning van drie concrete opties als het 

gaat om haalbaarheid en toepasbaarheid: 

visteelt in veensloten, voedingsgewassen 

als cranberries  en vezelgewassen zoals 

bijvoorbeeld miscanthus. Uit de eerste 

verkenningen blijkt dat er bij agrariërs 

belangstelling is en bovendien dat er 

mogelijkheden én geïnteresseerde 

stakeholders zijn. Naast de genoemde 

opties zijn er meer denkrichtingen mogelijk 

zoals de teelt en oogst van lisdodde of van 

eendenkroos op het water.

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. Wegen zijn hierop 

niet berekend en er is vaker onderhoud 

“Kijken, onderzoeken, je nek uit durven steken en schakelen binnen een groot netwerk 

van specialisten, bedrijven en onderzoekers. Dat is waar we als VIC continu mee bezig zijn. 

Pro-actief denken en doen, samen met anderen. Met al veel mooie resultaten en initiatieven 

voor de veenweiden!”

Frank Lenssinck, directeur en innovatiemanager Veenweiden Innovatiecentrum

Oogst stuifmeel van Lisdodde



nodig met daarbij toenemende kosten. 

Al langere tijd wordt gewerkt aan 

slimme en hoogwaardige oplossingen 

om wegen ‘veenweiden-geschikt’ te 

maken. Denk daarbij aan piepschuim als 

drijvende onderlaag, versterkt veen als 

wegverharding of zelfs het onderheien van 

wegen. Het VIC wil enkele oplossingen 

die de gevolgen van de zwaardere 

belasting van de wegen wegnemen en de 

bodemdaling beperken, verder uitwerken. 

De denkrichting gaat uit naar het ‘infraluw’ 

maken van gebieden waar het onderhoud 

van de infrastructuur in de vorm van 

leidingen en wegen nu tot hoge kosten leidt. 

Het indikken van melk en het beperken van 

krachtvoergebruik kunnen het aantal zware 

transportbewegingen beperken. Frequente 

inzet van ruilverkaveling en het overbodig 

maken van transportleidingen door 

zelfvoorzienend te worden zijn uitdagingen 

waar het VIC in dit icoon mee aan de slag 

gaat. Zelfs modern transport over water kan 

in de waterrijke veenweiden een oplossing 

voor transportvraagstukken zijn 

Meer weten over het VIC, 
de ambities en de iconen?
Op onze website vindt u informatie 

over onze missie, activiteiten en 

samenwerkingspartners. Wilt u meer 

weten, of heeft u een vraag waar het VIC 

wellicht bij kan helpen? Het VIC gaat graag 

met u in gesprek of laat op locatie zien waar 

ze mee bezig is. 

Contact: frank@veenweiden.nl

VIC iconen zetten in op kansen en oplossingen voor de specifieke uitdagingen in het 

veenweidengebied als het gaat om bodem, water en landbouw. Toekomstgericht en 

vanuit een integrale, gezamenlijke aanpak met andere partijen die belang hebben 

bij het veenweidengebied.  
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