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Nieuwe teelten:  
duurzaam perspectief

Met de polders, de weilanden met koeien en 

de vele sloten vormen de westelijke veen- 

weiden een karakteristiek gebied, waar veel 

stedelingen uit Woerden, Gouda of Utrecht 

graag doorheen rijden. Maar dit unieke 

Nederlandse landschap wordt wel bedreigd. 

Afbraak van veen leidt tot bodemdaling en 

hoge maatschappelijke kosten, heeft een 

negatieve invloed op de waterkwaliteit en 

zorgt voor uitstoot van CO2 en stikstofoxide 

(zie kader op pagina 3). Als de overheid om 

deze redenen beperkingen aan de landbouw 

gaat stellen, komen de boeren in het gebied 

voor problemen te staan. 

Al enkele decennia vragen onderzoekers, 

bestuurders en maatschappelijke organisa-

ties zich af wat het duurzame perspectief voor 

het veenweidengebied is, en welke maatre- 

gelen daarvoor nodig zijn. Het gebied wordt 

nu vooral voor melkveehouderij gebruikt. 

Daar zijn dus in de eerste plaats maatregelen 

nodig. Daarnaast is het goed om alternatieve 

vormen van grondgebruik te verkennen.

> Systeeminnovatie in de veenweiden
Om het veenweidengebied een stap verder  

te brengen voerde het Veenweiden Innovatie-

centrum de afgelopen drie jaar op verzoek 

van Provincie Zuid-Holland het programma 

Systeeminnovatie in de Veenweiden uit. 

Onderzocht zijn voorstellen voor meer 

duurzame melkveehouderijbedrijven, die 

beter zijn aangepast aan de slappe bodems  

in het gebied en aan de noodzaak tot het 

remmen van veenafbraak. In deze brochure 

gaan we in op de resultaten van twee van  

de vier onderzochte thema’s: Hoogwaardige 

biomassa en Natte teelten (oftewel: nieuwe 

teelten in de veenweiden). 

De westelijke veenweiden 
strekken zich uit van Delfland 
in Zuid-Holland tot de 
Utrechtse Vechtstreek en de 
veenweidengebieden ten 
noorden van Amsterdam.
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> Lisdodde, cranberry’s, tarwekiemen 
en insecten
Studenten van de Hogeschool InHolland, 

Wageningen University & Research en twee 

consultants gingen na welke nieuwe teelten 

perspectief kunnen bieden. Uit een lange lijst 

werden de meest kansrijke geselecteerd (zie 

verder ‘Verkenning Biomassa in het Veenwei-

dengebied’, 2015). Vooralsnog lijkt lisdodde 

het meeste perspectief te bieden. Lisdodde, 

ook bekend als rietsigaar, gedijt op natte, 

lage gronden. Het plantmateriaal is te gebrui-

ken als veevoer, als strooisel voor in stallen 

en als bouwmateriaal. Ook cranberry’s bie-

den perspectief, omdat hier al een afzetmarkt 

voor is. Onderzocht zijn daarom vooral de 

mogelijkheden van deze twee gewassen.  

Drie melkveehouders zetten nu met steun 

van VIC Zegveld een coöperatie Natte teelten 

op. Een belangrijke stap, want de potentiële 

vraag naar lisdoddeproducten lijkt zo groot 

dat bundeling van telers nodig is om voldoen-

de volume te kunnen aanbieden. 

Koeien eten ook lisdodde 

In 2015 plantten onderzoekers van de 

Radboud Universiteit, het Louis Bolk Instituut 

en VIC Zegveld op vier proefvelden van ieder 

0,1 ha lisdodde, riet, wilg en olifantsgras.  

De beste resultaten werden behaald met 

lisdodde, zo blijkt uit de voortgangsrappor- 

tage van dit project ‘Veen, Voer en Verder’, 

onderdeel van het Programma Systeem- 

innovatie in de Veenweiden. In het eerste jaar 

was de opbrengst even hoog als die van 

Engels raaigras: rond de kilo droge stof per 

vierkante meter (zonder dat de lisdodde was 

Natte teelten voorkomen bodemdaling

Natte teelten – zoals lisdodde of cranberry – 
kunnen niet alleen zorgen voor (neven-)  
inkomsten, ze helpen ook de verdere bodemda-
ling in de westelijke veenweiden te voorkomen. 
Volgens het rapport ‘Dalende bodems, stijgende 
kosten’ van het Planbureau voor de Leefom- 
geving (2016) daalt door veenafbraak de 
bodem in de veenweidengebieden ongeveer  
een centimeter per jaar. Naarmate de veen- 
weidebodem verder daalt, nemen de kosten 
voor waterafvoer toe. De nabij gelegen natte 
(natuur)gebieden komen relatief hoog te 
liggen, waardoor water via de ondergrond 
wegsijpelt en deze gebieden sneller verdrogen. 

Natte teelten kunnen ook bijdragen aan de 
klimaatdoelstellingen. Dat komt omdat nat 
veen nauwelijks CO2 uitstoot, in tegenstelling 
tot drooggelegd veen. In de periode mei tot 
oktober vindt relatief veel veenafbraak plaats: 
dan kan het grondwaterpeil wel tot een meter 
onder het maaiveld zakken, terwijl dat niet 
door neerslag wordt gecompenseerd. Droog- 
gelegd veen stoot veel broeikasgassen uit.  
Eén hectare Nederlandse veenweiden is goed 
voor een gemiddelde CO2-emissie van 20 tot 25 
ton per jaar, net zoveel als 200.000 kilometer 
autorijden. In het natte lisdoddeveld bij VIC 
Zegveld is de CO2-uitstoot nagenoeg nul, blijkt 
uit metingen van de Radboud Universiteit.
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bemest). Twee keer zo hoge opbrengsten  

mat de Radboud Universiteit eerder al op 

proefvelden in Drenthe (Zuidlaren). 

> Gunstige eiwit- en  
mineralengehaltes
Analyses tonen gunstige mineralen- en 

eiwitgehaltes, wat lisdodde geschikt maakt 

als veevoer. Het eiwitgehalte van de stengels 

en bladeren – in mei tot wel 14 procent – biedt 

voldoende voedingswaarde. Tegelijkertijd 

bevat lisdodde minder eiwit dan traditioneel 

raaigras. Dat is gunstig, omdat de mest zo 

minder stikstof bevat, waardoor er minder 

uitstoot is van ammoniak naar de lucht.  

Voor voldoende eiwit in het voer in het najaar 

moet de veehouder lisdodde wel met gras 

combineren. 

Veenafbraak en bodemdaling zorgen 
in de veenweiden voor veel proble-
men, zoals hier land dat lager ligt dan 
het water. Natte teelten helpen de 
veenafbraak te verminderen. 

De rietsigaren op het proefveld bij VIC Zegveld 
zien er met hun heldergroene scheuten en 
donkerbruine kokers mooi en stevig uit. Onkruid 
is er nauwelijks te zien. 

Koeien die verse lisdodde werden aangebo-

den aten dit goed. Het Louis Bolk Instituut 

schotelde vier Holstein koeien twee weken 

verschillende voedermengsels voor, met  

en zonder lisdodde. De koeien bleken een 

voorkeur te hebben voor een mengsel van 

lisdodde met melasse. Om de lisdodde te 
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kunnen bewaren is conserveren nodig: het 

gehakselde plantmateriaal moet daarvoor 

met melkzuurbacteriën en melasse worden 

ingekuild en afgedekt met plastic, zodat er 

geen zuurstof bij kan. De onderzoekers 

testen de komende twee jaar hoe graag 

koeien ingekuild lisdodde eten, en wat de 

voeding van lisdodde betekent voor de 

ammoniakuitstoot. Dat moet leiden tot een 

praktijkgerichte handleiding voor teelt, 

conservering en voeding.

> Strooisel voor in de stal
Anno 2017 zijn nog maar weinig melkveehou-

ders geïnteresseerd in veevoer van lisdodde; 

aan weidegras is immers geen gebrek.  

Maar gedroogde lisdoddestukjes kunnen  

ook worden ingezet als strooisel  in de stallen.  

De onderzoekers vergeleken dan ook de 

vochtopname capaciteit van gehakselde 

gedroogde lisdodde met dat van gehakseld 

riet, olifantsgras en wilg: met 3,24 milliliter 

water per gram strooisel scoorde lisdodde 

hoger dan wilg (1,65 milliliter water per 

gram). De absorptie van het gebruikelijke 

zaagsel en tarwestro is weliswaar beter, 

respectievelijk 4,65 en 4,04. Maar stro en 

zaagsel kunnen niet in de veenweiden 

geproduceerd worden. Aandachtpunt is  

wel dat veel (zonne) energie nodig is om  

de lisdodde te drogen 

Koppert Biological  
Systems neemt deel aan 
teeltproeven

Soms dient zich onverwacht een afnemer 

aan. Zoals Koppert Biological Systems,  

Lisdodde kan ook helpen de slootkant stevig te houden. 
Melkveehouder Joost Samsom bij Wilnis (hier op de foto) 
experimenteert hier mee. 

dat lisdoddestuifmeel voert aan roofmijten. 

‘In juni 2016 zag ik een nieuwsartikel over 

lisdodde in de veenweiden’, vertelt Peter 

Couwels, productiemanager bij Koppert.  

‘Een week later zat ik met het Veenweiden 

Innovatiecentrum uit Zegveld om de tafel.’

Koppert doet nu mee aan de teeltproeven in 

Zegveld. Het bedrijf verkoopt biologische 

bestrijders die ziekten en plagen in kassen 

onderdrukken. Met 25 vestigingen en levering 

in 80 landen is het wereldmarktleider.  

De roofmijten van Koppert krijgen al decennia 

lang lisdoddepollen te eten. Maar de kwaliteit 

van deze pollen, die meestal uit China komen, 

is niet zo goed; er zitten vaak pesticideresten 

op. Couwels zou graag een betere kwaliteit 

uit de veenweiden betrekken. Afgelopen 

zomer haalden Koppert-medewerkers voor 

het eerst geel poeder van de lisdoddesigaren 

op het proefveld. 
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‘We weten nog niet hoe de roofmijten erop 

groeien, maar we weten al wel zeker dat we 

doorgaan’, zegt Couwels. ‘Het is voor ons een 

geweldige kans beter stuifmeel te krijgen,  

en het past bij onze missie het beste te willen 

voor mens en natuur.’ Het zoeken is nu naar 

efficiëntere teelt- en oogstmethoden. Als het 

lukt de kostprijs met nog een factor 10 te 

verlagen, kan Koppert al zijn roofmijten met 

stuifmeel uit de veenweiden voeren. Hier is 

dus nog wel behoorlijk wat onderzoek naar 

teelt- en oogstmethoden voor nodig. 

Ook cranberryteelt biedt 
kansen 

Het Programma Systeeminnovatie in de 

Veenweiden heeft behalve tot veldproeven ook 

geleid tot een eerste commerciële akker voor 

natte teelten: de cranberryplanten van Bart 

Crouwers bij Gouderak in Krimpenerwaard. 

Crouwers, filosoof, communicatiedeskun- 

dige en voormalig wethouder van Vlist, is een 

van de drie ondernemers die in 2015 de 

cursus ‘Cranberry’s telen’ volgde. Die cursus 

inspireerde hem zo dat hij besloot 10 ha 

grond (onderdeel van de Natura 2000 zone)  

in te planten met cranberry’s. ‘Ik ging erover 

lezen, bezocht met VIC Zegveld ervaren telers 

in Letland en werd enthousiast’, vertelt hij. 

‘Een deel van de Krimpenerwaard is al te  

nat om nog te beweiden. Door gewoon te 

beginnen wilde ik laten zien dat biologische 

teelt, vermindering van bodemdaling en 

natuurontwikkeling samen kunnen gaan.’

De cranberryteelt lijkt te passen bij de 

karakteristieken van de veenweiden, zoals de 

vochtige zure bodem. Voor de nieuwe akker 

liet Crouwers 10 ha weidegrond afplaggen, 

sloten verbreden, natuurvriendelijke oevers 

aanleggen en dijkjes bouwen. Ook kwam er 

een waterinlaat en een veenput om het 

peilwater in de zomermaanden op 30 cm 

onder het maaiveld te houden (in plaats  

Markt voor bouwmateriaal

Boeren investeren alleen in nieuwe teelten als 
er afnemers zijn. Maar waar vind je die? Door 
markten te onderzoeken en meer bekendheid 
te geven aan nieuwe teelten, kunnen afnemers 
zich aandienen. Onderzoeksbureaus Holland 
Biodiversity en Quivertree voerden daarom 
voor VIC Zegveld en de provincies Zuid- en 
Noord-Holland de ‘Marktverkenning Paludi-
cultuur’ (2016) uit. Zij vonden verschillende 
bedrijven die lisdoddeproducten uit de veen-
weiden willen afnemen, met name voor bouw-
materiaal. Mogelijk is er ook een markt voor  
de wortels en het jonge blad, die eetbaar zijn 
(de smaak van de wortels lijkt op asperges).



7

van de gebruikelijke 60 cm). Kwekerij 

Hoogenraad in Ederveen stekte 400.000 

plantjes. Die zijn geplant met hulp van een 

speciaal voor natte teelten ontwikkelde 

plantmachine van de Agrarische Bedrijfs- 

verzorging Zuid-Holland. Ook VIC Zegveld 

ontwierp een plantmachine, met een hogere 

capaciteit om percelen met cranberries en 

andere natte teelten te kunnen planten.

> Groeiende import
Afname van de veenbessen lijkt geen pro-

bleem. Nederland importeert jaarlijks zo’n 

400 ton verse cranberry’s voornamelijk uit de 

VS en Canada. Deze import groeit, zo blijkt 

een studie uitgevoerd door VIC Zegveld in 

samenwerking met adviesbureau ID-Org en 

Stichting CranTex. Nederlandse bedrijven 

verwerken de gezonde bessen steeds vaker  

in producten als jam, mosterd, sauzen, wijn, 

zeep en kaarsen. 

Wel zijn de aanvangsinvesteringen hoog.  

De onderzoekers schatten deze op 40 tot 60 

duizend euro per hectare. In vijf tot zes jaar is 

deze investering terugverdiend en kan de 

winst oplopen tot meer dan 15 duizend euro 

per ha per jaar. Crouwers, die zijn veld 

financiert met eigen geld en met een lening 

van het Nationaal Groenfonds, maakt zich 

over afname niet ongerust. Al snel nadat zijn 

bedrijf bekendheid kreeg meldden zich twee 

grote groente- en fruithandelaren die bessen 

van hem wilden kopen. In september 2019 

verwacht hij de eerste bessen te kunnen 

leveren.

> Te vroeg voor teeltadvies 
De teeltproeven bij VIC Zegveld hebben sinds 

2015 al zeker driehonderd belangstellenden 

getrokken, onder wie beleidsmakers, 

studenten, onderzoekers en boeren. Maar het 

is nog te vroeg voor een teeltadvies, zo blijkt 

uit de rapportage ‘Cranberry’s in het veen, 

een groeiend perspectief’. Het beheren van 

het onkruid vraagt nog te veel aandacht. 

Zonder goede maatregelen verliest de 

cranberry in de eerste jaren de competitie. 

Bart Crouwers van  
The Cranberry Company 
heeft veel last van onkruid,  
maar tot nog toe lijkt maaien 
effectief: ‘De cranberry- 
planten groeien goed.’ 
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Schoffelen kan natuurlijk, maar dat kost heel 

veel arbeidsuren. 

> Biologisch afbreekbaar plastic
Voorafgaand aan de teelt de grond dood- 

spuiten of afplaggen kan de onkruiddruk 

beperken, leren de proeven. De bodem 

daarna een tijd bedekken met biologisch 

afbreekbaar plastic biedt het meeste 

perspectief. De planten kunnen zo sterk 

genoeg worden om zelf de competitie aan te 

gaan. Crouwers probeerde het onkruid eerst 

te onderdrukken door machinaal en hand-

matig te wieden. Maar dat bleek onbegonnen 

werk. Daarom maait hij nu vaak, in de hoop 

dat dit voldoende is. Dit leek in de zomer van 

2017 wel het geval. Van november tot maart 

gaat hij zijn percelen onder water zetten om 

de kruiden verder te onderdrukken.

Nieuwe teelten blijven  
voorlopig niches  

Er is perspectief voor nieuwe teelten in de 

veenweiden, zo leerde het Programma  

Systeeminnovatie in de Veenweiden. Maar  

ze bieden voorlopig geen grootschalig alter-

natief voor de melkveehouderij: natte teelten 

blijven nog zeker een aantal jaren  niche-

markten. De ontwikkeling vraagt tijd. Teelten 

die het elders goed doen zijn niet zomaar 

naar de veenweiden te vertalen. Het experi-

ment met de cranberries liet zien dat het tijd 

kost om kruidenbeheer in de vingers te krij-

gen. Ook het ontwikkelen van methoden voor 

grootschalige aanplant en oogst kost tijd. 

Dan is er nog het spel van vraag en aanbod. 

Telers en afnemers wachten op elkaar. Telers 

willen zekerheid over afzet, afnemers willen 

een gegarandeerde aanvoer. Ketens moeten 

zich vormen. 

Frank Lenssinck, directeur VIC 
Zegveld, ontwikkelde een 
speciale plantmachine voor natte 
teelten. 
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VIC Zegveld test welke teeltmaatregelen de cranberryteelt 
van het onkruid af kunnen helpen. 

In de veenweiden is veel laagwaardige biomassa te vinden in de vorm van bermgras, eenden-
kroos, waterhyacint en ander (sloot)maaisel. Daarop kunnen insecten als meelwormen- of 
vliegenlarven groeien. Deze insecten zouden melkveehouders aan een extra inkomen kunnen 
helpen, blijkt uit de verkenning ‘Insectenproductie in het Veenweidengebied’ (2016). Het Louis 
Bolk Instituut en adviesbedrijf New Generation Nutrition signaleren twee kansrijke afzetmarkten 
voor insecten: visvoer en speciaalvoer voor dieren in dierentuinen.

Insecten kunnen een duurzame bron van (vis)voer vormen: in gestapelde kweekbakken in 
verlaten schuren of stallen kunnen jaarlijks tonnen insecten per vierkante meter worden 
geproduceerd. In 2013 concludeerden Wageningse onderzoekers al dat larven van mestvliegen 
op plantaardige afvalstromen snel groeien, en veel geschikte eiwitten en vetten bevatten voor  
in dierlijk voer. Of de insecten ook zo goed groeien op de reststromen van de veenweiden moet 
nog worden onderzocht.

Insectenbestanddelenzijn in veevoer nog niet toegestaan. Daarom kunnen de ondernemers zich 
het beste eerst richten op visvoer en voer voor in dierentuinen, stellen de onderzoekers. Twee 
regionale bedrijven hebben reeds aangegeven geïnteresseerd te zijn in het gebruik van insecten 
als voedselbron voor vis- en diervoeders.

Slootmaaisel mogelijk geschikt voor insectenteelt

En als laatste: melkveehouders zijn geen 

akkerbouwers. Het zijn vakmensen die niet 

zomaar een onbekende teelt erbij doen, ook 

niet als het meer op kan leveren. Niettemin 

gaat VIC Zegveld door met het onderzoeken 

van nieuwe teelten. Voor de natste plekken  

in de veenweiden zijn ze het enige reële  

alternatief naast natuur, de producten zijn 

deels inzetbaar binnen de melkveehouderij – 

als veevoer of strooisel in de stallen, en  

ze kunnen bijdragen aan het sluiten van 

kringlopen en het verbreden van de economie.
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Gerstkiemen beperken transport

In de westelijke veenweiden drukt het transport over de vaak smalle wegen de slappe veenbo-
dem steeds verder ineen. Beheer en onderhoud van deze wegen is daardoor vele malen duurder 
dan elders. Het landbouwverkeer is zeker niet de enige oorzaak, maar het is wel de moeite 
waard om te kijken of het transport van en naar de boerderij beperkt kan worden. Daarom is 
binnen het innovatieprogramma onder de noemer Off Grid Boerderij onderzocht of melkvee- 
houders in lege stallen granen kunnen kiemen onder ledlampen, als alternatief voor aangevoerd 
krachtvoer dat vaak van sojabonen is gemaakt. 

Drie experts brachten een bezoek aan het bedrijf Feed Grow in Zuid-Afrika, dat gerstkiemen 
levert voor de melkveehouderij aldaar. Ook bezocht de groep een veevoederbedrijf in Deurne, 
dat gerstkiemen levert voor paarden. Beide bedrijven oogsten kiemen uit gestapelde gerstkiem-
bakken met automatische waterspray, ledbelichting en temperatuurregeling. Omgerekend kost 
een complete installatie in Zuid-Afrika, voor 600 kg gerstkiemen per dag, zo’n 30 duizend euro. 
Daar werken nu zo’n 150 bedrijven met een dergelijk systeem. Uit het rapport ‘Haalbaarheids-
studie Off Grid Boerderij’ wordt duidelijk dat gerstkiemen de Zuid-Afrikaanse markt nu verove-
ren. Om de (economische) vooruitzichten voor de veenweiden in te schatten zijn eerst nog 
praktijktesten nodig. 

Handelscoöperatie  
om vraag en aanbod te  
koppelen  

Stel, in 2025 is er zoveel vraag naar lisdodde- 

stengels voor bouwmateriaal dat inkopers 

ook uit de westelijke veenweiden lisdodde 

willen betrekken, zoveel dat daar 500 ha voor 

nodig is. Een individuele teler kan niet snel 

aan een dergelijke vraag voldoen. Een 

oplossing is een handelscoöperatie, die vraag 

en aanbod op elkaar kan afstemmen. Daarom 

hebben drie melkveehouders samen met VIC 

Zegveld de handelscoöperatie Natte Teelten 

opgericht. 

Een dergelijke coöperatie ligt gevoelig onder 

de melkveehouders, zo bleek uit het pro-

gramma Systeeminnovatie in de Veenweiden. 

Natte teelten kunnen immers concurreren 

met de melkveehouderij, én ze maken het  

de overheid gemakkelijker om versneld 

veenweidengronden te vernatten. De 

oprichters besloten toch tot dit initiatief, 

omdat de druk om veenweidengebieden te 

vernatten toeneemt en omdat de economi-

sche perspectieven voor natte teelten stijgen.
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Veenpower  

Het project VeenPower Utrecht is een studie 

naar de economische haalbaarheid van natte 

teelten. Veenpower, dat de komende vier jaar 

wordt uitgevoerd door Wetlands Internatio-

nal, de Radboud Universiteit en VIC Zegveld, 

bouwt voort op de resultaten van het pro-

gramma Systeeminnovatie in de Veenweiden. 

Het draait daarbij om innovatieve samenwer-

king in productie, verwerking en handel van 

landbouwproducten die geteeld zijn op nat 

veen of sterk organische bodem (natte 

landbouw of paludicultuur). 

Het project gebruikt kennis en ervaringen uit 

andere Europese gebieden. Bijvoorbeeld uit 

de provincie Mecklenburg-Vorpommern in 

Noordoost-Duitsland. Daar besloot men tien 

jaar geleden al van 300 duizend ha veen 40 tot 

60 duizend ha te vernatten, om zo verdere 

CO2-uitstoot tegen te gaan. Boeren in dat 

gebied hebben nu enkele honderden hectares 

omgezet in natte teelten lisdodde en rietgras.

> Aangehaalde rapporten
•  Verkenning Biomassa in het  

Veenweidegebied

• Veen, Voer en Verder

• Marktverkenning Paludicultuur

•  Cranberry’s in het veen, een groeiend  

perspectief

• Off Grid Boerderij

• Insectenproductie in het Veenweidegebied 

Alle rapporten zijn te vinden via 

www.veenweiden.nl/mediatheek/sid

Boeren in Mecklenburg-Vorpommern 
hebben al enkele honderden hectares 
omgezet in natte teelten met lisdodde 
en rietgras. 

http://www.veenweiden.nl/mediatheek/sid
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Systeeminnovatie in de 
Veenweiden

Tussen november 2014 en juli 2017 voerde 

het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in 

Zegveld het programma Systeeminnovatie 

in de Veenweiden uit. VIC Zegveld schreef 

dit programma in opdracht van Provincie 

Zuid-Holland. Doel van het programma 

was een antwoord geven op de specifieke 

uitdagingen van het veenweidengebied zoals 

bodemdaling, waterbeheer en emissies naar 

lucht en water door onder andere het agra-

risch bedrijfsleven. Het programma wilde 

zo bijdragen aan een duurzaam beheerd en 

economisch gezond veenweidengebied. 

Systeeminnovatie in de Veenweiden  

omvatte vier hoofdthema’s: 

• Veenweiden beweiden

• Sturen met water 

• Aquatische landbouw

• Biomassa verwaarden  

(de laatste twee thema’s zijn in de loop van 

het project samengevat onder de titel: 

Nieuwe Teelten).

Met onderzoek, experimenten, kennisde-

ling en innovatieve praktijkpilots bracht het 

programma kansen in beeld, en liet ook 

dwarsverbanden tussen de thema’s zien. VIC 

Zegveld was verantwoordelijk voor de uitvoe-

ring van de projecten. Kennisinstellingen, 

onderwijsinstellingen en maatschappelijke 

organisaties voerden de meeste projecten uit. 

Voor de presentatie van de belangrijkste  

projectresultaten en inzichten heeft VIC  

Zegveld drie themabrochures gemaakt, 

waaronder deze. Systeeminnovatie in de 

Veenweiden werd voor de helft gefinancierd 

door Provincie Zuid-Holland. Overige bij- 

dragen aan de projecten kwamen van andere 

partijen. VIC Zegveld bedankt Zuid-Holland 

en alle andere betrokkenen voor de steun aan 

dit programma.  

Het Veenweiden  
Innovatiecentrum (VIC)

VIC Zegveld werkt met, voor en ín de veen- 

weiden aan integrale en innovatieve oplossin-

gen voor de specifieke opgaven in het gebied.  

Kort gezegd jaagt het innovaties aan en 

vergaart, bundelt en verspreidt kennis over 

water, landbouw, bodem, natuur & biodiver-

siteit en klimaat & energie in de westelijke 

veenweiden. Voor meer informatie:  

zie www.veenweiden.nl. 


