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Voorwoord 
 
In dit jaarverslag 2018 blikken we terug op het tweede 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. Zij voorzagen bij de opstart 
van het VIC (2012) al dat een investering in de ontwikkeling van de 
veenweiden nodig was. Dat loont nu. De resultaten van de inzet van het VIC 
zijn nu terug te vinden in het Klimaatakkoord, in projecten/pilots in heel 
Nederland en in de inmiddels nationaal gevoerde discussie over de toekomst 
van de veenweiden. Dit laat zien dat het werk van het VIC de afgelopen jaren 
relevant is voor de huidige vraagstukken rondom het klimaat en de toekomst 
van de veenweiden.  
 
De ideeën die het VIC de eerste jaren van haar bestaan heeft gezaaid, zijn 
inmiddels gekiemd, ontwikkeld en worden in regionale pilots getest voor ze 
de weg naar de praktijk (op grote schaal) vinden. VIC werkt met zogenoemde 
iconen, die een transitie in de veenweiden op gang brengen. De iconen waar 
VIC in het Meerjarenprogramma 2017-2019 op inzet zijn:  

 Biomassa verwaarden, dit draait om de transitie van de huidige teelt 
(hoofdzakelijk gras) naar een breder palet aan (nieuwe) teelten. 

 Watersysteem 2.0 zet in op een transitie in het grondwaterbeheer van 
veengrond, waarbij middels water infiltratie meerdere doelen 
nagestreefd worden o.a.: het beperken van bodemdaling en CO2-uitstoot, 
klimaatbestendig en robuust melkveebedrijf en stimuleren van 
weidevogels.  

 Agrologistiek werkt toe naar een ander gebruik van de infrastructuur, met 
oog voor beperken van transport, zelfvoorziening van bedrijven en 
nieuwe weggebruikers.  

 Veenweiden Veerkracht transitie van een landbouwmodel dat gericht is 

op productiemaximalisatie naar een adaptief landbouwmodel dat de 

natuurlijke veerkracht gebruikt voor een sterk landbouwsysteem met 

behoud van natuur- en landschapskwaliteit. 

 Onderwijs zet in op de transitie van sectorgericht onderwijs naar 

omgevingsgericht onderwijs. 

 Grondverbetering met klei: een nieuwe oplossingsrichting om 

bodemdaling en CO2-uitstoot van veengrond te beperken. 

 Boeren bij hoog water: ontwerp van bedrijfsconcepten voor natte 

veengronden. 

 
De iconen Watersysteem 2.0 en Biomassa verwaarden zijn de afgelopen jaren 
in een stroomversnelling geraakt, onder andere door de start van diverse 
regionale initiatieven en pilots. In deze transitieprocessen verschuift de rol 
van het VIC dan ook van aanjager/initiator naar kennisdrager. Om deze rol ter 
vervullen en tevens het proces van deze transities te bewaken (‘damage 
control’) vervult VIC de rol van projectleider in de deelexpedities 
‘Onderwaterdrainage’ en ‘Natte teelten’ van het Nationaal Kennisprogramma 
Bodemdaling (NKB).  
In 2018 is in overleg met de opdrachtgevers afscheid genomen van 
Agrologistiek als icoon. De nieuwe iconen ‘Grondverbetering met klei’ en 
‘Boeren bij hoog water’ bevinden zich juist in de beginfase van het 
transitieproces.  
 

 

 

 

  

Deelnemers aan de vaksessie Complexe Grasteelt laten zich  

Informeren over de kansen van kruiden voor een veerkrachtige landbouw.  
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1. Inleiding 
 
In dit tweede jaarverslag van het Meerjarenprogramma 2017-2019 plaatsen 
we de resultaten van de activiteiten in 2018 in een terugblik op een langere 
periode. 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. 
 
Highlights 2018 
 

 Bodemdaling in veengebieden is tijdens de uitvoering van het huidige 
meerjarenprogramma uiterst actueel geworden. De mede door VIC in 
gang gezette transities zoals natte teelten en drukdrainage zijn 
opgenomen in het Klimaatakkoord en zijn besproken aan de 
klimaattafels. Doordat de discussie over de toekomst van de veenweiden 
nu echt politiek is geworden neemt de discussie over effectiviteit van 
maatregelen toe en worden sommige publicaties door meningen 
gekleurd. Er ontstaat behoefte aan fact finding.  
 

 Het Icoon ‘Sturen met water’ raakt in een stroomversnelling: inmiddels 
zijn er in vijf provincies pilots met drukdrainage gestart. Ook de 
ontwikkeling van natte teelten -onderdeel van ‘Hoogwaardige biomassa’- 
gaat snel; misschien wel sneller dan gerechtvaardigd. Door deze snelle 
ontwikkelingen hebben stakeholders behoefte aan overzicht. Daarom 
werd gevraagd om een platform voor kennisuitwisseling en kennisdeling. 
Dat heeft in 2018 vorm gekregen in de deelexpedities 
Onderwaterdrainage en Natte teelten van het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling. Via deze weg wordt ook aan de 
behoefte aan fact finding invulling gegeven.  
 

 De door VIC, Stichtse Rijnlanden en Utrecht-West georganiseerde 
kennisuitwisselingsdag The Next Step in maart 2018 was een belangrijke 
eerste stap in het bundelen en delen van kennis over bodem- en 
waterbeheer. 

  

 Uit het onderzoek ‘Precisiewatermanagement met onderwaterdrains en 
putbemaling’ bleek al dat drukdrainage effectief is in het beheersen van 
de grondwaterstand. De droge zomer van 2018 liet zien dat ook op 
andere plekken onderwaterdrainage en drukdrainage de 
grondwaterstand hoger wisten te houden. Wel zijn er regionale 
verschillen en is het nodig om de werking te optimaliseren en te 
onderzoeken welke factoren meespelen in veenafbraak en de werking 
van deze waterinfiltratiesystemen.  
 

 De voorlopige resultaten van de laboratoriumstudie naar de reducerende 
werking van klei op veenafbraak zijn bemoedigend. Bij de eerste 
metingen waren er effecten meetbaar van zowel de klei concentratie als 
kleisoort. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van Grondverbetering met 
klei. 

 

 Het icoon ‘Veenweiden Veerkracht’ krijgt invulling in de vorm van de 
‘Proeftuin Krimpenerwaard’. De in 2018 van start gegane Proeftuin levert 
‘bouwstenen’ om Adaptieve Landbouw vorm te geven en implementatie 
in een gebied mogelijk te maken.  
 

 De voorstudie voor Boeren bij Hoog water laat zien dat het verhogen van 
grondwaterpeilen samen met het volgen van de (agrarische) inrichting 
naar grondwaterpeil, de uitstoot van broeikasgassen per hectare van het 
bedrijfssysteem kan halveren of nog verder verlagen. 
 

Leeswijzer 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 2014-2018 tot en met de huidige status (fase in 
innovatieproces) en ontwikkelingsrichting voor de komende jaren. In 
hoofdstuk 3 komen achtereenvolgens de thema’s aan bod: Biomassa 
verwaarden, Watersysteem 2.0, Agrologistiek, Veenweiden Veerkracht, 
Onderwijs, Grondverbetering met behulp van klei en Boeren bij Hoog Water. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de communicatie-activiteiten en geeft daarvan de 
hoogtepunten weer.  
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2. Bestuur en Organisatie  
 
Bestuur 
Het bestuur van het VIC wordt gevormd door een vijftal bestuursleden. In 
2018 heeft bestuurslid dhr. Wantenaar afscheid genomen van zijn functie in 
het bestuur, hij heeft dhr. S. Ruiter bereid gevonden om hem op te volgen. 
Dhr. Ruiter is in juli 2018 officieel toegetreden tot het bestuur. Daarmee 
bestaat het VIC bestuur sinds juli 2018 uit de volgende bestuursleden: dhr. J. 
Heijkoop (voorzitter), dhr. A.N. van der Zande, dhr. J. van der Vlist, dhr. J.I.M. 
Duindam (penningmeester) en dhr. S.R.F. Ruiter. Dhr. Van der Vlist was per 
september 2018 herkiesbaar, zijn bestuursperiode is verlengd tot september 
2021.  
Het VIC bestuur is in 2018 tweemaal bijeengekomen voor de jaarlijkse 
vergaderingen.  
 
Werkorganisatie 
De VIC werkorganisatie bestaat uit vier medewerkers. Het VIC heeft geen 
personeel in dienst maar werkt met inhuur en detachering. Het VIC wil graag 
werken met mensen die ook op andere plekken werken en zo kennis, ervaring 
en netwerken “meenemen”. Van de vier medewerkers werken er twee 
parttime voor het VIC.  
Naast de vier medewerkers huurt VIC ook mensen in voor losse 
(deel)opdrachten. Sommigen werken tijdelijk voor het VIC waarna er voor 
nieuwe opdrachten nieuwe mensen worden ingehuurd om zo voor een frisse 
kijk te zorgen, iets wat voor een innovatiecentrum belangrijk is. 
 
Medewerkers van het VIC zetten zich in voor het ontwikkelen/aanjagen van 
innovaties in de veenweiden. Dat doen zij o.a. door bij te dragen aan: fact-
finding en duiding van (onderzoeks-)resultaten, kennisdeling, agenderen van 
onderbelichte aspecten van een innovatie, reflectie op ontwikkeling van 
innovaties, integreren van innovaties en het door ontwikkelen van 
bedrijfsmodellen. Daarnaast vervullen zij een rol als sparring-partner voor 
pilots van anderen en zorgen ze voor verbinding/afstemmen met andere 
platforms, programma’s en pilots in de veenweiden.  
 

 
 
  

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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3. 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.  

3.1 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. Het streven is zelfs om aanvullende ecosysteemdiensten te 
leveren, zoals waterberging en -zuivering en biodiversiteit.  
In 2018 heeft VIC gewerkt aan de doorvertaling van kennis en kunde rondom 
nieuwe teelten naar gebied/polderniveau o.a. middels de ‘Deelexpeditie natte 
teelten’. Daarnaast is de opschaling naar een tiental hectare lisdodde 
voorbereid voor 2019 en werkt VIC in samenwerking met het IPV aan het 
verkennen en ontwikkelen van een keten voor nieuwe teelten. 
 
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 klimaatomstandigheden, beperken van 
bodemdaling en een solide economische basis voor het veenweidengebied. 
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Evaluatie 2014-2018 
Het verkennen van de mogelijkheden van viskweek in veenweidensloten op 
melkveebedrijven (2014) heeft bijgedragen aan het bespreekbaar maken van 
nieuwe verdienmodellen voor het melkveebedrijf. En heeft ertoe 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. Parallel 
aan de ontwikkeling van cranberryteelt startte in 2014/2015 de eerste 
verkenningen naar andere natte teelten in het onderzoekstraject ‘Veen, voer 
en Verder’, namelijk onderzoek naar de teelt van lisdodde, wilg, miscanthus, 
riet en pijlkruid. De tussentijdse onderzoeksresultaten wezen uit dat lisdodde 
perspectief biedt als natte teelt met toepassingsmogelijkheden op het 
melkveebedrijf. In 2016 is bij KTC Zegveld dan ook 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. In 2018 

o.a. tijdens de praktijkmiddag lisdoddeteelt in Zegveld en de Tour de Boer in 
de Krimpenerwaard. Ook bij werkbezoeken van overheden (zowel regionaal 
als nationaal), en excursies voor ondernemers, adviseurs en diverse 
ketenpartijen zijn nieuwe teelten belicht.  
 
De brede publiciteit (o.a. nieuwsberichten en persberichten) 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. 
Naast de locatie in Zegveld, zijn mede hierdoor geïnspireerd ook op andere 
plaatsen in het veenweidengebied pilots met natte teelten gestart: in de 
Krimpenerwaard (Zuid-Holland), Ilperveld (Noord-Holland) en in Friesland. In 
Marickenland (Utrecht) is ook een pilot voorzien. 
 
Het in 2018 afgeronde onderzoek ‘Veen, Voer en Verder’ (rapportage begin 
2019) verschaft de onderzoeksresultaten van de teelt van lisdodde, wilg, 
miscanthus en riet. Deze resultaten vormen een belangrijke basis voor het 
ontwikkelen van natte teelt in de veenweiden, en leveren een bijdrage aan de 
vorming van nieuw beleid. Voor de periode 2019-2020 wordt een 
vervolgonderzoek opgestart om nog openstaande vragen zowel over de teelt 
(bijv. wat is de persistentie van het gewas op de lange termijn) als over het 
milieueffect van natte teelten (bijv. wat is het effect van natte teelten op 
broeikasgassen) op te lossen. 
 
Fase in innovatieproces 
In het transitieproces naderen we de fase van implementatie.  
Enerzijds bestaat dat uit het doorontwikkelen van natte teelt op middelgrote 
schaal (een tiental hectare) om daarmee vraagstukken op te sporen die 
spelen als het gaat om opschaling van de teelt en oogst. Deze vraag wordt 
opgepakt door Coöperatie KTC Zegveld. In 2019 begeleid KTC de ontwikkeling 
van circa tien hectare lisdodde op meerdere locaties in de regio. Ook de 

Diverse stakeholders zijn op zoek naar antwoorden op praktische vragen over lisdoddeteelt, 

omdat zij overwegen om lisdodde te telen of grond hiervoor beschikbaar te stellen. Zij 

bezochten de praktijkmiddag lisdoddeteelt in Zegveld op 7 juni 2018, waar kennisdeling 

centraal stond.  
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bevindingen uit het vervolgonderzoek ‘Veen, Voer en Verder’ spelen een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van natte teelt op middelgrote schaal.   
VIC vervult in deze ontwikkeling een indirecte rol, namelijk de 
kennisbundeling en kennisuitwisseling rondom natte teelten, via de in 2018 
opgerichte Deelexpeditie Natte teelten van het Nationaal Kennisprogramma 
Bodemdaling (NKB). VIC levert hiervoor de projectleider, brengt kennis en 
kunde in vanuit andere trajecten en bewaakt het transitieproces. Dat doet zij 
door het kaf van het koren te scheiden, door de vraag te stellen: Wat 
bevordert de transitie en welke blokkades moeten uit de weg geruimd 
worden? 
  

Anderzijds is het van belang om te 
komen tot implementatie van nieuwe 
biomassastromen in het 
veenweidengebied. Voordat teelt van 
biomassa opgeschaald wordt, is er 
behoefte aan het verkennen en 
ontwikkelen van duurzame 
afzetkanalen. Er zijn nog een aantal 
vraagstukken rondom de oogst en het 
drogen van de lisdodde voordat deze 
tot een product verwerkt kunnen 
worden, zoals: Wat is de carbon 
footprint als het gehele proces van 
teelt tot aan verwerking wordt 
meegenomen? Hoe wordt dit 

gecertificeerd (vraag vanuit markt)? En wat voor methodes zijn er om het 
gewas te drogen? Het opbouwen van een volwaardige keten kost circa 20 
jaar. VIC zet nu in op ontwikkelen van voorbeelden, zoals een picknicktafel en 
‘Tiny cabin’ om deze en andere vragen te identificeren. De ontwikkeling van 
lisdodde als natte teelt bevindt zich nu midden in de fase van ‘Valley of 
death’, de fase waar de pioniers het los laten. Er is nu veel inspanning nodig 
om door deze fase heen te komen. VIC pakt deze rol op. Dat doet zij niet 
alleen, maar samen met het Innovatieprogramma Veen (IPV). In 2018 is er 

een intensieve samenwerking ontstaan tussen het VIC en IPV. Deze 
samenwerking gaat verder dan alleen de deelexpeditie. Vanuit het 
Innovatieprogramma Veen is er expertise in huis voor ketenontwikkeling van 
natte teelten. VIC heeft samen met KTC expertise over de ontwikkeling/teelt 
van natte teelten. Via de samenwerking vullen het programma IPV en het 
programma van het VIC elkaar aan. In figuur 1 zijn de samenwerkingspartners 
van VIC voor het thema Biomassa verwaarden weergegeven. De groen 
gemarkeerde velden geven directe samenwerkingsverbanden aan, de gele 
markering staat voor een indirecte samenwerking. Een voorbeeld hiervan is 
de kennisuitwisseling met pilots in Duitsland en Friesland via de deelexpeditie 
Natte teelten.   
 

 
 

  

Picknicktafel als eerste stap in het 

verwaarden van lisdodde. Op de 

achtergrond de experimenteervelden 

met natte teelten in de Krimpenerwaard.  

Figuur 1. Samenwerkingsverbanden VIC voor Biomassa Verwaarden  
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3.2 Watersysteem 2.0 
Het thema watersysteem 2.0 richt zich op het ontwikkelen en uittesten van 

manieren om het watersysteem klimaatbestendig te maken. In 2018 lag de 

focus voor VIC op kennisbundeling en kennisdeling vanuit pilots en onderzoek. 

Dit heeft o.a. vorm gekregen in de Deelexpeditie Onderwaterdrainage. Met 

deze rol bewaakt VIC de transitie naar een ander grondwaterbeheer.  

Watersysteem 2.0 richt zich in eerste instantie op aanpassingen op 
polderniveau, met actief sturen op de grondwaterstand (infiltratie van water 
in veengrond). Door waterinfiltratie met onderwaterdrainage (OWD) wordt 
bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen beperkt, verbetert de 
waterkwaliteit, en zijn nog meer doelen te halen, zoals weidevogelbeheer en 
biodiversiteit. 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. Waterinfiltratie van 
veengrond kan op twee manieren: namelijk met drainagebuizen waarbij de 
buizen aangesloten zijn op de sloot, dat noemen we onderwaterdrainage. Of 
middels drukdrainage: drainagebuizen aangesloten op een centraal 
waterreservoir waar de druk opgevoerd kan worden tot boven het slootpeil. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie 2014-2018 

Onderzoek 
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. De 
kennis die is opgedaan met Sturen op Nutriënten wordt gebruikt voor 
projecten rond waterkwaliteit, zoals het in 2017 gestarte project ‘Proefpolder 
Kringlooplandbouw’. ‘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 
(Precisiewatermanagement) dat in 2016 is gestart en in 2017 en 2018 is 
voortgezet. Dit onderzoek naar drukdrainage op proefpercelen in Zegveld is in 
2018 afgerond en levert inzicht op over het effect van drukdrainage op het 
beïnvloeden van het grondwaterpeil. In de rapportage 
Precisiewatermanagement zijn de onderzoeksresultaten beschreven. Deze 
resultaten leveren een bijdrage aan de vorming van beleid rondom 
bodemdaling en de toekomst van veenweidengebieden.  
 
  

https://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2018/10/Precisiewatermanagement-op-veenweindegrond-met-pompgestuurde-onderwaterdrains.pdf
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Onderzoeksvragen die nog openstaan zijn: Wat is het effect van drukdrainage 
op de CO2-uitstoot en draagkracht van de veengrond? Het vervolgonderzoek 
daarnaar is van start gegaan, getiteld: ‘Sturen op CO2-emissie en draagkracht 
met precisiewatermanagement op veengrond’. Een andere vraag die 
openstaat is: wat is het waterverbruik van onderwater- en drukdrainage en 
wat betekent dit als het grootschaliger toegepast gaat worden? 
Onderzoeksinstituut Deltares is hiervoor gestart met een onderzoek in 
opdracht van een aantal waterschappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilots 
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/onderwaterdrainage bij acht verschillende 
melkveehouders in de Friese veenweiden.  
En zijn er in 2017 pilots gestart met drukdrainage in de gemeente 
Krimpenerwaard (Zuid-Holland), Kamperveen (Overijssel), Polder Spengen 
(Utrecht). En vanaf 2018 in de Alblasserwaard (Zuid-Holland). In Noord-
Holland is in 2018 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 gestart zijn met grootschalige (circa 300 hectare) aanleg 
van onderwaterdrainage met sturing via het slootpeil. Sinds 2018 is het VIC 
ook betrokken bij de voorbereiding van een onderzoek naar drukdrainage in 
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (te starten in 2019), waar onder 
andere de werking bij veen met een kleidek wordt onderzocht. VIC wordt 
regelmatig gevraagd voor advisering bij spin-offs en opstarten van nieuwe 
initiatieven. Figuur 2 geeft een weergave van de diverse 
samenwerkingspartners van het VIC bij het vormgeven van Watersysteem 
2.0, zowel direct (groen) als indirect (geel). 
 
 

Metingen broeikasgasemissie bij proefvelden met onderwaterdrainage en drukdrainage door 
Wageningen Environmental Research.  

 

Figuur 2. Samenwerkingsverbanden VIC voor Watersysteem 2.0  
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Fase in innovatieproces 
In 2017 signaleerde het VIC dat er in veel gebieden pilots starten, maar dat 
veel stakeholders daardoor het overzicht kwijtraakten en behoefte hadden 
aan kennisbundeling vanuit pilots en onderzoek. In 2018 lag voor VIC de focus 
dan ook op het bundelen en delen van kennis. Dit werd al concreet gemaakt 
in de Kennisuitwisselingsdag Water- en Bodembeheer (The Next Step), die het 
VIC samen met HDSR in maart 2018 organiseerde, voor alle betrokken 
stakeholders. Een dag waarop melkveehouders, onderzoekers en andere 
betrokkenen vanuit projecten en beleid hun ervaringen, inzichten en 
resultaten deelden. En samen in gesprek gingen over de volgende stap voor 
duurzame oplossingen voor de veenweiden. 
 
 
 
 

Mede op advies van haar opdrachtgevers heeft VIC in 2018 aansluiting 
gezocht bij het op te richten platform in het kader van het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling (NKB), om op die manier vorm te geven aan 
kennisbundeling en kennisdeling omtrent onderwaterdrainage en 
drukdrainage. VIC vervult de rol van projectleider in de ‘Deelexpeditie 
Onderwaterdrainage’, dat is één van de deelexpedities van het NKB. Met 
deze rol bewaakt VIC de ontwikkeling van Watersysteem 2.0 door ervoor te 
zorgen dat er geen onnodige (dubbele) onderzoeken/activiteiten 
plaatsvinden, bewaakt VIC de fact-finding en voert VIC ‘damage control’ uit. 
Met andere woorden VIC zorgt dat blokkades die de transitie naar 
Watersysteem 2.0 blokkeren opgespoord en vervolgens opgelost worden.  
 
 
 

  

  

Metereoloog Reinier van den Berg verzorgde de aftrap van de kennisuitwisselingsdag Bodem- en Water beheer en belichtte de gevolgen voor klimaatverandering.  
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3.3 Agrologistiek 
Binnen het thema Agrologistiek draait het om innovaties in het gebruik en 

beheer van de infrastructuur (wegen, kabels en leidingen). Zodat hoge kosten 

voor onderhoud en beheer beperkt worden. VIC heeft sinds 2014 inspanningen 

geleverd om Agrologistiek op de agenda te krijgen, dit is echter maar deels 

gelukt. Daarom is in 2018 in overleg met de opdrachtgevers besloten om 

Agrologistiek als icoon te beëindigen.  

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 2014 in dit traject dan ook de rol 
van aanjager en verbinder opgepakt. Dit vraagstuk past immers bij de 
specifieke aanjaagrol van het VIC: vraagstukken agenderen en daarmee het 
traject van systeeminnovatie in gang te zetten. 
 
Evaluatie 2014-2018 
In 2014 en 2015 heeft VIC het vraagstuk rondom Agrologistiek geagendeerd 
en stakeholders bijeengebracht. 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 kwamen 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 en vormden belangrijke contactmomenten om stakeholders 
bij de transitie te betrekken.                   
 
Fase in innovatieproces 
Eind 2017 hebben we ervoor gekozen om 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, is verder begeleid door de gebiedscommissie Utrecht-
West en is door VIC in 2017 losgelaten.  
 
Er is door het VIC een aantal jaar inspanning geleverd om het icoon 
Agrologistiek volledig op de agenda te krijgen. Het VIC zet in op een breed 
palet aan thema’s, daarom is in 2017 door de opdrachtgevers van het VIC 
geadviseerd focus aan te brengen en is de rol van het VIC voor het thema 
Agrologistiek teruggebracht tot een adviserende rol.  
N.a.v. de ontwikkelingen in 2018 is in overleg met de opdrachtgevers van het 
VIC besloten dat er voor Agrologistiek als zelfstandig icoon vanaf 2019 geen 
inspanning meer wordt geleverd door het VIC. Wel worden de aspecten van 
Agrologistiek bij andere iconen ondergebracht, zoals grondgebondenheid 
onder het thema adaptieve landbouw (Veenweiden Veerkracht). 
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3.4 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. In 2018 is de Proeftuin Trots op de 

Krimpenerwaard van start gegaan, in deze Proeftuin worden bouwstenen 

ontwikkeld op adaptieve landbouw vorm te geven in een concrete polder.  

Het icoon ‘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.  
 
Evaluatie 2016-2018 
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.  
Vanaf 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.  
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Winst voor weidevogels 
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 doen we 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. 
 
Proeftuin Trot op de Krimpenerwaard 
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, zijn in 2017 reeds 
aantal pilots gestart in de Krimpenerwaard. De pilot ‘Nieuwe 
verdienmodellen’, een verkenning van de kansen van natte teelten als nieuw 
verdienmodel. 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.  
 
De officiële start van het programma Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard 
in 2018 geeft de ontwikkeling van een controle naar een adaptief model een 
enorme impuls. In 2018 zijn er op het gebied van bodem, gewas en dier pilots 
van start gegaan om adaptieve landbouw concreet te maken en invulling te 
geven. Deze pilots hebben de insteek om gezamenlijk (melkveehouders, 
onderzoekers, adviseurs) op zoek te gaan naar nieuwe manieren om tot een 
weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem op veen te komen.  
 
 
 

Fase in innovatieproces 
De ontwikkeling van een controle naar een adaptief model is in gang gezet.  
De gemeente Krimpenerwaard heeft VIC gevraagd het programma te 
ontwikkelen en de uitvoering te begeleiden. Met ondersteuning van het VIC 
en haar partners is in 2018 de ‘Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard’ 
gestart. Door de ontwikkeling van deze Proeftuin wordt de transitie naar een 
adaptief landbouwmodel versnelt. Diverse pilots en onderzoekstrajecten 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. 
 

  

De Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard zet in op een gezamenlijke ontdekkingstocht van 

melkveehouders, onderzoekers en adviseurs naar een weerbaar en veerkrachtig 

landbouwsysteem. Diverse pilots ondersteunen deze zoektocht. Op het kaartje de deelnemende 

melkveebedrijven op 1 juni 2018. 
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3.5 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 2014-2018 
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 vernieuwende leerlijn geadopteerd 
door de Aeres Groep, daarmee is een stap gezet in de transitie van 
sectorgericht naar omgevingsgericht onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om innovaties en veenweidenkennis te verankeren bij de nieuwe generaties 
plattelands-ondernemers zet het VIC jaarlijks in op excursies, 
groepsopdrachten, stage- en afstudeerdopdrachten voor studenten.  
 
Fase in innovatieproces 
De implementatie van Dairy Triangle als leerlijn voor 
regio/grondsoortspecifiek onderwijs mag dan geadopteerd zijn in het 
onderwijs. Het integreren van lesprogramma’s in het onderwijs is tot nu toe 
nog niet succesvol gebleken. De VIC-werkorganisatie heeft al op diverse 
manieren geprobeerd om lesprogramma’s over veenweidenspecifieke 
thema’s in het onderwijs te introduceren. Tot nu toe is dat echter door het 
onderwijs nog niet opgepakt. VIC heeft van een aantal bestuurders hulp 
aangeboden gekregen, zij willen hun bestuurlijke netwerk benutten om in het 
onderwijs voet aan wal te krijgen. Om zo gezamenlijk de kennis van het VIC bij 
toekomstige ondernemers te integreren.  
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3.6 Grondverbetering met behulp van klei 
Het icoon ‘Grondverbetering met behulp van klei’ als nieuwe 
oplossingsrichting voor bodemdaling ontwikkelt zich snel. Het idee voor deze 
nieuwe oplossingsrichting is medio 2017 ontstaan. Het is eigenlijk een oud 
principe in een nieuw jasje: klei of kleibagger uit de uiterwaarden, rivieren of 
afgegraven (natuur)gebieden 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 kunnen binden en daarmee CO2-uitstoot 
beperken.  
In 2018 zijn de eerste verkenningen gestart, o.a. de laboratoriumstudie ‘Klei 
voor behoud veen’ een studie naar het effect van de kleisoort en 
kleiconcentratie op veenafbraak. De voorlopige resultaten van deze 
laboratoriumstudie naar de reducerende werking van klei op veenafbraak 
bieden perspectief.  
 
Als vervolg op de laboratoriumstudie start in 2019 ‘Grondslag veen’: een 
onderzoek naar het effect van kleideeltjes op de veenafbraak, zowel middels 
een laboratoriumstudie als via praktijkonderzoek in het veld.  
In de Krimpenerwaard is in 2018 de pilot ‘Veenverrijking met klei’ gestart om 
het transport van klei en de dosering voor het inspoelen van klei in het veen 
te onderzoeken. In 2019 gaat ook bij KTC Zegveld een pilot ‘Klei-in-veen’ van 
start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallel daaraan brengt de studie ‘Carbon Footprint’ de CO2-footprint van het 
gehele traject van het aanbrengen van klei in veen in kaart. Oftewel het 
potentieel effect van het aanbrengen van klei in veen op de netto 
koolstofvastlegging.   
 
Fase in innovatieproces 
‘Grondverbetering met behulp van klei’ bevindt zich in het beginstadium van 
de ontwikkeling tot volwaardig icoon. In dit stadium is het belangrijk om de 
wetenschappelijke basis te leggen. De diverse onderzoeken dragen bij aan 
deze wetenschappelijk basis. Zowel in het laboratorium als in het veld wordt 
het effect van het aanbrengen van kleideeltjes in veen op de remmende 
werking van veenafbraak onderzocht. Tegelijkertijd worden de vraagstukken 
rondom beschikbaarheid, transport en logistiek (incl. carbon footprint) 
opgespoord en verkend. De pilots in de Krimpenerwaard en in Zegveld dragen 
bij aan het opsporen van deze vraagstukken.  
 

  

Ondernemer de Vries uit Stolwijk ontvangt de eerste 
vracht klei voor de praktijkproef met het inspoelen van klei 
in veen op zijn bedrijf. Hij geeft aan waarom hij meedoet: 
“Omdat het een manier is om op veengrond bodemdaling 
en uitstoot van CO2 te beperken. Bovendien kan het ook 
helpen om een stevigere bodem te krijgen”.  
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3.7 Boeren bij hoog water 
Bodemdaling in de veenweiden is een actueel thema op de agenda van 
overheden. Ook het bedrijfsleven sluit nu aan; de bij bodemdaling vrijkomende 
C02-emissie gaat een rol gaat spelen in het verduurzamen van de 
bedrijfsvoering.  
Om veenafbraak en broeikasgasemissies te beperken is vernatting van veen 
onvermijdelijk, maar daarbij moet ook gekeken worden naar de economische 
kant en naar andere duurzaamheidsdoelen. Het vraagt om nieuwe 
bedrijfssystemen, en niet alleen optimalisatie van het bestaande systeem. We 
introduceren daarom een nieuw overkoepelend onderwerp: Boeren bij hoog 
water. Bij Boeren bij hoog water worden natte gronden als uitgangspunt 
genomen en worden op basis daarvan passende bedrijfsconcepten 
ontworpen. Boeren bij hoog water past bij de wens om verschillende iconen, 
zoals Watersysteem 2.0, Biomassa Verwaarden en Veenweiden Veerkracht te 
integreren.  
 
In 2018 zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van Boeren bij 
Hoog water. Door het Louis Bolk Instituut is er een voorstudie verricht naar 
inrichtingsscenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale 
klimaatimpact. Daarbij worden vier bedrijfsscenario’s vergeleken. De 
uitwerking van de scenario’s in deze voorstudie heeft als uitgangspunt de 
huidige landbouw/melkveehouderij, met als doel het komen tot een robuuste 
bedrijfsinrichting van een (melkvee)bedrijf. De voorstudie laat zien dat het 
verhogen van grondwaterpeilen samen met het volgen van de (agrarische) 
inrichting naar grondwaterpeil, de uitstoot van broeikasgassen per hectare 
van het bedrijfssysteem kan halveren of nog verder verlagen. De ingeschatte 
effecten op broeikasgasemissies, saldo, biodiversiteit, weidevogels en 
regionale voedsel-voorziening van de vier uitgewerkte bedrijfsscenario’s zijn 
weergegeven in de rapportage Klimaatmax bedrijf. 
 
Fase in innovatieproces 
In 2019 richten we ons op de realisatie van een (daadwerkelijk) ´living lab´ als 
gids naar een natte landbouw. Een ‘living lab’ houdt haar 
basisrandvoorwaarden vast en verandert met de tijd; al experimenterend en 
zoekend naar de samenhang tussen de uitstoot van broeikasgassen en 

weidevogelbeheer, maatschappelijk draagvlak in de regio en een 
businessmodel om in levensonderhoud te kunnen voorzien. De ondernemers 
gidsend naar een gewenste voedsel- en weidevogelproductie, binnen de basis 
randvoorwaarden. 
 

 

  

Melkveehouders werpen een blik op de wortels via een ondergrondse camera 

tijdens een Veldsessie bodem en beworteling. 

Welk type koe past bij een bedrijfsvoering volgens de principes van Boeren bij Hoog water? 
In 2019 start bij KTC Zegveld het eerste experiment met Jersey koeien op veengrond met 
een hoog grondwaterpeil.   

https://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2019/03/Rapportage-voorstudie-Klimaatmax-bedrijf.pdf
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4. 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 dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

communicatie en kennisdeling van het VIC. Daarnaast komen ook de 

indicatoren aan bod die inzicht geven in het bereik van het VIC bij de 

doelgroepen in 2018.  

4.1 Communicatie en kennisdeling overheden 
In 2018 zijn er (op verzoek) voor diverse delegaties van provincies, 
waterschappen en gemeenten excursies en themabijeenkomsten 
georganiseerd. Daarnaast heeft het VIC een bijdrage geleverd aan thema-
bijeenkomsten 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.  
 

 Veenomeen 
Veenomeen is een groot nationaal congres over bodemdaling, zowel in 
stedelijk als landelijk gebied. Medewerkers van het VIC hebben voor de 
deelexpedities van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling workshops 
verzorgd over onderwaterdrainage en natte teelten. 
 

 Werkbezoek ChristenUnie  
Op 20 april heeft een delegatie van de Christenunie bestaande aan uit leden 
van waterschapsbesturen, provincies en Tweede Kamer een bezoek gebracht 
aan het VIC om kennis te nemen van de verschillende innovaties als 
voorbereiding op debatten over bodemdaling en broeikasgasemissies in de 
algemene besturen. 
 

 
 

 

 Stuurgroep Groene Hart, GS Utrecht, Platform Slappe Bodem 
Gedeputeerde Staten van Utrecht op uitnodiging van de stuurgroep Groene 
Hart een bezoek aan het VIC gebracht, gediscussieerd over de toekomst van 
de veenweiden en een rondleiding gehad langs de verschillende innovaties. 
Ook het Platform Slappe Bodem heeft in 2018 een bezoek aan het VIC 
gebracht.  
 

 Delegaties LNV en EZ 
In 2018 heeft ook het rijk de weg gevonden naar het VIC; meerdere groepen 
medewerkers van de ministeries van Economische zaken en van Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit zijn op werkbezoek geweest. 
 

 Bodemdaling bij RTL-nieuws  
Op 27 juli heeft RTL-nieuws in het halfachtjournaal aandacht besteedt aan 
broeikasgasemissies uit veenbodems, met onder andere beelden van de 
experimenten van het VIC en een interview. 
 
 
 
 
 
 
  

 
Het werkbezoek van diverse delegaties vanuit de nationale overheid gaf VIC de 
gelegenheid om de veenweidenvraagstukken en oplossingsrichtingen te 
agenderen op nationaal niveau. Van het werkbezoek van de leden van de vaste 
Kamercommissie van LNV uit 2017 is de spin-off ook in 2018 nog merkbaar. 
Onder andere doordat VIC gevraagd wordt om veenweiden specifieke kennis te 
leveren ten behoeve van beleidsnota’s en/of opinievorming. 
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 Bezoek ‘Klimaattafel’ 
Op 23 mei 2018 bracht een gezelschap van de ‘Veenweidetafel’, als onderdeel 
van de sectortafel Landbouw en Landgebruik een bezoek aan het VIC. VIC 
heeft tijdens dit bezoek de oplossingsrichtingen waterinfiltratie middels 
onderwaterdrainage en drukdrainage, natte teelten en grondverbetering met 
behulp van klei onder de aandacht gebracht bij het gezelschap. 
Deze oplossingsrichtingen zijn daadwerkelijk terug te vinden in de notitie van 
de Veenweidetafel. De oplossingsrichtingen 
onderwaterdrainage/drukdrainage en natte teelten zijn ingebracht in het 
voorstel voor het Klimaatakkoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Next Step  
Deze kennisuitwisselingsdag (8 maart 2018) was de eerste stap in het 
bundelen en delen van kennis rondom bodem- en waterbeheer. Diverse 
stakeholders vanuit pilots en onderzoek kwamen naar deze dag om hun 
kennis en ervaring te delen. Een divers gezelschap van ruim 90 deelnemers, 
bestaande uit melkveehouders, onderzoekers en andere betrokkenen vanuit 
projecten en beleid. Zij deelden hun ervaringen, inzichten en resultaten. En 
gingen samen in gesprek gingen over de volgende stap voor duurzame 
oplossingen voor de veenweiden. Deze dag werd samen met de 
gebiedscommissie Utrecht-West en Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden georganiseerd. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden van de Veenweidetafel oriënteren zich tijdens een werkbezoek aan het VIC op de 
kansen en mogelijkheden van diverse oplossingsrichtingen voor de veenweiden.  
Op de foto het bezoek aan het proefveld met drukdrainage.   
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4.2 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 PPP-
Agro Advies organiseert het VIC 
demonstratiedagen en vakdagen voor 
kennisdeling met melkveehouders.  
Daarnaast bezoeken jaarlijkse diverse 
gezelschappen van melkveehouders de 
locatie van KTC Zegveld en worden zij 
geïnspireerd door nieuwe 
oplossingsrichtingen die het VIC 
presenteert.  
 

 Vakdag ‘Gewoon Lekker boeren’ 
Een vakdag met de ondertitel: Vakman in een nieuw klimaat. Het 
veranderende klimaat en de reductie van CO2 en ammoniak stellen andere en 
nieuwe vragen aan het vakmanschap van de melkveehouder. Bijvoorbeeld op 
het gebied van bemesten, beweiden, voeren en de samenstelling van het 
grasland (kruiden). Het programma besteedde aandacht aan de veranderende 
omgeving en hoe de melkveehouder daar met een aantal slimme 
verbeteringen op in kan spelen. Tijdens deze vakdag werden een aantal 
handvatten gegeven om middels kleine stappen toe te werken naar 
maatregelen die een positief effect hebben op het melkveebedrijf en het 
milieu.   
 
 

 Tour de Boer Krimpenerwaard 
Een ronde langs de boeren in de Krimpenerwaard en kennismaken met 
kansrijke ideeën voor de Krimpenerwaard. Met dat doel organiseerde 
Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard op 19 oktober 2018 een Tour de Boer. 
Een rondgang langs 3 locaties waar te zien en te horen was wat natte teelten 
zijn en doen, hoe onderwaterdrainage werkt, het effect van kruiden in je gras 
en hoe kringlopen kunnen sluiten. En hoe dat bijdraagt aan een weerbaar en 
veerkrachtig landbouwsysteem. 

 

 

  

Ook vanuit Duitsland is er interesse in de 

oplossingsrichtingen van het VIC. 

Beleef de Tour de Boer mee via het verslag !  

Melkveehouders werpen een blik op de bodem en bemesting bij de praktijksessie 

deskundig bemesten, tijdens de Vakdag ‘Gewoon Lekker Boeren’ op 4 oktober 

2018. 

https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2018/11/Verslag-Tour-de-Boer-Krimpenerwaard..pdf
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 Praktijkmiddag lisdoddeteelt 
De ruim 45 deelnemers aan deze dag vertegenwoordigde een divers 
gezelschap van agrarische natuurverenigingen, verpachters van grond, 
boeren, onderzoekers en overheden. Allen op zoek naar antwoorden op 
praktische vragen over de teelt, omdat ze overwegen om lisdodde te telen of 
grond hiervoor beschikbaar te stellen. De praktische vragen illustreren waar 
we op dat moment (juni 2018) staan met de natte teelten: We zijn pas aan 
het begin van de ontwikkeling van een volwaardige productie en 
verwerkingsketen. 
 
Tijdens deze dag kwamen vragen aan bod als: waaraan moet een perceel 
voldoen, wanneer te oogsten en wat levert het op voor het milieu?  
Tijdens de discussie aan het einde van de dag bleek dat de meeste vragen 
rond teelt en oogst van lisdodden pas konden worden beantwoord als 
duidelijk is wat de daadwerkelijke motivatie van lisdoddenteelt is. Dat lijkt 
misschien logisch maar afhankelijk van het doel wordt de mestgift, oogsttijd 
en aantal keren oogsten, plantafstand, e.d. bepaald. Het is dus belangrijk om 
dit vooraf scherp te hebben. 
De drie doelen van lisdoddeteelt die aan bod kwamen zijn: 
• Landbouwgewas in de vorm van paludiculture: lisdodde kan dienen als 
veevoer en als grondstof voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal en bouwplaten. 
• Overgangszone: lisdodde kan fungeren als buffer en reiniging van water in 
de overgangszone tussen landbouw en natuur. 
• Natuurontwikkeling: lisdodde telen om de grond uit te mijnen en geschikt te 
maken voor natuur. 
 

 

 

  

 

 

4.3 Communicatie en kennisdeling studenten 
 
Ook in 2018 heeft het VIC praktisch vormgegeven aan het verankeren van 
innovaties en veenweidenkennis bij studenten, zowel op MBO, HBO als 
Universitair niveau. Enerzijds door excursies. In 2018 bleek er belangstelling 
voor een bezoek aan het VIC vanuit diverse Universiteiten. Studenten van 
zowel de Wageningen Universiteit als de Universiteit van Groningen kwamen 
naar het VIC om hun veenweidenkennis te verdiepen en inspiratie op te doen 
op basis van de nieuwste innovaties. Ook werden de jaarlijkse excursies 
georganiseerd voor studenten van de Aeres Hogeschool. In 2018 kwamen er 
circa 250 studenten naar het VIC voor een excursie, waarvan 4% met een 
MBO-opleiding, 48% met een HBO-opleiding en 48% met een Universitaire 
studie. Deze percentages waren in 2017 nagenoeg gelijk, alleen het totaal 
aantal studenten was toen iets hoger (300). In 2016 waren er in totaal 260 
studenten die deelnamen aan een excursie, toen lagen de verhoudingen 
anders, namelijk 0% MBO, 68% HBO en 31% Universitair. De vraag naar 
excursies vanuit Universiteiten nam in 2017 en 2018 dus toe. De vraag vanuit 
het MBO is gedurende de gehele periode laag. Bij het HBO daalde het aantal 
studenten dat deelnam aan een excursie in 2017 en 2018 ten opzichte van 
2016.  
 
Anderzijds werd vormgegeven aan het verdiepen van veenweidenkennis van 
studenten door hen in samenwerking met PPP-Agro Advies te betrekken bij 
verkennende studies naar veenweiden gerelateerde vraagstukken. Zo 
voerden studenten in 2018 een studie uit naar het effect van 
bodemtemperatuur en daglengte op de grasgroei. Door het bestuderen van 
de literatuur en uitvoeren van de eerste metingen in de praktijk kwamen zij in 
aanraking met ‘adaptieve landbouw’.  Daarnaast maakten studenten kennis 
met onderwaterdrainage, kringlooplandbouw en het verwaarden van 
biomassa.  
Het aantal studenten dat een stage-opdracht uitvoerde steeg in 2018, terwijl 
het aantal groepsopdrachten voor HBO studenten sterk af nam. Namelijk van 
5 groepen per jaar (van gemiddeld 3 studenten) in 2016 en 2017 naar 1 groep 
in 2018. Dit komt doordat er in 2018 vanuit het onderwijs geen vraag 
binnenkwam naar praktijkvraagstukken voor een groepsopdracht. Daardoor 

Voor een impressie van de praktijkmiddag lisdodde, bekijk deze film  

Studenten verdiepen zich in de 

invloed van de 

bodemtemperatuur op de 

grasgroei. Zij installeerden 70 

bodemsensoren in de 

veenweidenbodem. Deze 

meetgegevens dragen bij aan 

de ontwikkeling van adaptieve 

landbouw.  

https://www.youtube.com/watch?v=0YW0s2ffyGU
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zijn er in 2018 behalve de ene groep, verder geen groepsopdrachten 
uitgevoerd door studenten. De vraagstukken/opdrachten van VIC werden in 
2018 door VIC aangeboden aan studenten die zich voor een langere periode 
aan een stage-opdracht konden wijden.  
 
Een overzicht van de in 2018 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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4.4 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 en 2018 tegenover het gemiddelde bereik (over de afgelopen 

jaren) per indicator per jaar.  

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de bijeenkomsten die in 2018 

(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 Bereik 2018  

 
Overheden 

 

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

 

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

 

 Themabijeenkomsten, bijvoorbeeld 
Veenweiden Waterdag, Veldcongres natte 
teelten etc. 

 

 
15 per jaar 
 
 
 
 
10 per jaar 
 
 
5 per jaar 

 
18 
 
 
 
 
9 
 
 
2 

 
19 
 
 
 
 
12 
 
 
2 
 

 
Studenten 

 

 Studenten die op locatie VIC een excursie 
bijwonen  

 

 Studenten die stage, onderzoek of afstuderen 
op locatie VIC 

 
200 studenten per jaar 
 
 
20 studenten per jaar 
 

 
300 studenten  
 
 
18 studenten  
 

 
250 studenten 
 
 
12 studenten 

 
Melkveehouders 

  

 Demonstraties in de praktijk, op locatie, in 
samenwerking met PPP-Agro Advies, 
gemiddeld aantal deelnemers circa 80 
personen. Bijvoorbeeld demonstraties op het 

 
 
200 melkveehouders 
Per jaar 
 
 

 
 
350 melkveehouders 
 
 
 

 
 
220 melkveehouders 
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gebied van mesttoediening of 
onderwaterdrainage.  

 excursie op locatie in Zegveld (15 groepen per 
jaar van gemiddeld 20 deelnemers). 

 
 
300 melkveehouders 
per jaar 

 
 
240 melkveehouders  

 
 
360 melkveehouders 
 

 
Overige 
organisaties 

 

 Excursies Overige organisaties 
(belangenorganisaties en bedrijven) op locatie 
VIC  

 

 
500 personen 

 
520 personen 

 
520 personen 

  

 Nieuwsbrieven naar brede netwerk van het VIC 

(overheid, onderzoek, onderwijs, adviseurs) 5 

keer per jaar een nieuwsbrief  

 

 Kennisdeling innovaties en vakkennis in 

samenwerking met o.a. PPP-Agro Advies, WUR 

en KTC Zegveld, in West Nederland  

 

 Website gekoppeld aan nieuwsbrief VIC 

 

  Linkedin groep 

 
Naar 900 abonnees 
 
 
 
 
2300 melkveehouders 

 
Naar 900 abonnees 
 
 
 
 
2300 melkveehouders 

 
Naar 900 abonnees 
 
 
 
 
2300 melkveehouders 
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Bijlage 1. Diverse excursies/(werk)bezoeken/symposia/bijeenkomsten  

Datum Bijeenkomst/Excursie Thema Gerelateerd aan thema VIC 

9-1-2018 Excursie 100 internationale master business studenten  Landschapsinrichting Veenweiden breed* 

29-1-2018 Bijeenkomst lectoraat Weidevogels Beheer op maat van het lectoraat Weidevogels  Veenweiden Veerkracht 

6-2-2018 Bijeenkomst Groene Hart Circulair Circulaire economie Biomassa Verwaarden 

12-2-2018 Excursie studenten Aeres Hogeschool Almere Veenweiden breed Veenweiden breed* 

15-2-2018 LTO bijeenkomst Politiek debat Veenweiden breed* 

21-2-2018 Agrivaknet Veenweiden en beweiden Veenweiden Veerkracht 

27-2-2018 Demonstratiedag precisiebemesting 
Voorjaarsbemesting van grasland de juiste meststof op 
het juiste moment, goed voor boer en milieu Veenweiden Veerkracht 

6-3-2018 Excursie 2e jaars MBO studenten Helicon Veenweiden breed 
Watersysteem 2.0, Veenweiden 
Veerkracht 

8-3-2018 
Kennisuitwisselingsdag Water- en Bodembeheer 'The 
Next Step' Water en bodembeheer Watersysteem 2.0 

13-3-2018  Jaarvergadering LTO 
Jaarvergadering, presentatie Nufield Scholar Reizen en 
presentatie Leader Utrecht-West Weidse Veenweide Veenweiden breed* 

15-3-2018 Bestuurlijk overleg VIC Bestuurlijk overleg VIC Veenweidenbreed* 

22-3-2018 Werkbezoek gedeputeerde Gelderland en Zuid Holland Klei in veen  Klei in veen 

28-3-2018 Bedrijfsvoorlichting VVB de Eendracht Broeikasgassen in de melkeehouderij Veenweiden breed* 

29-3-2018 Bijeenkomst Bodem-Temperatuur project Bodem-Temperatuur afhankelijk Bemesten Veenweiden veerkracht 

10-4-2018 
Bijeenkomst LTO Woerden in gesprek met 
gedeputeerde Maasdam Landelijk gebied, natuur, omgevingsvisie Veenweiden breed* 

11-4-2018 Bezoek Statenleden Noord-Holland Werkbezoek bodemdaling veenweidengebied 
Watersysteem 2.0 en Biomassa 
verwaarden 

16-4-2018 Algemene ledenvergadering coöperatie KTC Onderzoek/innovaties veenweiden 

Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Veenweiden 
Veerkracht 

19-4-2018 Bijeenkomst Coöp. Ons Belang Veenweiden breed Veenweiden breed* 

20-4-2018 Werkbezoek ChristenUnie Tweede Kamer 
bodemdaling; veenoxidatie; toekomst in 
veenweidegebieden voor de agrarische sector 

Watersysteem 20., Biomassa 
verwaarden, Veenweiden 
Veerkracht 
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20-4-2018 Kick Off beweidingsproject Kick Off beweiding voor melkveehouders Veenweiden Veerkracht 

23-4-2018 Deskundigenraadpleging CO2 veenweiden Relatie tussen bodemdaling en CO2-emissies Watersysteem 2.0 

7-5-2018 Programmateam Weidegang Beweiding Veenweiden Veerkracht 

17-5-2018 Bijeenkomst PUM Introductie veenweidengebied Veenweiden breed* 

23-5-2018 Werkbezoek Klimaattafel Veenweiden Klimaattafel veenweiden 
Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Klei in veen 

23-5-2018 
Excursie 2e jaars dier- en veehouderij studenten Aeres 
Hogeschool Veenweiden breed Veenweiden breed* 

23-5-2018 
Excursie 2e jaars dier- en veehouderij studenten Aeres 
Hogeschool middag groep Veenweiden breed Veenweiden breed* 

28-5-2018 Excursie HDSR Oud Dijkgraven Veenweiden breed Watersysteem 2.0 

29-5-2018 College Dijkgraven + Heemraden Waterbeheer en innovaties in veenweiden Watersysteem 2.0 

29-5-2018 Bedrijfsbezoek docenten Wellant College Innovatie in het onderwijs Onderwijs/Veenweiden breed* 

29-5-2018 Veldbezoek beweiding Beweiding Veenweiden Veerkracht 

30-5-2018 
Excursie 2e jaars dier- en veehouderij studenten Aeres 
Hogeschool Veenweiden breed Veenweiden breed* 

7-6-2018 Themadag natte teelten 
praktijkmiddag over de lisdoddeteelt: teelttechniek, 
voederwaarde en milieu aspecten. Biomassa Verwaarden 

8-6-2018 Excursie veehouders uit Duitsland Veenweiden breed 
Watersysteem 2.0, Biomassa 
Verwaarden 

13-6-2018 Studiegroep veehouders Veenweiden breed, CO2 
Watersysteem 2.0, Biomassa 
Verwaarden 

13-6-2018 Bezoek Alblasserwaard Onderwaterdrainage Watersysteem 2.0 

14-6-2018 Werkbezoek algemeen bestuur HHNK Bodemdaling en innovaties veenweiden 
Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Klei in veen 

20-6-2018 Werkbezoek Regiodeal aan VIC Bodemdaling en oplossingsrichtingen 
Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Klei in veen 

21-6-2018 Adviesgroep bijeenkomst Arcadis Innovaties in de veenweiden Watersysteem 2.0 

25-6-2018 Algemene ledenvergadering KTC Onderzoek/innovaties veenweiden 

Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Veenweiden 
Veerkracht 

28-6-2018 Themadag melkeehouders Themadag melkveehouders Veenweiden breed* 
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10-7-2018 Studiegroep PPP-Agro Kringlooplandbouw Veenweiden breed* 

13-7-2018 Intern.congres landbouw journalisten 
Veenweidengebied het ontstaan, problematiek en 
toekomst Veenweiden breed* 

17-7-2018 Bijeenkomst casus Nieuwkoopse plassen Projectactiviteiten casus Nieuwkoopse plassen Biomassa Verwaarden 

16-8-2018 Collectief Rijn, Vecht en Venen Veenweiden breed Veenweiden breed* 

24-8-2018 Excursie LTO Noord Fondsen Onderzoek en innovatie veenweiden Veenweiden breed* 

30-8-2018 Excursie IMCG 
Bijeenkomst voor wetenschappers met als thema 
bodemdaling 

Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden 

30-9-2018 Algemene ledenvergadering KTC Onderzoek/innovaties veenweiden 

Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Veenweiden 
Veerkracht 

4-9-2018 Denktank Nieuw Nederlands Weiden Innovaties Nieuw Nederlands Weiden Veenweiden Veerkracht 

11-9-2018 Studenten Wageningen Veenweiden breed Veenweiden breed* 

12-9-2018 Excursie intern.Peatland Society Symposium veenweiden 
Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Klei in veen 

13-9-2018 
Excursie Studenten Academie van Bouwkunst 
Amsterdam 

bodemdaling, nieuwe technieken en nieuwe 
energiebronnen 

Biomassa Verwaarden, 
Watersysteem 2.0 

14-9-2018 Studiegroep Proeftuin Veenweiden innovaties veenweiden Veenweiden Veerkracht 

17-9-2018 
PAS bijeenkomst, delegatie uit Noord-Ierland en 
Engeland  Aanpak stikstof Veenweiden breed* 

18-9-2018 Excursie Coöp. Des Lands Onderwaterdrainage Watersysteem 2.0 

19-9-2018 Excursie de Samenwerking Veenweiden breed 

Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Veenweiden 
Veerkracht 

27-9-2018 Bijeenkomst Weidecoaches Beweiding Veenweiden Veerkracht 

3-10-2018 studenten Rijks Universiteit Groningen Aquatische landbouw Biomassa verwaarden 

3-10-2018 Strategiesessie NH3 aanpak via voerspoor NH3 aanpak via voerspoor Veenweiden Veerkracht 

4-10-2018 Innovatiedag 

Innovatiedag Gewoon Lekker Boeren: deskundig 
bemesten, Simpel beweiden, grondwater op peil, 
vakbekwaam voeren, complexe grasteelt. 

Veenweiden Veerkracht, 
Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden 

9-10-2018 Teamdag Min.EZ Veenweiden breed Veenweiden breed* 
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9-10-2018 
Werkbezoek Gedep.Utrecht aan Stuurgroep Groene 
Hart Bodemdaling, onderwaterdrainage, natte teelten 

Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Klei in veen 

10-10-2018 Werkbezoek Platform Slappe Bodem 
Bodemdaling in veenweidegebieden, onderwaterdrainage, 
natte teelten,  

Watersysteem 2.0, Bodemdaling in 
iomassa verwaarden, Klei in veen 

10-10-2018 Biomassadag Waterschappen Biomassa Biomassa verwaarden 

15-10-2018 LTO Woerden bijeenkomst Voorlichting nieuwe Keur en legger HDSR Watersysteem 2.0 

15-10-2018 Internationale onderzoekers Ecosysteemdiensten van blijvend grasland Veenweiden Veerkracht 

15-10-2018 Studiegroep PPP-Agro Polder Kennis op peil 
Watersysteem 2.0, Veenweiden 
Veerkracht 

31-10-2018 Bijeenkomst klankbordgroep peilbesluit Zegveld Peilbesluit Zegveld Watersysteem 2.0 

31-10-2018 Bijeenkomst VVB de Eendracht Bemesting Veenweiden Veerkracht 

13-11-2018 Excursie Makelaars sectie agrarisch Veenweiden breed Veenweiden breed* 

22-11-2018 Bijeenkomst portefeuillehouders melkveehouderij themabijeenkomst melkveehouders Veenweiden breed* 

29-11-2018 Bijeenkomst St. Weidegang Nieuw Nederlands Weiden Veenweiden Veerkracht 

7-12-2018 Bijeenkomst Cranberries Cranberries Biomassa verwaarden 

10-12-2018 
Werkbezoek Pieter Winsemius en burgemeester 
Bodegraven-Reeuwijk 

Onderzoek op veengrond in relatie tot bodemdaling, 
waterbeheer en het houden van vee in de veenweiden 

Watersysteem 2.0, Klei in veen, 
Biomassa verwaarden, Veenweiden 
Veerkracht 

10-12-2018 Algemene ledenvergadering KTC Onderzoek/innovaties veenweiden 

Watersysteem 2.0, Biomassa 
verwaarden, Veenweiden 
Veerkracht 

18-12-2018 Werkatelier Groene Hart Toekomst veenweiden Veenweiden breed* 

19-12-2018 Bijeenkomst VVB de Eendracht Themabijeenkomst melkveehouders Veenweiden breed* 

28-12-2018 Interview RTL Nieuws Bodemdaling en CO2 Veenweiden breed* 

    
* Dit raakt aan alle thema's van het VIC, vraagstukken in de veenweiden en innovaties/oplossingsrichtingen.  

 
Daarnaast draagt het VIC bij aan het NKB en hebben de VIC-medewerkers als leiders van de deelexpedities Natte teelten en Onderwaterdrainage van het 
NKB diverse presentaties gehouden 
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Bijlage 2. Diverse studenten trajecten  
 

Datum Titel/thema Naam student Thema Studierichting School 

jan. t/m april 2018 (Druk)drainage in de veenweiden Schaik Watersysteem 2.0 Dier- en Veehouderij HAS Den Bosch 

jan. t/m april 2018 Bodemtemperatuur afhankelijk bemesten Grotenhuis Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij HAS Den Bosch 

maart t/m april 2018 Graslandmanagement/Bodemtemperatuur Hermsen Veenweiden Veerkracht Veehouderij Aeres MBO Barneveld 

feb tm juni 2018 Potentie van graslandpercelen van Rossum Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij Inholland Delft 

feb tm juni 2018 Potentie van graslandpercelen Groos Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij Inholland Delft 

feb tm juni 2018 Potentie van graslandpercelen Tijssen Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij Inholland Delft 

april t/m juni 2018 Bodemtemperatuur Oudijk Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij CAH Dronten 

sept. t/m dec. 2018 Graslandmanagement van Rossum Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij InHolland, Delft 

sept. 2018 t/m jan. 19 Invloed van daglengte op grasgroei Mourik Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij Aeres Dronten 

sept. 2018 t/m jan. 19  Bodemtemperatuur, ijken van meters Lemckert Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij InHolland, Delft 

nov. 18 t/m april 19 Kringlooplandbouw en biomassa de Jong Biomassa verwaarden Dier- en Veehouderij HAS Den Bosch 

2018 t/m 2020 
Promotie onderzoek Kansen voor het kalf in 
de keten Wenker Veenweiden Veerkracht 
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