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Voorwoord
In dit jaarverslag 2017 blikken we terug op het eerste jaar van het
Meerjarenprogramma 2017-2019. Een Meerjarenprogramma omdat de
transitie die het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in gang zet in de
veenweiden, een investering van meerdere jaren vraagt. Onze dank gaat dan
ook uit naar de opdrachtgevers van dit programma, de drie provincies en zes
waterschappen die actief zijn in de westelijke veenweiden, voor de financiële
ondersteuning.

Dit jaarverslag blikt terug op de gehele ontwikkelingsperiode van de
afzonderlijke transities, met daarbij de focus op de bereikte resultaten in
2017 en ontwikkelingsrichting voor 2018. Een terugblik over meerdere jaren,
omdat dit de transities in een breder verband plaatst en helpt om de fase
waarin elk icoon zich bevindt te kunnen duiden.

De ideeën die we in de eerste jaren van ons bestaan hebben gezaaid, zijn
gekiemd, hebben zich verder ontwikkeld en worden in regionale pilots getest,
voor ze de weg naar de praktijk kunnen vinden. Een aantal iconen zijn het
afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt, onder andere door de start
van diverse regionale initiatieven. Bijvoorbeeld op het gebied van het icoon
Watersysteem 2.0 zijn het afgelopen jaar in meerdere provincies pilots met
onderwaterdrainage en/of drukdrainage gestart. Ook de ontwikkeling van
natte teelten (Biomassa Verwaarden) is in een versnelling gekomen door
regionale pilots.
Van de transities die het VIC in gang heeft gezet, is een deel inmiddels
aanbeland bij de fase van implementatie. In dit transitieproces verschuift de
rol van het VIC dan ook van aanjager/initiator naar kennisdrager. Er vindt
differentiatie plaats op basis van regionale omstandigheden in de diverse
veenweidenregio’s, dat vraag om specifieke kennis om de doorvertaling te
maken naar gebiedsniveau. VIC wordt dan ook gevraagd om deze kennis te
implementeren in de specifieke veenweidenregio’s. Zo is VIC voor het
Innovatieprogramma Veen Noord-Holland gevraagd om een rol te vervullen
bij de doorvertaling van kennis over natte teelten en onderwaterdrainage
naar gebiedsniveau in een polder in Noord-Holland. Eveneens is VIC gevraagd
voor implementatie van het icoon Veenweiden Veerkracht in een specifieke
polder, namelijk de Krimpenerwaard.

Gesprek met de opdrachtgevers van het Veenweiden Innovatiecentrum over perspectief voor
de melkveehouderij: ligt de toekomst in productmaximalisatie of in aanpassing aan de
natuurlijke veerkracht van het veenweidengebied? (Bestuurlijk Veldbezoek 26 juni 2017)
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1. Inleiding
In dit eerste jaarverslag van het Meerjarenprogramma 2017-2019 plaatsen
we de resultaten van de activiteiten in 2017 in een terugblik op een langere
periode. Daarmee laten we zien in welke fase de verschillende innovatieve
trajecten zich bevinden, en wat het logische vervolg is geweest. Het vervolg is
uitgewerkt in het werkprogramma 2018.

•

Het icoon ‘Veenweiden Veerkracht’ krijgt zijn invulling in de vorm van de
‘Proeftuin Krimpenerwaard’. Een Proeftuin waarin het uitgangspunt is de
natuurlijke veerkracht van de veenweiden te benutten en in te zetten
voor een sterk landbouwsysteem en behoud van natuur- en
landschapskwaliteit. De Proeftuin helpt bij het ontwikkelen van
‘bouwstenen’ om Adaptieve Landbouw vorm te geven en implementatie
in een gebied mogelijk te maken.

•

In 2017 zijn de eerste stappen gezet voor het verkennen van een nieuwe
oplossingsrichting voor bodemdaling, namelijk grondverbetering met
behulp van klei. Klei in combinatie met veen vormt namelijk een kleihumus complex waarbij de afbraak van veen sterk wordt vertraagd. In
2018 wordt deze oplossingsrichting verder vormgegeven.

Highlights 2017
•

Het Icoon ‘Sturen met water’ raakt in een stroomversnelling: inmiddels
zijn er, in vijf provincies, pilots met drukdrainage gestart. Door deze snelle
ontwikkeling hebben stakeholders behoefte aan overzicht. Een platform
voor kennisuitwisseling en kennisdeling kan uitkomst bieden. Het VIC
werkt dan ook toe naar een ‘kennisuitwisselingsdag’ in maart 2018 en een
platform om ontwikkelde kennis en ervaringen te delen met de diverse
stakeholders.

•

Uit het onderzoek ‘Precisiewatermanagement met onderwaterdrains en
putbemaling’ blijkt dat met drukdrainage een reductie van de
bodemdaling met 75% haalbaar is. Een overweldigend resultaat, al levert
de implementatie nog de nodige vraagtekens.

•

De teelt van lisdodde is succesvol en vindt navolging met pilots elders in
de veenweiden. Voor implementatie van nieuwe biomassastromen in het
veenweidengebied is ontwikkeling van de afzetmarkt/afzetkanalen
noodzakelijk. Dan wel door de vraag naar biomassa producten te
stimuleren, door bijvoorbeeld gebruik van duurzame biomassa in de
bouw (nieuw product op bestaande markt), dan wel door nieuwe
afzetmarkten te ontwikkelen (nieuw product op nieuwe markt zoals
stuifmeel voor consumptie).

Leeswijzer
Voor u ligt het jaarverslag 2017 waarin we terugblikken op de ontwikkeling
van de thema’s, van de start (hoe is het is de transitie in gang gezet),
ontwikkelingen in de periode 2014-2017 tot en met de huidige status en
ontwikkelingsrichting voor de komende jaren. In hoofdstuk 2 komen
achtereenvolgens de thema’s aan bod: Biomassa verwaarden, Watersysteem
2.0, Agrologistiek, Veenweiden Veerkracht en Onderwijs. Hoofdstuk 3 gaat in
op de communicatie-activiteiten en geeft de hoogtepunten weer.
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2. Ontwikkeling thema’s
Om de ontwikkeling van elk thema inzichtelijk te maken is er per thema een
schematische weergave opgenomen waarin de beoogde transitie in beeld
komt (vertrekpunt en doel). Daarbij wordt aangegeven welke bouwstenen
bijdragen aan de transitie, onderscheiden in drie niveaus: de
wetenschappelijke basis, pilots en implementatie. Deze drie onderdelen geven
niet per definitie de chronologische volgorde weer. De kolom
‘wetenschappelijk’ benoemt de wetenschappelijke basis, in de vorm van
wetenschappelijk onderzoek, dan wel voorafgaand aan de transitie die VIC in
gang zet, dan wel parallel aan de transitie voor een actuele wetenschappelijke
basis bij doorontwikkelingen van systemen. Pilots, voor toetsing in de praktijk
en vergroten van het draagvlak, staan vermeld in de tweede kolom. Kolom
drie geeft aan hoe wordt toegewerkt naar implementatie van het ontwerp.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie vormen van implementatie
namelijk: opschaling, vermarkting en doorvertaling naar gebied/polderniveau.

2.1 Biomassa verwaarden
Binnen het thema Biomassa Verwaarden ontwikkelen we businessconcepten
waarmee de huidige en nieuwe biomassastromen in het gebied zijn te
verwerken en te verwaarden. Het resultaat is een verminderde impact op het
milieu en tegelijk een meer solide (economische) basis van het
veenweidengebied. Met minder import en minder afhankelijkheid van de
wereldmarkt. Het streven is zelfs om aanvullende ecosysteemdiensten te
leveren, zoals waterberging en -zuivering en biodiversiteit.
Binnen het thema Biomassa verwaarden draait het om de transitie van de
huidige teelt (hoofdzakelijk gras) naar een breder palet aan (nieuwe) teelten.
Teelten die inspelen op veranderende klimaat omstandigheden, beperken van
bodemdaling en bovendien bijdragen aan een solide economische basis voor
het veenweidengebied.
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Evaluatie 2014-2017
Het verkennen van de mogelijkheden van viskweek in veenweidensloten op
melkveebedrijven heeft bijgedragen aan het bespreekbaar maken van nieuwe
verdienmodellen voor het melkveebedrijf. En heeft er toe aangezet dat er bij
de diverse stakeholders mogelijkheden kwamen om door te spreken over het
benutten van water als landbouwproductiemiddel. Ook de teelt van
cranberries en aanplant van een proefveld cranberries op locatie van KTC
Zegveld (2015), met een lonkend economisch perspectief voor de sector,
heeft bijgedragen aan het bespreekbaar maken van deze transitie. De
cranberryteelt kreeg een impuls door de aanplant van 9 hectare
cranberryvelden door onderneming ‘The Cranberry Company’ in september
2016 in de Krimpenerwaard. Tegelijk bleek dat het eerste proefveld in Zegveld
de onkruidbeheersing nog niet voldoende onder controle was. Daarom is in
september 2016 het proefveld op locatie van KTC Zegveld opnieuw
aangelegd, op kleinere schaal, maar met meerdere proefvakken om meer
inzicht te krijgen in onkruidbeheersing. Een belangrijke stap voordat verdere
opschaling in gang gezet wordt.

Figuur 1. Highlights Communicatie Biomassa verwaarden

Parallel aan de ontwikkeling van cranberryteelt startte in 2014/2015 de
eerste verkenningen naar andere natte teelten in het project ‘Veen, voer en
Verder’, namelijk onderzoek naar de teelt van lisdodde, wilg, miscanthus, riet
en pijlkruid. De eerste onderzoeksresultaten wezen uit dat lisdodde
perspectief biedt als natte teelt met toepassingsmogelijkheden op het
melkveebedrijf. In 2016 is dan ook bij KTC Zegveld het eerste proefveld
lisdodde aangelegd (0,4 hectare). De aanleg van dit proefveld heeft de eerste
inzichten opgeleverd over de toepasbaarheid als ruwvoer op het
melkveebedrijf, maar ook andere afzetkanalen zijn verkend.
De proefvelden met natte teelten op locatie in Zegveld hebben een
belangrijke bijdrage geleverd aan het bespreekbaar maken van natte teelten
en kennisuitwisseling met diverse stakeholders (overheid, ondernemers,
onderzoekers, ketenpartijen). Een breed gezelschap aan bezoekers is op deze
manier in aanraking gekomen met de transitie naar nieuwe teelten. Met als
het hoogtepunt het Veldcongres Natte teelten, maar ook diverse andere
momenten, zoals innovatiedagen voor ondernemers en diverse excursies
(figuur 1 en bijlage I).
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Ook de brede publiciteit (n.a.v. een persbericht) heeft een impuls gegeven
aan de bekendheid van nieuwe teelten. Dit leidde namelijk o.a. tot
verkennende gesprekken met mogelijke afnemers van lisdodde in de vorm
van grondstof voor bouwmateriaal en afzet van stuifmeel. Lisdodde fungeert
als uithangbord voor natte teelten. In vele beleidsstukken wordt lisdodde
genoemd als mogelijkheid om de bodemdaling in de veenweiden structureel
te reduceren.
Er ontstaan nu ook op andere plaatsen in het veenweidengebied initiatieven:
de eerste pilots zijn inmiddels gestart, een in de Krimpenerwaard (ZuidHolland) en Ilperveld (Noord-Holland). Maar ook in Friesland vinden
experimenten met lisdodde plaats.
2017.. En nu?
In het transitieproces zijn we nu aangekomen bij de fase van implementatie.
Om te komen tot implementatie van nieuwe biomassastromen in het
veenweidengebied is ontwikkeling van een duurzame
afzetmarkt/afzetkanalen noodzakelijk. Dan wel door de vraag naar biomassa
producten te stimuleren, door bijvoorbeeld gebruik van duurzame biomassa
in de bouw (nieuw product op bestaande markt), dan wel door nieuwe
afzetmarkten te ontwikkelen (nieuw product op nieuwe markt). Voordat teelt
van biomassa opgeschaald wordt, is er dus allereerst behoefte aan het
verkennen en ontwikkelen van duurzame afzetkanalen. Daar zet het VIC in
2018 dan ook op in.

Onderzoeker Jeroen Geurts (Radboud Universiteit) geeft toelichting op teelt en kansen van
natte teelten bij het startmoment pilot Natte teelten in de Krimpenerwaard.
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2.2 Watersysteem 2.0
Het thema watersysteem 2.0 richt zich op het uittesten en ontwikkelen van
manieren om het watersysteem klimaatbestendig te maken en geschikt voor de
transitie naar andere vormen van grondgebruik dan melkveehouderij.
Watersysteem 2.0 richt zich in eerste instantie op aanpassingen op
polderniveau, met actief sturen op de grondwaterstand volgens Sturen met
Water. Daarmee wordt bodemdaling beperkt, verbetert de waterkwaliteit en
zijn nog meer doelen te halen. Het biedt ook mogelijkheden voor een meer
flexibel peilbeheer en buffering van water, waardoor het bij kan dragen aan
een optimalisatie van het watersysteem op kwaliteit en kwantiteit. Zeker in
combinatie met het herontwerp van de veenweidensloot.

Evaluatie 2014-2017
Na de ontwikkeling van Sturen met Water, vanaf 2012 is in 2014 en 2015
gestart met het leggen van een fundamentele basis middels onderzoek. Het
onderzoek ‘Sturen op nutriënten’ leverde nieuwe kennis op over de invloed
van het grondwaterpeil op de nutriëntenhuishouding in het perceel.
‘Vormgeven aan Sturen met Water’ (Modelpolder) was een ontwerptraject
voor toepassing van een nieuw watersysteem in een polder. Deze
onderzoeken leverden onderbouwing voor de volgende stap, het
daadwerkelijk uitvoeren van een experiment met drukdrainage dat in 2016 is
gestart en in 2017 is voortgezet.
De ontwikkeling van ‘Sturen met Water’ is in 2017 in een versnelling
gekomen. In diverse gebieden worden pilots met drukdrainage aangelegd. Zo
hebben de contacten met de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân
geleid tot een pilot drukdrainage bij acht verschillende melkveehouders in de
Friese veenweiden.
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En zijn er pilots gestart met drukdrainage in de gemeente Krimpenerwaard
(Zuid Holland), Kamperveen (Overijssel), Polder Spengen (Utrecht). Ook is er
belangstelling is vanuit de Alblasserwaard (Zuid-Holland) en zelfs het
hoogveen in Drenthe. In Noord-Holland is, binnen het Innovatie Programma
Veen, een pilot met drukdrainage gestart. Bovendien wordt in Duitse
veengebieden rondom Hannover drukdrainage uitgerold. Het VIC is ook
betrokken bij het project ‘Lange Weide’, waar melkveehouders in het gebied
met steun van het waterschap een pilot gaan doen met grootschalige (circa
300 hectare) aanleg van onderwaterdrainage met sturing via het slootpeil.

In 2018 zet VIC dan ook in op het ontwikkelen van een platform voor
kennisbundeling en kennisdeling. Dit wordt al concreet gemaakt in een
‘kennisuitwisselingsdag’ voor alle stakeholders in maart 2018. In 2017 zijn
hier de eerste stappen voor gezet, onder andere door het delen en bespreken
van de onderzoeksresultaten van het project ‘Precisiewatermanagement’
met projectpartners. Daaruit kwam ook naar voren dat er nog veel vragen
leven over de toepassing van nieuwe vormen van waterbeheer in relatie tot
het sturen op doelen, zoals weidevogelbeheer of het beperken van CO2emissie: Hoe kan hier op gestuurd worden? Ook dat wordt in 2018 verder
onderzocht.

De kennis die is opgedaan met Sturen op Nutriënten wordt ook gebruikt voor
projecten rond waterkwaliteit, zoals het in 2017 gestarte project ‘Proefpolder
Kringlooplandbouw’. Ook tijdens andere projecten en contactmomenten met
de diverse doelgroepen wordt de beschikbare kennis gedeeld (Figuur 2 en
Bijlage I).
2017.. En nu?
In veel gebieden zijn pilots van start gegaan, maar dat zorgt er ook voor dat
stakeholders het overzicht kwijtraken en behoefte hebben aan
kennisbundeling vanuit pilots en onderzoek.

Waterschapbestuurders en melkveehouders brengen een toost uit met slootwater op een
succesvolle Proefpolder Kringlooplandbouw, met als doel verbetering van de waterkwaliteit,
reductie van de bodemdaling en een duurzame melkveehouderij in het veenweidengebied. V.l.n.r.:
Ruud den Boer, Joost Samsom, Pieter Kruiswijk (AGV), Arthur van Dijk, Jaap van Vliet, Guus
Beugelink (HDSR).

Figuur 2. Highlights communicatie Watersysteem
2.0
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2.3 Agrologistiek
Binnen het thema Agrologistiek onderzoeken we hoe de hoge kosten van het
beheer van infrastructuur (wegen, kabels en leidingen) in het
veenweidengebied beperkt kunnen worden door innovaties in het gebruik van
die infrastructuur.
Agrologistiek is een typisch vraagstuk waarbij belangen van meerdere
stakeholders een rol spelen, maar geen van deze partijen zich directe
probleemeigenaar voelt. Het VIC heeft in dit traject dan ook de rol van
aanjager en verbinder opgepakt. Dit vraagstuk past immers bij de specifieke
aanjaagrol van het VIC: vraagstukken in het veenweidengebied, waar geen
directe probleemeigenaar voor is, agenderen en daarmee het traject van
systeeminnovatie in gang te zetten.
Evaluatie 2014-2017
In 2014 en 2015 heeft VIC het vraagstuk rondom Agrologistiek geagendeerd
en stakeholders bijeen gebracht. De strategische tafel Agrologistiek (dec.
2015) heeft een belangrijke rol gespeeld in dit proces. Tijdens deze sessie zijn

stakeholders en hun belangen met elkaar verbonden. Dit heeft ertoe geleid
dat een aantal stakeholders zich gezamenlijk gecommitteerd heeft aan een
thema binnen het veld van Agrologistiek. Twee initiatieven komen hieruit
voort en zijn in 2016/2017 gezamenlijk opgepakt: Het project ‘Veenweiden in
beweging’, waarbij diverse stakeholders het logistieke vraagstuk rondom de
van Teylingenweg in Kamerik oppakken. En het project ‘Eigen krachtvoer
teelt’, als onderdeel van het ontwerp ‘Off Grid boerderij’, waarin een groep
agrariërs met behulp van experts de mogelijkheden voor teelt van krachtvoer
op eigen bedrijf verkent. Als oplossingsrichting om het transport van
krachtvoer te beperken.
Beide projecten hebben een rol gespeeld in het bespreekbaar maken van
Agrologistiek met stakeholders deze en vormen belangrijke
contactmomenten om stakeholders bij de transitie te betrekken. In figuur 3
geeft een weergave van belangrijke contactmomenten die bijdragen aan het
agenderen, bespreekbaar maken en verkennen van oplossingsrichtingen van
Agrologistiek.
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Veenweiden in beweging
De ontwikkeling van de praktijkcasus ‘Veenweiden in beweging’ rond de van
Teylingenweg, werkt toe naar implementatie van maatregelen in het gebied.
Een groep stakeholders heeft dit initiatief opgepakt: de Gebiedscommissie
Utrecht-West, LTO, Woerden, HDSR, provincie Utrecht en het Dorpsplatform
Kamerik.
De rol van het VIC in dit traject bestond uit het bij elkaar brengen van de
stakeholders, middels meerdere stakeholdersbijeenkomsten en begeleiding
van het proces.
Tijdens de Werksessies met het Dorpsplatform Kamerik zijn de haalbaarheid
en aantrekkelijkheid van de meest kansrijke maatregelen besproken met
bewoners, ondernemers en overheden in het gebied. Het project heeft zich
inmiddels ontwikkeld tot een gebiedsproces, daarmee is de rol van het VIC in
dit project verschoven van aanjager/projectleider naar kennisdrager. De
gebiedscommissie Utrecht West heeft de rol van projectleider dan ook
overgenomen. VIC blijft als kennisdrager verbonden aan dit project, zodat
bouwstenen van het project ook gebruikt kunnen worden voor de transitie
Agrologistiek.

Figuur 3. Highlights communicatie Agrologistiek

Off Grid boerderij
De focus in de Off Grid boerderij ligt op het verminderen van melktransport
en krachtvoer aanvoer en het opslaan van zonne-energie (waterstofgas, accu)
als brandstof voor machines en voertuigen.
Eén van de oplossingsrichtingen binnen de Off Grid boerderij, namelijk het
beperken van aanvoer van krachtvoer, is in 2017 verkend. Samen met
ondernemers voerde VIC een haalbaarheidsstudie uit naar het produceren
van krachtvoer op het eigen bedrijf, in de vorm van kiemgerst. Hieruit bleek
dat de verteerbaarheid van gerst door het kiemen toeneemt. Snel
verteerbare kiemgerst is te combineren met wat grover gras. We verwachten
dat dit kansen biedt om later en minder vaak te maaien. Dit moeten nog in de
praktijk getoetst worden.
2017.. En nu?
Eind 2017 hebben we er voor gekozen ons onder het thema Agrologistiek
alleen te richten op innovatieve ideeën zoals de Off Grid boerderij die een
directe relatie hebben met ondernemers in de veenweiden. Veenweiden in
beweging, dat meer de insteek had van een gebiedsproces om tot
oplossingen te komen, wordt inmiddels begeleid door de gebiedscommissie
Utrecht-West en kunnen we als VIC loslaten. Via Off Grid kunnen we nog wel
bouwstenen aanleveren om het logistieke vraagstuk inhoud en vorm te
geven.
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2.3 Veenweiden Veerkracht
Met Veenweiden Veerkracht onderzoeken we wat een adaptief model kan
betekenen voor de landbouw in de veenweiden en hoe zo de ecologische
‘footprint’ van de landbouw beperkt kan worden. Dit moet leiden tot een
manier van landbouw die niet is gebaseerd op productiemaximalisatie, maar
op meebewegen met en gebruiken van de natuurlijke omstandigheden. Met
meer rendement voor zowel de maatschappij (duurzamer, meer biodiversiteit)
als het bedrijf, door lagere kosten.
Het programma ‘Veenweiden Veerkracht’ draait om het benutten van de
natuurlijke veerkracht voor een sterk landbouwsysteem in de veenweiden en
behoud van natuur- en landschapskwaliteit. De wetenschappelijk basis
hiervoor is het Adaptatiemodel, al eerder bestudeert door o.a. het Louis Bolk
Instituut. Bij het vormgeven van Veenweiden Veerkracht werkt het VIC dan
ook nauw samen met het Louis Bolk Instituut en PPP-Agro Advies als sterk
betrokken lokale stakeholder. In Veenweiden Veerkracht maken we er werk
van om de transitie van het controlemodel (product maximalisatie) naar het
adaptatiemodel (stabiele productie) een impuls te geven.

Het veenweidengebied is rijk aan water en voedsel voor weidevogels en
wordt daarom gezien als één van de belangrijkste broed- en huisvestingplaats
voor diverse weidevogels. Echter het aantal weidevogels in Nederland daalt.
De oorzaken zijn divers van aard, het VIC ziet echter mogelijkheden om vanuit
de kracht van de Veenweiden en de daarbij behorende
competentieontwikkeling van ondernemers het tij te keren. Dit gaan we doen
in het programma ‘Winst voor weidevogels’ waarin we met nieuwe
technologie in combinatie met het ontwerp de ‘De hotelhouder’ het
weidevogelbeheer een nieuwe dimensie willen geven.
Evaluatie 2016-2017
De principes van Veenweiden Veerkracht zijn reeds in een eerder stadium
vertaald naar praktische toepassingen op het melkveebedrijf en gelanceerd
tijdens Innovatiedagen en Themasessies voor melkveehouders in 2016.
Voorbeelden hiervan zijn de Innovatiedag Blik op de Wei, met focus op de
veerkracht van het natuurlijke systeem op het gebied van bodem,
beworteling en kruiden. En de Innovatiedag ‘Het Roer moet om’ waarbij het
de kansen en het perspectief voor natte teelten geschetst werd. In figuur 4
zijn deze en meer communicatie activiteiten weergegeven.
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In 2016 is daarnaast een start gemaakt met de doorvertaling van het
adaptatiemodel naar projecten die bouwstenen kunnen opleveren voor het
vormgeven van adaptieve landbouw in een concrete polder. Een voorbeeld
hiervan is de pilot ‘Bodemtemperatuur en bemesting’, waarbij op basis van
het bodemvocht en de bodemtemperatuur gezocht wordt naar het optimale
moment van bemesting.
In samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard, PPP-Agro Advies en het
Louis Bolk Instituut is in de periode 2016/2017 een programma ontwikkeld
om in een specifiek gebied, namelijk de Krimpenerwaard aan de slag te gaan
met Adaptieve Landbouw. Voor het VIC dient dit als pilot ten dienste van
meerdere gebieden. Vooruitlopend op dat programma, dat in 2018 van start
gaat, zijn reeds aantal pilots gestart in de Krimpenerwaard. De pilot ‘Nieuwe
verdienmodellen’, een verkenning van de kansen van natte teelten als nieuw
erdienmodel. Het project ‘Gezonde bodem, Gezonde koeien’ is een pilot
waarin de kansen voor kruiden in het grasland verkend worden. Ook is een
pilot ‘Adaptief watermanagement’ van start gegaan, waarbij
melkveehouders met behulp van peilgestuurde onderwaterdrainage
experimenteren met een adaptieve grondwaterstand.

2017… En nu?
Door de ontwikkeling van de ‘Proeftuin Krimpenerwaard’ wordt de transitie
naar een adaptief landbouwmodel versnelt. Diverse projecten in de Proeftuin
leveren bouwstenen op om adaptieve landbouw vorm te geven.
Bovendien helpt de Proeftuin Krimpenerwaard om de implementatie van
Veenweiden Veerkracht in een concrete polder vorm te geven.

Legenda pilots in de Krimpenerwaard:
Nieuwe verdienmodellen
Adaptief watermanagement
Adaptief bemesten
Gezonde bodem, gezonde koeien
Figuur 5. Locatie van pilots in de Krimpenerwaard
Figuur 4. Highlights communicatie Veenweiden Veerkracht
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2.4 Onderwijs
Het is belangrijk dat innovaties en nieuwe kennis worden verankerd bij de
nieuwe generatie plattelandsondernemers. Niet alleen landbouwkennis, maar
ook water- en bodembeheer. Onderwijs is daar een belangrijk middel voor.
Evaluatie 2014-2017
De studenten van nu zijn de ondernemers en vaklieden van morgen. Met het
concept ‘Dairy Triangle’ ontwikkelde 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.
In 2016 is het ontwerp Dairy Triangle als vernieuwend onderwijsmodel
geadopteerd door de Aeres Groep, daarmee heeft de transitie van
sectorgericht naar omgevingsgericht onderwijs vorm gekregen.

Om innovaties en veenweidenkennis te verankeren bij de nieuwe generaties
plattelands-ondernemers zet het VIC in op excursies, groepsopdrachten,
stage- en afstudeerdopdrachten voor studenten. Zie ook hoofdstuk 3
(Communicatie). Daarnaast zijn een aantal communicatie-activiteiten die een
belangrijke rol spelen in de transitie naar omgevingsgericht onderwijs (Figuur
5). Het onderwijs verbreed zich met nieuwe vormen, zoals masterclasses voor
professionals. Ook daarin kan het VIC als kennisdrager een rol vervullen.
In juli 2017 zijn de mogelijkheden voor samenwerking met Hogeschool Van
Hall Larenstein verkend. Een team van Hogeschool Van Hall Larenstein,
waaronder de lector Water, is op bezoek geweest bij het VIC. Om van elkaar
te leren, raakvlakken op te zoeken en op zoek te gaan naar versterking door
samenwerking. De intentie om samen op te trekken en elkaar te versterken
op het gebied van natte teelten en nieuwe vormen van waterbeheer is er, de
komende tijd wordt deze samenwerking verder vormgegeven.
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Binnen het lectoraat Duurzame Watersystemen van Hogeschool Van Hall
(VHL) Larenstein wordt onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig
waterbeheer voor veenweidengebieden. De proeflocatie is het Bûtenfjild in
Noordoost Fryslân. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken in welke
mate nieuwe vormen van duurzaam, slim waterbeheer bijdragen aan de
toekomstbestendigheid van het watersysteem in Noordoost Fryslân. Dit heeft
raakvlakken met het programma van het VIC en er is dan ook een overlap in
onderzoeksthema’s. Een belangrijk thema is bijvoorbeeld natte teelten
(paludicultuur), zoals lisdodde. Binnen dit thema leven veel vragen die
onderzocht (moeten) worden, zoals vermarkting, teelt, oogst, waterkwaliteiten kwantiteit. Door beide partijen is dit onderzoeksthema ‘natte teelten’
genoemd als een belangrijk punt waar het VIC en hogeschool VHL elkaar in de
toekomst kunnen vinden en versterken.

De teams van Hogeschool Van Hall Larenstein en VIC verkennen de raakvlakken op het
gebied van natte teelten.

2017.. En nu?
Eind 2017 is met de waterschappen afgesproken samen te werken aan het
ontwikkelen van een onderzoeksprogramma ‘Ondernemen met water’. Ook
zijn er eind 2017 contacten gelegd met een MBO-opleiding Smart technology.
Door op afstand af te lezen sensoren voor bijvoorbeeld bodemvocht, temperatuur of grondwaterstanden komt er steeds meer data beschikbaar
voor melkveehouders en sommige innovaties vragen om slimme sturing.
Daarom is er behoefte aan studenten die geïnteresseerd raken in smart
technology in de landbouw en daar later actief in kunnen worden. Zo
voorkomen we dat er tekorten zijn aan goede mensen als deze vraag
toeneemt. De samenwerking met van Hall Larenstein en andere opleidingen
wordt voortgezet. In 2018 onderzoeken we de mogelijkheden om
onderzoeksprojecten voor studenten bij de waterschappen te ontwikkelen,
omdat de vraag naar landbouw-gerelateerde waterschappers naar
verwachting gaat toenemen.

Figuur 6. Highlights communicatie Onderwijs
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2.5 Grondverbetering met behulp van klei
In 2017 zijn de eerste stappen gezet voor het verkennen van de nieuwe
oplossingsrichting voor bodemdaling, namelijk grondverbetering met behulp
van klei.
Dit is eigenlijk een oud principe in een nieuw jasje: klei of kleibagger uit de
uiterwaarden, rivieren of afgegraven natuurgebieden aanbrengen op veen.
Klei in combinatie met veen vormt namelijk een klei-humus complex waarbij
de afbraak van veen sterk wordt vertraagd. Een studie van o.a. Wageningen
UR toont aan dat zelfs in diepere lagen kleideeltjes koolstof en daarmee
CO2 kunnen binden. Het VIC gaat zich in 2018 verdiepen in de mogelijkheden
van het ‘onderhogen’ van veen met klei en inbrengen van klei in de
veenbodem, de beschikbaarheid, transport en logistiek.

Weiden’. Een implementatie van alle kennis en kunde van de laatste jaren,
welke mede met behulp van het VIC ontwikkeld is. Beweiden, en de
consequenties daarvan, speelt zo’n centrale rol in de bedrijfsvoering van
melkveehouders dat de focus van het VIC weliswaar niet meer op het icoon
‘Veenweiden beweiden’ ligt, maar er diverse verbanden gelegd kunnen
worden met andere iconen als Watersysteem 2.0 en Veenweiden Veerkracht.
Nieuwe technologie die beweiding moderniseert, maar ook uitspoeling van
mineralen naar het slootwater kan voorkomen en weidevogelbeheer kan
stimuleren. Het VIC pakt dit op en zal in 2018 de waarde ervan op haar
merites beoordelen.

2.7 Proeftuin Veenweiden
Reeds in 2015 startte het VIC samen met diverse actoren de ‘Proeftuin
Veenweiden’. Het programma focust zich op het verminderen van de
ammoniakemissie reductie in de veenweiden. Een grote opgave, immers de
veenweidenbodem levert grote hoeveelheden overtollige stikstof in een korte
tijd. 2018 wordt het laatste jaar voor de Proeftuin Veenweiden. Mooie
resultaten zijn reeds bereikt: De pilotbedrijven hebben met aangepast en
aangescherpt mineralenmanagement aangetoond 20-25% ammoniak emissie
te kunnen reduceren. Of al deze maatregelen sector breed vrijwillig opgepakt
en geïmplementeerd worden is nog maar sterk de vraag. De proeftuin levert
waarschijnlijk de bouwstenen om tussen sector en overheden te komen tot
een N-convenant vergelijkbaar met het P-convenant.

2.8 En verder.... Veenweiden beweiden
In 2016 namen we afscheid van het icoon ‘Veenweiden beweiden’. Het VIC
had haar bijdrage geleverd aan het continueren van beweiden in de
Veenweiden door voornamelijk in te zetten op de verbetering van het
vakmanschap bij veehouders in de context van de veenweiden. Maar... hoe
moeilijk het is om een veel bewogen thema los te laten.... Achter de
schermen heeft het VIC meegewerkt aan de nieuwe standaard voor beweiden
in Nederland en dus ook in en voor de veenweiden. Het ‘Nieuw Nederlands

Melkveehouders werpen een blik op de wortels via een ondergrondse camera
tijdens een Veldsessie bodem en beworteling (Innovatiedag)
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3. Communicatie en kennisdeling
Als VIC hebben we de opdracht systeeminnovaties te ontwikkelen die bijdragen
aan de duurzame toekomst van het veenweidengebied. Om te zorgen dat die
systeeminnovaties ook impact krijgen is communicatie een belangrijk middel.
Elke innovatiefase vraagt om een andere benadering van de doelgroep met
bijpassende communicatiemiddelen. In hoofdstuk 2 zijn per traject de
communicatie hoogtepunten toegelicht. In dit hoofdstuk wordt verder
ingegaan op de communicatie en kennisdeling van het VIC op
programmaniveau. Daarnaast komen ook de indicatoren aan bod die inzicht
geven in het bereik van het VIC bij de doelgroepen in 2017.

3.1 Communicatie en kennisdeling overheden
In 2017 zijn er (op verzoek) voor diverse delegaties van provincies,
waterschappen en gemeenten excursies en themabijeenkomsten
georganiseerd. Daarnaast heeft het VIC een bijdrage geleverd aan themabijeenkomsten en symposia op externe locaties, en inhoudelijke bijdragen
geleverd als input voor externe bijeenkomsten. In het overzicht in bijlage I is
dit schematisch weergegeven. In deze paragraaf worden een aantal
bijzondere communicatiemomenten toegelicht.
• Werkbezoek delegatie Tweede Kamer
Op maandag 30 oktober 2017 bracht de vaste Kamercommissie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoek aan het VIC. Samen met
vertegenwoordigers namens provincie, waterschap en ondernemers uit het
veenweidengebied is het programma voor dit werkbezoek vormgegeven.
Kennismaken, informeren over actuele ontwikkelen en innovaties en de
dialoog aangaan stonden centraal.
Tijdens het veldbezoek kwamen drie oplossingsrichtingen aan bod: vernatten
(peilgestuurde onderwaterdrainage), beheer (natte teelten) en
grondverbetering (met behulp van klei). Dit werd gevolgd door een dialoog
over de vraag wat er nodig is om innovaties praktijkrijp te maken en
toekomstperspectief voor een duurzame landbouw te creëren.

Werkbezoek leden van de vaste Kamer commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het VIC.

Het werkbezoek gaf VIC de gelegenheid om de veenweidenvraagstukken en
oplossingsrichtingen te agenderen op nationaal niveau.
Kort na het werkbezoek is door één van de Kamerleden een amendement
ingediend voor € 10 miljoen ten behoeve van de uitrol van onderwaterdrainage
in de veenweiden.
• Mooiwaarts Café
Samen met diverse stakeholders in informele setting nieuwe
oplossingsrichtingen verkennen voor bodemdaling in de veenweiden. In
oktober was het VIC gastlocatie voor het 8e Mooiwaarts café. Een initiatief
van Mooiwaarts en Mooisticht, in samenwerking met de provincie Utrecht.
Mooiwaarts organiseert Mooiwaartscafé’s in het hele land. In het
Mooiwaartscafé praten stakeholders in een informele setting over de vraag
hoe de beste ruimtelijke kwaliteit in Nederland van nu en later tot stand
komt.
Diverse stakeholders vanuit gemeente, provincie, waterschap, onderzoek en
advies boog zich in een informele setting over vraagstukken rondom
bodemdaling en ruimtelijke kwaliteit. In groepsverband werd verder
doorgepraat, werden dwarsverbanden gelegd en ontstonden
kruisbestuivingen. Ook een excursie op locatie van het VIC ter inspiratie
maakte onderdeel uit van het programma.
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Voor een impressie van het Mooiwaarts Café , bekijk deze film:
https://www.youtube.com/watch?v=l2Fts04v64Y
• Congres Heel Holland Zakt
Tijdens het nationale Congres Heel Holland Zakt (9 november 2017) was VIC
vertegenwoordigd met een stand, om drie oplossingsrichtingen: vernatten,
beheer en grondverbetering te agenderen en kansen voor samenwerking en
doorontwikkeling van deze trajecten te verkennen.
• Bezoek EU-delegatie DG Agri
Een delegatie van het Directoraat-Generaal (DG) Agri vanuit de EU-commissie
bracht op 21 september 2017 een veldbezoek aan het VIC. Tijdens dit
veldbezoek zijn de volgende thema’s aan bod gekomen:
veenweidenproblematiek, klimaatadaptatie en een vitaal veenweidengebied.
Daarbij was aandacht voor de koppeling tussen onderzoek en praktijk en
innovaties op het gebied van milieu en water.
VIC heeft door dit bezoek de veenweidenvraagstukken en
oplossingsrichtingen onder de aandacht gebracht op Europees niveau.
•

Presentatie bijeenkomst ‘Opkomen voor bodemdaling’ van het College
van Rijksadviseurs 26-9- 2017
Bestuurslid Hans van de Vlist heeft tijdens deze bijeenkomst in het kader van
de landschapstriënnale verteld over het werk van het VIC.
• Dossier Veenweiden in Blauwe Kamer, maart 2017
Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, heeft
in het maartnummer ruime aandacht besteedt aan het Dossier Veenweiden.
Het VIC heeft de redactie van veel informatie voorzien.

• Artikel Meer dan bodemdaling, tijdschrift Bodem, april 2017
Onder de titel “Meer dan bodemdaling” heeft het VIC samen met
Wageningen Livestock Research en Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden een artikel geschreven over Sturen met Water voor een aan
bodemdaling gewijd themanummer van het tijdschrift Bodem.

3.2 Communicatie en kennisdeling melkveehouders
Melkveehouders zijn actief betrokken bij
pilots in het veenweidengebied. Diverse
melkveehouders experimenteren zelf op hun
bedrijf door de aanleg van een experiment,
op die manier worden zij kennisdrager in de
regio. Anderen melkveehouders participeren
in pilots en zijn direct betrokken door
bijvoorbeeld dataverzameling of het leveren
van input voor projecten/studieclubs. Samen
met o.a. proefboerderij KTC Zegveld en PPPAgro Advies organiseert het VIC
demonstratiedagen en vakdagen voor
kennisdeling met melkveehouders.
Bijvoorbeeld de themadag mesttoediening
voor loonwerkers en melkveehouders in het
voorjaar 2017, om het vakmanschap en de
kennis van bemesting en
nutriëntenbenutting te versterken.
Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Daarnaast bezoeken jaarlijkse diverse
geïnspireerd door bezoek aan VIC.
gezelschappen van melkveehouders de
locatie van KTC Zegveld en worden zij
geïnspireerd door nieuwe oplossingsrichtingen die het VIC presenteert. Zo
publiceerde de Nederlandse Melkveehouders Vakbond in haar tijdschrift
‘KoeBont’ over het bezoek aan KTC en VIC.
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• Pilot Peilgestuurde Onderwaterdrainage
Twee melkveehouders in de Krimpenerwaard experimenteren met
Peilgestuurde Onderwaterdrainage op hun bedrijf als middel voor een
adaptief grondwaterbeheer. Daarmee werken zij aan het tegengaan van
bodemdaling en verminderen van CO2-uitstoot en een betere ontwatering
van de percelen in natte perioden. Doordat deze melkveehouders
experimenteren en actief betrokken zijn in de pilot fungeren zij ook als
kennisdrager voor andere melkveebedrijven in de regio. In september 2017
werd op deze bedrijven een proefperceel met Peilgestuurde
Onderwaterdrainage aangelegd.
Film start pilot Peilgestuurde Onderwaterdrainage in de Krimpenerwaard:
https://youtu.be/u4gIQx2NOxI

• Proefpolder Kringlooplandbouw
Vijf melkveehouders en twee waterschappen bundelen in de Proefpolder
Kringlooplandbouw hun krachten om door middel van kringlooplandbouw de
waterkwaliteit op polderniveau te verbeteren. Daarmee werken zij aan een
verhoogde mineralenbenutting en minder bodemdaling voor het behoud van
het veenweidenlandschap.
De onderzoeklocatie van de Proefpolder ligt in de veenweidenpolder GrootWilnis Vinkeveen, rondom de Gagelweg. Onderzocht wordt het effect van
landgebruik op de waterkwaliteit en de doorvertaling en toepassing in de
praktijk. Proefvelden in de polder moeten uitwijzen wat het effect van
bemesting is op de bodem- en waterkwaliteit. Daarvoor worden proefvelden
met diverse bemestingsniveaus gemonitord op de deelnemende
melkveebedrijven. Het project loopt van 2017 t/m 2020.
Voor een impressie, bekijk ook de film van de Startbijeenkomst Proefpolder
Kringlooplandbouw:
https://www.youtube.com/watch?v=GeCO5K3oYhs

3.3 Communicatie en kennisdeling studenten
Ook in 2017 heeft het VIC praktisch vormgegeven aan het verankeren van
innovaties en veenweidenkennis bij studenten, zowel op MBO, HBO als
Universitair niveau. Enerzijds door excursies. Dit jaar bleek er een grotere
belangstelling voor een bezoek aan het VIC vanuit diverse Universiteiten.
Studenten van zowel de Universiteit Utrecht, als Wageningen Universiteit en
de Universiteit van Amsterdam kwamen naar het VIC om hun
veenweidenkennis te verdiepen en inspiratie op te doen op basis van de
nieuwste innovaties. Daarnaast werden de jaarlijkse excursies georganiseerd
voor studenten van de Aeres Hogeschool en Hogeschool Inholland.

Demonstratie en toelichting bij aanleg pilot Peilgestuurde Onderwaterdrainage in de
Krimpenerwaard.

Proefboerderij KTC Zegveld, waar het VIC gehuisvest is, was in 2017
gastlocatie voor de Skills wedstrijden voor MBO melkveehouderij studenten.
Een jaarlijkse wedstrijd waarbij studenten van de groene MBO-scholen
strijden om de titel ‘melkveehouderij studenten van het jaar’. Acht studenten
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van vier verschillende MBO-scholen namen dit jaar deel aan deze wedstrijd
en maakten daarmee kennis met de praktische uitdagingen van een
veenweidenbedrijf. Tijdens het driedaagse verblijf op locatie van KTC leerden
deze studenten hun kennis toepassen om een veenweidenbedrijf,
bijvoorbeeld door het samenstellen van een rantsoen. Daarnaast maakten zij
middels excursies en praktijkervaringen kennis met innovaties in de
veenweiden.
Anderzijds werd vormgegeven aan het verdiepen van veenweidenkennis van
studenten door hen te betrekken bij verkennende studies naar veenweiden
gerelateerde vraagstukken. Zo voerden studenten in 2017 een verkennende
studie uit naar de relatie tussen bodemtemperatuur en benutting van
nutriënten. Door het bestuderen van de literatuur en uitvoeren van de eerste
metingen in de praktijk kwamen zij in aanraking met het ‘adaptief bemesten’.
Een nieuwe ontwikkeling, waarbij het moment van bemesting bepaald wordt
op basis van de bodemtemperatuur in relatie tot het vochtgehalte van de
bodem.
In het kader van Veenweiden Veerkracht gingen studenten aan de slag met
de toepassing van kruiden in het rantsoen van melkvee. Kruiden dragen bij
aan zowel een gezonde bodem als een verhoogde de gezondheid van
melkvee. De studenten voerden een eerste verkennende studie uit naar de
toepassing van smalle weegbree in het rantsoen van melkvee.
In het kader van de samenwerking met van Hall Larenstein zijn twee
studentes in 2017 begonnen met een opdracht rond natte teelten.
Een overzicht van de in 2017 uitgevoerde studies door studenten is
opgenomen in bijlage II. In bijlage I zijn ook de excursies voor studenten
groepen terug te vinden.
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3.4 Indicatoren
Het VIC wil de regionale inspanningen en investeringen bundelen om samen
met partners een snellere ontwikkeling en implementatie van kennis en
innovatie te bereiken. Kernwoorden hierbij zijn kennisdelen en samenwerken.
Maatschappelijke effecten van innovaties zijn niet altijd objectief te meten. Wel
kan het bereik gemeten worden van de kennisdeling, waarmee de impact (de
olievlekwerking) van het VIC inzichtelijk gemaakt wordt.

In tabel 1 zijn de doelgroepen van het VIC weergegeven met het bijbehorende
bereik in 2017 tegenover het gemiddelde bereik (over de afgelopen jaren) per
indicator per jaar.
In bijlage I is een overzicht opgenomen van de bijeenkomsten die in 2017
(mede) door VIC georganiseerd zijn. In bijlage II is een verdere specificatie van
de studentenstudies te vinden.

Tabel 1. Indicatoren
Doelgroep

Indicator

Bereik /aantal

Bereik 2017

Overheden

• Excursies/inleidingen op locatie VIC voor delegaties van
waterschappen/provincies en gemeenten

15 per jaar

18

• Leveren van een bijdrage aan symposia,
themabijeenkomsten etc. op externe locaties

10 per jaar

9

• Themabijeenkomsten, bijvoorbeeld Veenweiden Waterdag,
Veldcongres natte teelten etc.

5 per jaar

2

• Studenten die op locatie VIC een excursie bijwonen

200 studenten per jaar

300 studenten

• Studenten die stage, onderzoek of afstuderen op locatie VIC

20 studenten per jaar

18 studenten

200 melkveehouders
Per jaar

350 melkveehouders

300 melkveehouders
per jaar

240 melkveehouders

Studenten

Melkveehouders

• Demonstraties in de praktijk, op locatie, in samenwerking
met PPP-Agro Advies, gemiddeld aantal deelnemers circa 80
personen. Bijvoorbeeld demonstraties op het gebied van
mesttoediening of onderwaterdrainage.
• excursie op locatie in Zegveld (15 groepen per jaar van
gemiddeld 20 deelnemers).
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Doelgroep

Indicator

Overige organisaties

•

Bereik /aantal

Excursies Overige organisaties (belangenorganisaties en 500 personen
bedrijven) op locatie VIC

• Nieuwsbrieven naar brede netwerk van het VIC (overheid, naar 900 abonnees
onderzoek, onderwijs, adviseurs) 5 keer per jaar een
nieuwsbrief
• Kennisdeling innovaties en vakkennis in samenwerking met 2300 melkveehouders
o.a. PPP-Agro Advies, WUR en KTC Zegveld, in West
Nederland
• Website gekoppeld aan nieuwsbrief VIC
• Linkedin groep

Bereik 2017
520 personen

naar 900 abonnees

2300 melkveehouders
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Bijlage 1. Diverse excursies/(werk)bezoeken/symposia/bijeenkomsten
Datum
13-1-2017
26-1-2017
30-1-2017
1-2-2017

Bijeenkomst/Excursie
Werkbezoek provinciale commissie leefomgeving
Terugkomdag Cranberries
Landbouwverkeer stakeholdersbijeenkomst
Trainingsprogramma loonwerkers + Excursie
Presentatie en verkennen aanpak Agrologistiek bij
14-2-2017 vergadering Dorpsplatform Kamerik
Excursie 2e jaars dier- en veehouderij studenten Aeres
15-2-2017 Hogeschool
15-2-2017 Vakdag voeding
21-2-2017 Kadaster
7tm9-3 Skills wedstrijden MBO melkveehouderij studenten
9-3-2017 Kansen voor natte teelten
10-3-2017 Excursie collectief Albasserwaard en Vijfheerenlanden
13-3-2017 Thema-avond veenweiden Jonge Democraten Utrecht
14-3-2017 Netwerkbijeenkomst POP3 Utrecht
Excursie 2e jaars dier- en veehouderij studenten Aeres
15-3-2017 Hogeschool
28-3-2017 Excursie docenten Wellantcollege
28-3-2017 Excursie Vrouwen van Nu (agrarische leden)
Themasessie mesttoediening voor loonwerkers en
5-4-2017 melkveehouders
8-4-2017 Excursie CDA fractie Woerden
13-4-2017 Provincie Utrecht dag van de ruimtelijke kwaliteit
9-5-2017 Excursie Voer en weidebouw vereniging

Thema
Toekomstgerichte veenweidengebieden
Cranberries
Bijdrage op het gebied van Agrologistiek
Trainingsprogramma Kringloopwijzer

Gerelateerd aan thema VIC
Veenweiden breed
Biomasa Verwaarden
Agrologistiek
Veenweiden Veerkracht

Verkennen aanpak Agrologistiek

Agrologistiek

Veenweiden breed
Vakmanschap voeding van eigen bodem

Veenweiden breed*
Veenweiden Veerkracht
Watersysteem 2.0, Agrologistiek,
Bodemdaling, waterbeheer, drukdrainage en natte teelten Biomassa Verwaarden
Vakmanschap veenweidenbedrijf
Veenweiden breed*
Teelt, oogst en verdienmodel Lisdodde
Biomassa Verwaarden
Waterbeheer, Veenweiden
Waterbeheer en weidevogels
Veerkracht
Problemen en oplossingen in de veenweiden
Veenweiden breed*
bijdrage over innovaties
Veenweiden breed*
Veenweiden breed
Veenweiden breed
Veenweiden breed, met focus op natte teelten

Veenweiden breed*
Veenweiden breed*
Veenweiden breed*

Vakmanschap mesttoediening i.r.t. nutriëntenbenutting

Veenweiden Veerkracht
Veenweiden breed + Biomassa
Verwaarden
Veenweiden breed*
Veenweiden Veerkracht

Veenweiden breed (bodemdaling, natte teelten)
Bodemdaling en innovaties
Beweiden in de veenweiden
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17-5-2017
23-5-2017
23-5-2017
24-5-2017
26-5-2017

Start Proefpolder Kringlooplandbouw
Excursie tweedejaars studenten Inholland
Studiegroep melkveehouders
Themasessie kruiden in grasland/biodiversiteit
Werkbezoek provinciale staten Zuid-Holland
Bijeenkomst Waterforce (vereniging voor zelfstandige
29-5-2017 waterproffesionals)
1-6-2017 Excursie gemeente Ronde Venen
10-6-2017
12-6-2017
14-6-2017
16-6-2017
20-6-2017

Excursie Studiegroep melkveehouders
Excursie melkveehouders Friesland
Excursie Studiegroep melkveehouders
Themadag bodemdaling
Excursie adviseurs van ATKB-water

20-6-2017 Velddag provincie Zuid-Holland
20-6-2017 Excursie gemeente Zoeterwoude
26-6-2017 Veldbezoek financiers VIC
27-6-2017 Excursie natte teelten provincie Zuid-Holland
Werkbezoek Waterschap Amstel, Gooi en Vecht fractie
29-6-2017 PVDA
4-7-2017 Bezoek docenten Hogeschool Van Hall Larenstein
10-7-2017 Excursie natte teelten provincie Zuid-Holland
11-7-2017 Bijeenkomst Amazing Grazing
12-7-2017 Excursie studiegroep melkveehouders
21-8-2017 Werkbezoek gedeputeerde Maasdam (Utrecht)
29-8-2017 Themadag bodemdaling Universiteit Utrecht

Start proefpolder met diverse stakeholders (agrariërs en
waterschappen)
Veenweiden breed
Beweiden in de veenweiden
Kruiden in grasland
Veenweiden breed
Veenweiden breed met focus op Waterbeheer
Natuurontwikkeling, aquatische landbouw
Beweiding, Weidekoe, Waterbeheer
Natte teelten
Beweiding, biodiversiteit, natuur
Veenweiden breed
Waterbeheer
Waterbeheer, natte teelten
Veenweiden breed
Agrologistiek, Aquatische Landbouw, Veenweiden
Veerkracht
Natte teelten
Natte teelten, waterbeheer
Veenweiden breed, verkennen samenwerking
Natte teelten
Excursie beweiding
Beweiden in de veenweiden, veenweidekoe
Kennismaking, veenweiden breed
Waterbeheer, natte teelten en Veenweiden Veerkracht

Watersysteem 2.0
Veenweiden breed*
Veenweiden Veerkracht
Veenweiden Veerkracht
Veenweiden breed*
Watersysteem 2.0
Veenweiden Veerkracht en
Biomassa verwaarden
Veenweiden Veerkracht,
Watersysteem 2.0
Biomassa Verwaarden
Veenweiden Veerkracht
Veenweiden breed*
Watersysteem 2.0
Watersysteem 2.0 en Biomassa
verwaarden
Veenweiden breed*
Agrologistiek, Veerkracht, Biomassa
verwaarden
Biomassa Verwaarden
Watersysteem 2.0, Biomassa
verwaarden
Onderwijs, Veenweiden breed*
Biomassa Verwaarden
Veenweiden Veerkracht
Veenweiden Veerkracht
Veenweiden breed*
Watersysteem 2.0, Biomassa
verwaarden, Veerkracht
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31-8-2017
6-9-2017
7-9-2017
12-9-2017
13-9-2017
13-9-2017
18-9-2017
19-9-2017
20-9-2017
21-9-2017

Opening demovelden natte teelten Krimpenerwaard
Werkbezoek gedeputeerde Tekin en statenleden
Opening pilot onderwaterdrainage Krimpenerwaard
Excursie studenten Wageningen Universiteit
Excursie 2e jaars dier- en veehouderij studenten Aeres
Hogeschool
Kick off subsidietrajecten gebiedsgericht werken
provincie Zuid-Holland
Excursie studenten Universiteit Amsterdam
Themasessie Ammoniak
Bijeenkomst Nederlandse Melkveehouderij Vakbond
Bezoek EU-delegatie, DG Agri

25-9-2017 Bezoek RVO
26-9-2017 Bodemdaling in veengebieden
28-9-2017 Teamdag provincie Zuid-Holland
28-9-2017 Themabijeenkomst beweiden
2-10-2017 Excursie ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Excursie 2e jaars dier- en veehouderij studenten Aeres
4-10-2017 Hogeschool
10-10-2017 Symposium Universiteit Utrecht i.s.m. HDSR
10-10-2017 Excursie natte teelten voor ondernemers
10-10-2017
11-10-2017
12-10-2017
5-10-2017
24-10-2017

Werkbezoek Universiteit Twente
Themabijeenkomst duurzaamheid met ketenpartijen
Mooiwaarts Café
Bijeenkomst Young Strong (Young professionals
Zuid-Hollandse Waterschapsdag

Natte teelten
Veenweiden breed
Waterbeheer
Veenweiden breed

Biomassa Verwaarden
Veenweiden breed*
Watersysteem 2.0
Veenweiden breed*

Veenweiden breed

Veenweiden breed*

Pitch voor bestuurders van gemeenten over Agrologistiek
Veenweiden breed
Ammoniak-emissie reductie
Beweiding, bemesting en waterbeheer
Klimaatadaptatie, innovaties op gebied van milieu/water
Veenweiden breed, onderzoek/innovatie in
praktijknetwerken
Landschapstriënnale

Agrologistiek
Veenweiden breed*
Veenweiden Veerkracht
Veenweiden Veerkracht
Veenweiden breed*

Zelfrealisatie en landbouw
Beweiden en veenweiden
Veenweiden breed
Veenweiden breed
Peilgestuurde drainage
Natte teelten
Kennismaking en informatie geven voor het project
OWAS1S van UT
Duurzaam veenweiden
Mooiwaarts Café- kernkwaliteiten in de veenweiden
Veenweiden breed
Veenweiden breed

Veenweiden breed*
Veenweiden breed*
Veenweiden breed, focus op
veerkracht
Veenweiden veerkracht
Veenweiden breed*
Veenweiden breed*
Watersysteem 2.0
Biomassa Verwaarden
Bodemdaling
Veenweiden Veerkracht
Veenweiden Breed*
Veenweiden breed*
Veenweiden breed*
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25-10-2017 LTO bijeenkomst
Werkbezoek delegatie Tweede Kamer (vaste
30-10-2017 kamercommissie EZ)
Werksessie algemene ledenvergadering Dorpsplatform
30-10-2017 Kamerik
9-11-2017 Congres Heel Holland Zakt (stand)
Werkbezoek statenleden provincie Zuid-Holland, factie
13-12-2017 D66
19-12-2017 Bijeenkomst Precisiewatermanagement

Veenweiden breed: peilgestuurde onderwaterdrainage,
beweiding
Veenweiden breed: waterbeheer, grondverbetering en
natte teelten
Agrologistieke oplossingsrichtingen toetsen op
haalbaarheid.

Veenweiden breed*
Watersysteem 2.0, Biomassa
verwaarden, Veerkracht

Waterbeheer, natte teelten, grondverbetering

Agrologistiek
Watersysteem 2.0, Biomassa
verwaarden, Veerkracht

Veenweiden breed
Resultaten precisiewatermanagement

Veenweiden breed*
Watersysteem 2.0

* Dit raakt aan alle thema's van het VIC, vraagstukken in de veenweiden en innovaties/oplossingsrichtingen.
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Bijlage 2. Diverse studenten trajecten
Datum

Naam student

feb tm juni 2018

Titel/thema
Bodemtemperatuur i.r.t.
nutriëntenbenutting
Bodemtemperatuur i.r.t.
nutriëntenbenutting
Bodemtemperatuur i.r.t.
nutriëntenbenutting

feb tm juni 2018

Grasgroei en productie

Bas van den Berg

feb tm juni 2018

Grasgroei en productie

Mike Kroes

feb tm juni 2018

Grasgroei en productie

John Sunder

feb tm juni 2018
sept 2017 tm jan
2018
sept 2017 tm jan
2018
sept 2017 tm jan
2018
sept 2017 tm jan
2018
sept 2017 tm jan
2018
sept 2017 tm jan
2018
sept 2017 tm jan
2018

Grasgroei en productie

Tim te Velthuis

Thema
Veenweiden
Veerkracht
Veenweiden
Veerkracht
Veenweiden
Veerkracht
Veenweiden
Veerkracht
Veenweiden
Veerkracht
Veenweiden
Veerkracht
Veenweiden
Veerkracht

Immuunstimulerende werking van algen

Mara Neuteboom

Biomassa Verwaarden

Smakelijkheid van smalle weegbree

Anne de Jong

Biodiversiteit

Smakelijkheid van smalle weegbree

Iris Pronk

Biodiversiteit

Smakelijkheid van smalle weegbree

Naomi Groos

Biodiversiteit

Smakelijkheid van smalle weegbree

Sandrine van der Geer

Kengetallen voor grascontrole

Renske Toonstra
Melissa Ruiz van der
Vliet

Biodiversiteit
Veenweiden
Veerkracht
Veenweiden
Veerkracht

feb tm juni 2018
feb tm juni 2018

Kengetallen voor grascontrole

Simone Verhoeven
Lotte Roskam
Henk-Jan Sprokkereef

Studierichting
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij

School
Aeres Hogeschool
Dronten
Aeres Hogeschool
Dronten
Aeres Hogeschool
Dronten
Aeres Hogeschool
Dronten
Aeres Hogeschool
Dronten
Aeres Hogeschool
Dronten
Aeres Hogeschool
Dronten
Inholland Delft
Inholland Delft
Inholland Delft
Inholland Delft
Inholland Delft
Inholland Delft
Inholland Delft
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sept 2017 tm jan
2018
sept 2017 tm jan
2018
sept 2017 tm jan
2018
sept 2017 tm jan
2018

Francesca van Rossum

Veenweiden
Veerkracht
Veenweiden
Veerkracht

Dier- en
Veehouderij
Dier- en
Veehouderij

Review natte teelten

Jildau Dijkstra

Biomassa verwaarden

Milieukunde

VHL Leeuwarden

Review natte teelten

Irene Reidsma

Biomassa verwaarden

Milieukunde

VHL Leeuwarden

Kengetallen voor grascontrole

Allan Holtzapfel

Kengetallen voor grascontrole

Inholland Delft
Inholland Delft

