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Sturen met water
Systeeminnovatie in de veenweiden

Nieuw waterbeheer in de
veenweiden

> Regulering grondwaterstand maakt
veenweiden duurzamer
De experimenten binnen Sturen met Water
laten zien dat innovatieve oplossingsrichtin-

De westelijke veenweiden vormen een uniek

gen niet alleen tot minder bodemdaling

Nederlands gebied van 4500 hectare, gelegen

leiden, maar ook tot schoner water en minder

in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

CO2-uitstoot. En dat terwijl de bodem

Veel van zijn karakteristieken dankt het aan

voldoende draagkracht houdt, en ook de

de melkveehouderij. Het zijn immers de

grasproductie gelijk blijft. Drukdrainage is

700 melkveehouders die er zorgen voor de

een manier om te sturen op de grondwater-

open polders en de grazende koeien. In de

stand, en lijkt voor melkveehouders een

toekomst kan het agrarisch bedrijfsleven

goede investering. Hiermee kunnen zij zelf

echter voor problemen komen te staan,

per blok percelen – of zelfs per perceel –

als er geen maatregelen worden genomen.

de grondwaterstand regelen. Draagkracht

De veenweiden kampen namelijk met een

wanneer dat nodig is, hogere grondwater-

forse uitdaging. De bodem daalt op veel

standen wanneer het kan (om veenafbraak

plaatsen met gemiddeld een centimeter

te voorkomen).

per jaar door inklinking en veenafbraak, een
afbraak die bovendien leidt tot ongewenste

De komende jaren gaat VIC Zegveld door

uitstoot van kooldioxide en belasting van

met de ontwikkeling van Sturen met Water.

de waterkwaliteit (zie kader op pagina 3).

Ook melkveehouders starten met pilots. In
het plaatsje Spengen bijvoorbeeld begonnen

Om de boeren te helpen deze en andere

in de herfst van 2017 zeven boeren samen

problemen het hoofd te bieden, voerde VIC

met het Hoogheemraadschap De Stichtse

Zegveld de afgelopen drie jaar het Program-

Rijnlanden met grondwaterbeheer via

ma Systeeminnovatie in de Veenweiden uit.

drukdrainage. Een mooie vorm van samen-

Een van de vier thema’s was Sturen met

werking: veehouders onderzoeken hoe ze het

Water. Kan regulering van de grondwater-

waterbeheer zelfstandig kunnen managen,

stand helpen de veenafbraak te beperken,

en het waterschap brengt daarvoor brede

terwijl de productiviteit van het land toch

kennis en ervaring in.

gelijk blijft? Het veen natter houden gaat
immers bodemdaling en uitstoot van
kooldioxide en vervuilende nutriënten tegen.
Deze brochure doet verslag van de experimenten binnen dit thema Sturen met Water.
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Melkveehouders in de veenweiden zien tijdens een vakdag bij VIC Zegveld hoe drainage wordt aangelegd.

Veenafbraak zorgt voor bodemdaling en schadelijke emissies
Veenafbraak ontstaat door ontwatering van veen om landbouw mogelijk te maken. Daardoor

dringt zuurstof in de bodem, oxideert het organische veen en verdwijnt het als CO2 in de lucht.

De bodem in de westelijke veenweiden daalt gemiddeld een centimeter per jaar vanwege deze
veenafbraak. Dat maakt het waterbeheer in het gebied lastig en duur. Zonder maatregelen, zo
berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), staan de waterschappen de komende
veertig jaar voor een kostenpost van 200 miljoen euro extra. Afbraak van veen zorgt ook voor

het vrijkomen van nutriënten (voedingsstoffen zoals fosfaat en nitraat) die nadelig zijn voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater en de biodiversiteit.

Veenoxidatie zorgt ook voor uitstoot van de broeikasgassen kooldioxide (CO2) en lachgas (NO2).

Als Nederland in de toekomst het klimaatbeleid verder aanscherpt, komt aan CO2-uitstoot
een prijskaartje te hangen. En er zijn meer goede redenen om het veen natter te houden.

Door oxidatie is het eiwitgehalte van het gras in het najaar extra hoog, wat zorgt voor een

hoger ureumgehalte in de melk. Het ureumgehalte in de melk is een maat voor de stikstof-

uitscheiding in de mest van de melkkoe. Een lager ureumgehalte is voordeliger voor de boer.
Verder leidt minder ammoniakuitstoot ook tot minder stikstofdepositie, wat de kwaliteit van
natuurgebieden vergroot.
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Nederland experimenteren boeren hiermee.

Putbemaling versterkt
positieve effecten onderwaterdrainage

Voor de boeren zijn de verbeterde draagkracht
en daarmee de verlengde periode van
betreden van de weide een belangrijke
motivatie. Dit leidt tot onder meer een grotere

Onderwaterdrainage is een effectieve manier

flexibiliteit in de bedrijfsvoering. Ook een

om bodemdaling af te remmen. Bij Coöpera-

verminderde nat- en droogteschade is een

tie KTC Zegveld (voormalige proefboerderij)

reden om onderwaterdrainage aan te leggen.

verrichten Wageningse onderzoekers al
dertien jaar metingen aan onderwaterdraina-

Sturen met Water gaat een stap verder dan

ge. Deze proeven laten zien dat de fluctuaties

alleen onderwaterdrainage: het maakt het

in de grondwaterstand sterk verminderden.

mogelijk om het grondwater, indien gewenst,

De veenafbraak en daarmee de bodemdaling

per perceel te reguleren. Aanvankelijk wilde

werd met ongeveer de helft verminderd.

VIC Zegveld de grondwaterstand preciezer

Inmiddels hebben enkele tientallen melkvee-

proberen te regelen via het slootpeil, in

houders in de westelijke veenweiden onder-

combinatie met onderwaterdrainage. Door

waterdrainage aangelegd. Ook in de rest van

afdamming van de sloot waar de drains in
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Deze
illustratie toont hoe onderwaterdrainage de
grondwaterstand in de zomer verhoogt, en in de
Laag
winter verlaagt. Bij tekening a., zonder drainage,
zakt de grondwaterstand in de zomer (de blauwe
lijn) tot 85 centimeter onder het maaiveld. In de
winter (de gestippelde lijn) staat hij bijna tot aan het
maaiveld. Dat in de veenweiden de grondwaterstand
zo afwijkt van het slootpeil, komt doordat veengrond
slecht water doorlaat. Aanvoer van water vindt
voornamelijk plaats via regenval. In de zomer is er
minder neerslag en verdampt water via het gewas.
In de winter is er nauwelijks (gewas)verdamping
en is er een neerslagoverschot, waardoor de
grondwaterstanden tot het maaiveld kunnen stijgen.
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Tekening b. laat zien dat met onderwaterdrainage
(de oranje buis), de grondwaterstand in de zomer
hoger staat dan bij a. (hier: 68 centimeter onder het
maaiveld). In de winter staat hij juist lager. Bij
onderwaterdrainage worden in het perceel drains
om de 4 of 6 meter aangelegd. De drainage ligt
onder het slootwaterpeil en zorgt voor infiltratie bij
lage grondwaterstanden en ontwatering bij hoge
grondwaterstanden. Daardoor zijn in het voorjaar de
percelen eerder begaanbaar, en komt de grasgroei
eerder op gang. Ditzelfde geldt ook voor het najaar.
De veenafbraak en inklinking van de bodem worden
tegelijkertijd met de helft beperkt door de hogere
grondwaterstanden in de zomerperiode.

Door in droge tijden de waterstand in de put te
verhogen, kunnen boeren actief water in een
perceel brengen.

Door na neerslag de waterstand in de put te
verlagen, kunnen boeren een perceel
ontwateren

uitkomen, zou sturen van het grondwater

voor een flexibeler slootpeil. Boeren die in

op perceelniveau mogelijk worden. Maar

2015 een prototype van het systeem zagen

vanwege zorgen om waterkwaliteit en

reageerden enthousiast.

-beheer en de biodiversiteit in de sloten door
een beperktere doorstroming, is gezocht

‘Toen begrepen we een paar gevoelsmatige

naar een betere aanpak.

nadelen van de traditionele onderwaterdrainage’, verklaart Erik Jansen, projectleider

Het idee van een pompput waarin de drainage

van het Programma Systeeminnovatie in de

uitkomt – nu drukdrainage genoemd – nam

Veenweiden. ‘Na aanleg van drainage zien de

de bezwaren weg. Door de drains in een

boeren deze niet meer, en ze zien geen direct

pompput op het perceel uit te laten komen

effect. Daarbij kunnen ze zelf niks sturen.

in plaats van in de sloot, kunnen boeren met

De grondwaterstand in hun percelen blijft

druk of onderdruk actief op de grondwater-

immers afhankelijk van het slootpeil. Bij

stand sturen. Zo kan de grondwaterstand

putbemaling daarentegen zie je het water via

makkelijker over het hele perceel op peil

de put het perceel ingaan. En je hebt een knop

worden gehouden, bijvoorbeeld 30 tot 40 cm

om te sturen.’

onder het maaiveld. Dat beperkt de afbraak
van het veen nog verder, terwijl er toch

> Eerste proeven met drukdrainage

voldoende draagkracht blijft.

Het enthousiasme van veehouders over
drukdrainage – de nieuwe naam voor onder-

Met een pompput kunnen ook grotere ver-

waterdrainage met putbemaling – leidde in

schillen in druk worden bereikt, waardoor het

2016 tot de eerste proeven op een aantal

water sneller vanuit de sloot infiltreert of uit

percelen van KTC Zegveld, al snel gevolgd

het perceel wordt afgevoerd. Ander voordeel

door een proef in de Friese veenweiden.

is dat de grondwaterstand echt onafhankelijk

Deze proeven leren dat drukdrainage

wordt van het slootpeil, wat weer ruimte geeft

inderdaad werkt zoals verwacht. De proef5

percelen die de onderzoekers dat jaar

provincies Overijssel en Noord-Holland

onderwierpen aan drukdrainage herstelden

adviseren bij twee experimenten met

na een regenbui sneller dan de velden zonder

drukdrainage in veenweidegebieden.

drainage of met alleen passieve onderwaterde grondwaterstand zich met drukdrainage

> Melkveehouders en waterschap
starten proef in Spengen

sneller. Deze eerste resultaten zijn beschre-

Een belangrijke spin-off van het Programma

ven in de tussenrapportage ‘Precisiewater-

Systeeminnovatie in de Veenweiden is de

management onderwaterdrains met

bedrijvenproef Sturen met grondwater in de

putbemaling.’

polder Spengen, in de gemeente Stichtse

drainage. Ook in een droge periode herstelt

Vecht. Zeven boeren gaan actief hun grondTot nu toe is gebleken dat de gewenste

waterpeil sturen, onafhankelijk van het

grondwaterstand goed te handhaven is,

slootpeil. Het streven is een veenbodem die

waarmee een beperking van de bodemdaling

niet te droog en niet te nat is voor gebruik in

met maar liefst 75 procent haalbaar is ten

de melkveehouderij. Doelen zijn verminde-

opzichte van ongedraineerde percelen. Ook

ring van de bodemdaling en de CO2-uitstoot,

bleek de grondwaterstand na hevige buien

het vergroten van de draagkracht van de

zich weer snel aan te passen naar voldoende

weides, de nat- en droogteschade beperken

drooglegging. Zo leidt drukdrainage behalve

en de gewaskwaliteit verhogen. De veehou-

tot minder veenafbraak ook tot winst voor

ders en Hoogheemraadschap De Stichtse

de boer. Het voorkomt nat- en droogteschade

Rijnlanden proberen de grondwaterstand te

en het leidt tot minder eiwitrijk gras in het

reguleren met drukdrainage, grondwater-

najaar. Jansen: ‘Innovatie landt pas als

meetpunten en een besturingssysteem.

meerdere partijen er baat bij hebben, ook
de boeren.’ VIC Zegveld gaat nu ook in de

‘Over honderd jaar kan de bodem hier wel
een meter zijn gedaald als we niks doen’,

Projectleider Erik Jansen bij een van de twee putten van
VIC Zegveld die op proefpercelen zorgen voor drukdrainage.

zegt Annette van Schie, projectleider bij het
waterschap. ‘Omdat de kosten voor waterbeheer dan fors oplopen, willen we een
instrument tegen bodemdaling ontwikkelen.
Drukdrainage kan zo’n instrument zijn.’
Veel moet nog worden uitgezocht, verklaart
ze. Wat is de meerwaarde van deze actieve
drukdrainage, vergeleken met passieve
onderwaterdrainage? Hebben we in droge
zomers wel genoeg water om het land natter
te houden? En, heel belangrijk: in welke
mate helpt drukdrainage de bodemdaling
te beperken?
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Put bij melkveehouder Rick
Scherpenzeel uit Spengen,
deelnemer aan de Bedrijvenproef Sturen met grondwater.
In totaal hebben de melkveehouders vijftien putten in de
grond gezet, op 50 hectare
perceel. Hierbij hebben ze
gekozen voor een goedkoop
ontwerp met analoge meters,
waarbij ze naar de put moeten
lopen om waardes af te lezen.

Met een sensornetwerk van 25 grondwater-

of neerslag. Van Schie: ‘Misschien moeten

peilbuizen kunnen de boeren en het water-

we als waterschappen toch meer loslaten,

schap straks de grondwaterstanden in twintig

de gebieden de grondwaterstanden zelf laten

gedraineerde en ongedraineerde percelen

sturen en dit als een gezamenlijke verant-

aflezen. Daarnaast worden het bodemvocht-

woordelijkheid zien. Dat vraagt om vertrou-

gehalte, de draagkracht van de weides, de

wen in elkaar. In Spengen en Lange Weide

beworteling en de bodemdaling gemonitord.

proberen we uit hoe we zo’n gezamenlijke

Ook gaat het waterschap boeren interviewen,

sturing het beste kunnen aanpakken.’

zoals over de data waarop de koeien en machines de wei op kunnen en de graskwaliteit.
De bevindingen in Spengen gaat het Hoog-

Bodemvocht beïnvloedt
nutriëntenhuishouding

heemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergelijken met de resultaten in de Lange Weide,

De veenweidensloot bevat veel nutriënten.

een buurtgemeenschap in de gemeente

Niet alleen door afspoeling van mest, maar

Bodegraven-Reeuwijk. Daar ligt een plan van

ook door afbraak van het veen. Het natter

28 landeigenaren, onder wie 11 melkvee-

houden van de percelen vermindert het

houders. Samen willen ze de hele polder (310

vrijkomen van stikstof, fosfaat en andere

hectare) voorzien van onderwaterdrainage.

nutriënten in de bodem, zo bleek uit het

Ze willen experimenteren met collectieve

project ‘Sturen op Nutriënten’. In drie

drainage, waarbij het waterschap – in overleg

proefpercelen leidden hogere grondwater-

met de bewoners – het slootpeil in de polder

standen al snel tot minder fosfaat en sulfaat

verhoogt of verlaagt, afhankelijk van droogte

in het grondwater. De verwachting is dat een
7

hogere grondwaterstand ook tot minder

literatuuronderzoek, en voorspelden met

nitraat- en ammoniumuitspoeling leidt. Maar

simulatiemodellen vocht- en nutriënten-

nauwkeuriger analyses zijn nodig om dit te

gehaltes.

bevestigen, zo stellen de onderzoekers in de
eindrapportage (2016).

Uit de metingen bleek de bodemchemie heel
direct te reageren op het vochtgehalte.

Een te hoge piek in de levering van nutriënten

Het heeft dus inderdaad zin om via de grond-

– vanwege de snelle veenafbraak in droge

waterstand te sturen op nutriëntenemissies.

periodes – heeft negatieve gevolgen voor de

Wanneer de bodem vochtiger wordt, komen

boer. Dan worden immers het eiwitgehalte in

er al snel minder bodemnutriënten zoals

het gras hoog, en kan het ureumgehalte in

stikstof en fosfaat vrij. Nutriënten uit mest

de melk en de emissie van ammoniak uit de

worden dan ook beter opgenomen door

mest te hoog worden. In dit project onder-

het gras. De onderzoekers stelden ook vast

zochten KTC Zegveld, Wageningen UR, Bware

dat dynamisch peil en onderwaterdrains –

en Acacia Water in 2015/2016 hoe de grond-

vergeleken met een vast laag slootwaterpeil

waterstand de nutriëntenlevering vanuit de

– winst opleveren wat betreft hogere grond-

bodem te reduceren is. De onderzoekers

waterstanden in de weides: ongeveer 10 cm

volgden in drie proefvelden het vochtgehalte,

in de zomermaanden. Uniek aan het project

de afbraak van organische stof en de nutriën-

waren de frequente en real-time metingen,

tenconcentraties. Ze deden dit in een veld

te volgen via een digitaal dashboard. Dat

met vast hoog slootwaterpeil (20-25 cm), een

leverde veel nieuwe inzichten en verfijndere

veld met vast laag slootwaterpeil (50-55 cm)

hydrologische modellen op.

en een met dynamisch peil en (passieve)
onderwaterdrainage. Daarnaast deden ze

Melkveehouders bekijken tijdens een
excursie in juli 2015 een prototype van
de pompput.
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Melkveehouders Gouwe Wiericke verbeteren water- en bodemkwaliteit
Eiwitarmer voer, precisiebemesting, onderwaterdrainage en netjes baggeren. Deze en nog vele

andere maatregelen namen (of overwogen) melkveehouders uit Gouwe Wiericke (bij Gouda) de
afgelopen drie jaar om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. De maatregelen zijn beschreven in Rapportage ‘Nutriëntenproject Bewust Boeren in Gouwe-Wiericke’ (2017). De melkvee-

houders werkten in drie studiegroepen aan kringlooplandbouw, waarbij ze mineralenkringlopen
zoveel mogelijk probeerden te sluiten.

Veel sloten in de westelijke veenweiden zijn te rijk aan stikstof en fosfaat. Reden voor LTO

Noord, Provincie Zuid-Holland, twee hoogheemraadschappen en VIC Zegveld om te investeren
in ander waterbeheer. Hun initiatief leidde in 2013 tot twee studiegroepen van elk tien melk-

veehouders, die in Gouwe Wiericke met kringlooplandbouw aan de slag gingen. Adviesbureau

PPP-Agro Advies en twee consultants ondersteunden hen bij het in kaart brengen van voerrant-

soenen, bemestingsgewoonten, slootwaterkwaliteit en de bodemkwaliteit. Met een ‘kansenkaart’
gingen ze met de boeren na welke maatregelen de uitspoeling van stikstof en fosfaat verminderen, en tegelijkertijd de bedrijfsvoering verbeteren. De positieve resultaten leidden in 2015 tot
een voorzetting en een derde studiegroep van tien melkveehouders.

‘Door het project zijn de contacten tussen boeren en de twee hoogheemraadschappen verbeterd’,
schrijft Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies in het rapport. Zo leidden de metingen van vuile
en schone sloten door de boeren zelf tot interessante discussies met vertegenwoordigers van

het waterschap. Vaak kwamen de metingen met elkaar overeen, maar niet altijd. Het voorkomen
van uitspoeling van erfwater bleek duidelijk te leiden tot minder stikstofrijke sloten. Maar

verder vonden de melkveehouders nog weinig verbanden tussen hun bedrijfsvoering en de

kwaliteit van het slootwater – daar was de onderzoeksperiode te kort voor. De partners plannen
nu een gezamenlijke aanpak van de nutriëntenproblematiek in de regio. Een digitaal platform
gaat de kennisdeling vergemakkelijken.

Sturen met Water:
de kunst van samenwerken

programma Systeeminnovatie in de Veenweiden aandacht besteed aan de governance: hoe
organiseer je samenwerking in een gebied?
In de polder Teckop-Kockengen is daar een

Systeeminnovatie wordt niet alleen gedragen

begin mee gemaakt. Betrokkenen uit het

door nieuwe technieken. Ook een cultuurver-

gebied stelden samen een plan op voor beter

andering is nodig. Daarom is binnen het

waterbeheer.
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Officiële start van het project Precisiewatermanagement op 22 maart 2016 in Zegveld.

Onder leiding van Wageningen University &

deelnemers natuurvriendelijke slootoevers,

Research zaten in mei 2016 zestien mensen

en duidelijke afspraken tussen de melk-

om de tafel: melkveehouders, natuurbe-

veehouders en de waterschappen. Als

schermers, een waterschapmedewerker,

voorbeeld werd genoemd het koppelen van

een gemeenteambtenaar, een cultuurhistori-

een vergunning voor drukdrainage aan het

cus en enkele externe experts. Samen bogen

jaarlijks overleg van gemeten grondwater-

ze zich drie dagen lang over de vraag hoe vier

standen bij het betrokken waterschap.

doelen in de polder vier doelen te verenigen:
bodemdaling tegengaan, een rendabele

‘Op het schaalniveau van een polder, met zo’n

melkveehouderij, schoner water en ontwik-

twintig tot dertig boeren, blijken belangen

keling van natuur. Uiteindelijk kwamen de

goed verenigbaar’, zegt Bram Bos van

deelnemers tot zelfs dertien doelen waaraan

Wageningen Livestock Research. ‘Op een

hun polderontwerp zou moeten voldoen.

hoger schaalniveau, zoals dat van een gebied

Teckop-Kockengen zou bijvoorbeeld ook

of provincie, blijven partijen gemakkelijk in

bestand moeten zijn tegen extreme weers-

abstracte bezwaren hangen. Zoals: hoe

omstandigheden. Ook moest het water-

dwingen we af dat boeren geen misbruik van

beheer flexibel en adaptief te regelen zijn.

drukdrainage maken? Zulke zorgen leiden
dan snel tot algemene regels en vergunnin-
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De deelnemers stelden voor dat de melkvee-

gen die minder goed werken.’ Volgens Bos

houders drukdrainage aanleggen, eventueel

zou het goed zijn als meer waterschappen

na aanleg van passieve drainage. Daarbij

belanghebbenden binnen een polder zo’n

zouden ze dicht bij de stal kunnen beginnen,

ontwerp laten maken. Elke polder is namelijk

en bij percelen met onderbemaling. De

anders. Zo kan de samenstelling land-

percelen die nu al veel weidevogels trekken

eigenaren anders zijn (bijvoorbeeld pachters

zouden de melkveehouders in het voorjaar

of grondeigenaren), en bijvoorbeeld de

langer nat kunnen houden. Verder wilden de

afstand tot een natuurgebied.

De voorgestelde maatregelen zijn getoetst en

Sturen met Water wil bijdragen aan verduur-

doorgerekend door experts. Daaruit blijkt dat

zaming van de landbouw. Voor steeds meer

het plan voor Teckop-Kockengen rendabel is.

organisaties is dit van belang. Ook zij zijn

Bos: ‘Wanneer melkveehouders, water-

nu daarom aan zet. Toepassing van druk-

schappen, gemeentes en provincies behalve

drainage kan het waterbeheer gemakkelijker

over het waterbeheer ook afspraken maken

maken. Een meer flexibel slootpeil biedt

over de kostenverdeling, is er voor alle

kansen voor natuur, en voor een klimaat-

partijen winst te behalen.’ Alle resultaten

robuuster watersysteem. En herontwerp van

zijn samengevat in de brochure ‘Vormgeven

de veenweidensloot kan afkalving van kanten

aan Sturen met Water’.

voorkomen. Opgaven genoeg dus, al zijn al
flinke stappen gezet.

Hoe verder?
Sturen met Water begon met een idee over
het ’anders omgaan met waterbeheer’.
Vertegenwoordigers van belangengroepen
hadden interesse, maar het ontwerp kon
nog niet direct op draagvlak rekenen.
De belangstelling groeit echter snel, mede
als gevolg van de positieve resultaten van de
eerste veldexperimenten. Op diverse plekken
starten gebiedspilots met Sturen met Water,
of onderdelen daarvan. De toepassing in de
praktijk is begonnen. Daarmee is nog niet
alle scepsis weggenomen, maar wel zijn

> Aangehaalde rapporten

nieuwe ambassadeurs van Sturen met Water

• Klimaatbestendig veenweidegebied

opgestaan.

• Vormgeven aan Sturen met water
• Nutriëntenproject Bewust Boeren in

Tegelijkertijd zijn er nog genoeg uitdagingen.

Gouwe-Wiericke

Het sturen op verschillende doelen

• Sturen op Nutriënten

(waterkwaliteit, CO2-reductie, weidevogels,

• Precisiemanagement Onderwaterdrains

graskwaliteit) moet verder worden ontwik-

met putbemaling

keld. Net als de techniek, die geoptimaliseerd, betaalbaar en gebruiksvriendelijk

Alle rapporten zijn te vinden via

moet worden. Ook moet nog worden onder-

www.veenweiden.nl/mediatheek/sid

zocht hoe de draagkracht van de zode verder
is te vergroten, om de hogere grondwaterstanden mogelijk te maken.
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waaronder deze. Systeeminnovatie in de

Systeeminnovatie in de
Veenweiden

Veenweiden werd voor de helft gefinancierd
door Provincie Zuid-Holland. Overige bijdragen aan de projecten kwamen van andere

Tussen november 2014 en juli 2017 voerde

partijen. VIC Zegveld bedankt Zuid-Holland

het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in

en alle andere betrokkenen voor de steun aan

Zegveld het programma Systeeminnovatie

dit programma.

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 agrarisch bedrijfsleven. Het programma wilde
economisch gezond veenweidengebied.

Het Veenweiden
Innovatiecentrum (VIC)

Systeeminnovatie in de Veenweiden

VIC Zegveld werkt met, voor en ín de veen-

omvatte vier hoofdthema’s:

weiden aan integrale en innovatieve oplossin-

• Veenweiden beweiden

gen voor de specifieke opgaven in het gebied.

• Sturen met water

Kort gezegd jaagt het innovaties aan en

• Aquatische landbouw

vergaart, bundelt en verspreidt kennis over

• Biomassa verwaarden

water, landbouw, bodem, natuur & biodiver-

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

siteit en klimaat & energie in de westelijke

het project samengevat onder de titel:

veenweiden. Voor meer informatie:

Nieuwe Teelten).

zie www.veenweiden.nl.

zo bijdragen aan een duurzaam beheerd en

Met onderzoek, experimenten, kennisdeling en innovatieve praktijkpilots bracht het
programma kansen in beeld, en liet ook
dwarsverbanden tussen de thema’s zien. VIC

Colofon

Zegveld was verantwoordelijk voor de uitvoe-

Uitgave VIC Zegveld, oktober 2017

ring van de projecten. Kennisinstellingen,

Tekst: Marianne Heselmans

onderwijsinstellingen en maatschappelijke

Eindredactie en productie:

organisaties voerden de meeste projecten uit.

ImpactReporters, Utrecht

Voor de presentatie van de belangrijkste

Tekeningen: Michiel Anten

projectresultaten en inzichten heeft VIC

Foto’s: VIC Zegveld, Marten van Dijl

Zegveld drie themabrochures gemaakt,

Vormgeving: Studio 10, Amsterdam
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