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1. Aanleiding en vraagstelling 

Ter voorbereiding op het nieuwe meerjarenprogramma 2020-2023 reflecteert het 

VIC op haar rol en activiteiten. Het VIC liet 10 mensen uit haar netwerk in de 
veenweiden interviewen met vragen over de huidige activiteiten en de wensen en 

verwachtingen voor toekomstige activiteiten.  
 
De interviews werden telefonisch afgenomen aan de hand van een leidraad (zie 

bijlage 1). Daarin werd gevraagd naar de eigen rol bij veenweiden/veengebieden 
een terugblik, een blik op de toekomst en de ervaringen met en visie op het VIC. 

Van ieder interview zijn aantekeningen gemaakt (alleen gebruikt door ORG-ID en 
niet beschikbaar voor opdrachtgever), de inzichten daaruit zijn samengevoegd in 

dit document.  
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2. Beschrijving van de respondenten 

2.1 Drijfveren: aanpak bodemdaling en rendabele landbouw 

Voor de reflectie zijn 10 mensen uit het netwerk van het VIC uit diverse 
organisaties (zie bijlage respondenten) telefonisch benaderd. Allen spraken op 

persoonlijke titel, maar wel vanuit hun professie en met een onafhankelijke positie 
ten opzichte van het VIC. Grotendeels wonen ze in de westelijke veenweiden en bij 
iedereen spelen de veenweiden een grote rol in hun werk.  

 
Er is gesproken met jonge en oude boeren, landeigenaar, onderzoekers, 

ambtenaren, bestuurders en ketenpartners (bank, zuivelproducent). De meesten 
van hen zijn al langjarig betrokken bij de veenweiden.  
 

In het gesprek kwamen de respondenten snel tot de kern van de problematiek van 
de veenweiden in relatie tot hun eigen activiteiten. Boer, bank, zuivelproducent en 

overheid noemen het vertragen van bodemdaling en een rendabele landbouw als 
belangrijk doelen of in elk geval randvoorwaarden voor hun eigen activiteiten. 
Onderstaande figuur geeft de meest gehoorde drijfveren voor betrokkenheid bij het 

VIC weer. 
 

  
 

Bij biodiversiteit is het opvallend dat de respondenten verschillende begrippen 
hanteren; variërend van biodiversiteit in de bodem, op het land, in het water of op 
de oevers. 

2.2 Relatie van respondenten met het VIC 

De respondenten komen kennis halen bij het VIC voor hun eigen bedrijfsvoering, 
het maken van beleid, het doen van onderzoek of het organiseren van lobby. Het 

VIC is voor hen een centrale spil in de veenweiden. Een veel gemaakte opmerking 
is dat het VIC is een van de eerste partijen is waar je langsgaat als het gaat om de 

ontwikkeling van de veenweiden, of als je wil worden bijgepraat over nieuwe 
ontwikkelingen in de veenweiden. 
 

Vertragen bodemdaling

Rendabel agrarisch bedrijf in toekomst

Behoud melkveehouderij

(lisence to produce en to sell)

Vertragen CO2-
uitstoot

Herstel 
biodiversiteit
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3. Beelden van het VIC 

De respondenten vinden het VIC innovatief en best eigenwijs. Zij heeft de positie 

om (soms wilde) nieuwe dingen te proberen en eventueel te laten mislukken. Wel 
wordt het advies gegeven om mislukkingen tijdig weer los te laten, zoals de kweek 

van vissen in sloten. Aanvullend wordt gezegd dat ook het delen van mislukkingen 
zeer waardevol is.  
 

Meerdere respondenten zien dat het VIC ook een rol heeft in het ontkrachten van 
“indianenverhalen” door wilde ideeën uit te proberen en te ontkrachten.  

 
Men ziet het VIC als koploper, bij succes worden innovatieve ontwikkelingen vaak 

verder onderzocht of uitgewerkt door anderen, zoals kennisinstellingen en 
commerciële partijen. Dat is volgens de respondenten een prima rolverdeling.  
 

Met deze aanpak heeft het VIC de veenweide problematiek en mogelijke 
oplossingen mede op de kaart gezet.  
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4. Terugblik op de afgelopen 5 - 10 jaar 

4.1 Vraagstelling terugblik 

Voor de terugblik werd gevraagd welke ontwikkelingen men over afgelopen 10 
jaren ziet in de veenweiden en de activiteiten van het VIC. Een aantal respondenten 

heeft geen ervaringen die zo ver teruggaan, maar ook zij werken al wel minimaal 5 
jaren met de problematiek.  

4.2 Terugblik op de veenweiden 

Een respondent vatte de problematiek van veenoxidatie en bodemdaling als volgt 
samen: ”bodemdaling is een traag, langjarig proces, het vergt bestuurlijk lef om nu 
de urgentie in te zien en maatregelen te nemen”.  

 
De bewustwording van veenweiden problematiek is duidelijk verbreed en er is, 

sinds enkele jaren, zelfs landelijk aandacht voor. Wel hebben de respondenten het 
gevoel dat deze “nieuwkomers” soms geen goed beeld hebben van de problematiek 
en van de kans rijkheid van mogelijke oplossingen. Daardoor voelen zijn zich soms 

niet goed begrepen en hebben de indruk dat er “selectief gewinkeld wordt in de 
resultaten” of dat bestuurders hun keuzes onvoldoende baseren op feiten.  

 
De respondenten zien dat boeren nu het gesprek aan durven te gaan over andere 

waterpeilen, dat leek voorheen taboe. De ontwikkeling van ondergrondse 
waterinfiltratiesystemen heeft, daar volgens hen, bij geholpen.  
Ook signalerenzij dat boeren meer gaan samenwerken, zowel informeel als in 

coöperaties.   
 

Politiek en burgers kregen afgelopen jaren snel meer aandacht voor veenweiden en 
de rol van de landbouw daarin, volgens de respondenten. Dat wordt grotendeels als 
positief ervaren. 

 
Enkele respondenten hebben de indruk dat partijen van buiten de landbouw de 

definitie van “duurzame landbouw” nu bepalen. Het beeld van de buitenwereld over 
wat duurzame landbouw zou moeten zijn, wordt bepaald door de problematiek die 
in de buitenwereld speelt: dierenwelzijn, energie, klimaat, voedselprijs. Er kwam 

daarmee meer aandacht voor weidegang, rol van veen bij klimaatvraagstukken en 
inpassing van natuurbeheer op het boerenbedrijf. De landbouw reageert hierop,  

maar volgens hen zouden ze beter proactief de eigen definitie en invulling van 
duurzame landbouw kunnen geven.  
 

Het gevoel dat er elk moment een onderwerp aan de definitie van duurzaamheid 
kan worden toegevoegd maakt boeren onrustig, stellen sommige respondenten. 

Want wat moet je doen om over 20 jaar nog boer te zijn in de veenweiden? Dat 
maakt het moeilijk om in het bedrijf te investeren. Boeren hebben behoefte aan 
duidelijkheid voor de toekomst. Dit is voor FrieslandCampina bijvoorbeeld een 

belangrijke drijfveer om zelf meer te sturen op de invulling van duurzaamheid 
(Planet Proof). De Proeftuin Krimpenerwaard is ook een goed voorbeeld van een 

landbouw die zelf regie voert op de invulling van duurzaamheid. 
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4.3 Terugblik op het VIC 

Als koploper heeft het VIC met innovaties en haar grote netwerk zeker een 

aanzienlijke bijdrage geleverd aan de hiervoor geschetste ontwikkelingen. Het VIC 
heeft het veld van boeren, onderzoekers en bestuurders in beweging gebracht. Op 
dit vlak geven alle respondenten veel complimenten.  

 
Twee respondenten vinden dat onderzoek soms methodisch tekortschiet. 

Bijvoorbeeld in het beschrijven van weersomstandigheden of andere zaken die 
resultaten kunnen beïnvloeden, of conclusies te baseren op te korte tijdsreeksen. 
Dit vormt een risico voor het vertrouwen in onderzoeksresultaten en vergroot de 

kans op “winkelen in resultaten door lobbyisten”. Noot ORG-ID: VIC voert zelf geen 
onderzoek uit maar besteed dit uit aan wetenschappers van verschillende 

kennisinstellingen. Onderzoekers en VIC kunnen meer aandacht voor de context en 
de duiding van resultaten hebben.  
 

De scheiding tussen KTC en VIC is bij de meeste respondenten niet bekend. Voor 
hen is die scheiding ook niet relevant. Sommige respondenten waarschuwen echter 

dat bij een aantal onderzoeken de schijn lijkt te ontstaan dat de financiers invloed 
hebben op (de wijze van presenteren van) de resultaten.  
 

Volgens een respondent was het nationaal Kennisprogramma Veenweiden niet 
nodig geweest omdat het VIC de rol van fact-finding en overzicht aanbrengen in 

projecten ook had kunnen vervullen (Reactie van VIC: het VIC heeft bewust 
gekozen om deze rol niet te pakken en zich vooral te richten op het ontwikkelen 
van innovaties). 

 
Momenteel hebben veel respondenten de indruk dat het VIC er is “van en voor” de 

boeren. Gezien de opgaven en de financiers zou de doelgroep wat hen betreft 
breder mogen zijn.   
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5. Toekomstverkenning 

5.1 Vraagstelling toekomstverkenning 

Voor de toekomstverkenning werd aan de respondenten gevraagd om circa 5 tot 10 
jaren vooruit te kijken naar de verwachtte en gewenste ontwikkelingen. Daarbij de 

vraag om te schetsen wat men wenst, verwacht, wat de eigen rol daarbij is en 
welke rol men voor het VIC ziet.  

5.2 Toekomstbeeld van de veenweiden 

Het ideale wensbeeld voor de toekomst is volgens de respondenten het stoppen van 
bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen, met een rendabele agrarische sector 
en goede biodiversiteit. Deze thema’s werden in wisselende combinaties benoemd 

door de respondenten. 
 

De meningen van de respondenten verschillen of melkveehouderij ook een grote rol 
speelt in het toekomstbeeld op termijnen van meer dan 10 jaar. Voor sommigen is 
behoud van de melkveehouderij een voorwaarde voor de toekomst van de 

veenweiden. Voor anderen gaat het vooral om een vorm van agrarische 
bedrijfsvoering die grond rendabel benut (natte teelten, recreatie, andere 

diensten). De waarde die men toekent aan de aspecten leek afhankelijk van de 
achtergrond en ambities van de respondent. 

 
Men verwacht dat het niet mogelijk is om bodemdaling en de uitstoot van 
broeikasgassen volledig te stoppen. Vertraging wordt, zeker op een tijdshorizon van 

10 jaren als een goed resultaat gezien.  
  

Alle respondenten zijn het erover eens dat vernatting van de veenweiden op korte 
termijn noodzakelijk is. Onderwaterdrainage zien zij niet als de enige en afdoende 
oplossing voor vermindering van bodemdaling en CO2-uitstoot. Bij het vertragen 

van de CO2-uitstoot geven ze als kanttekening dat vernatten kan leiden tot uitstoot 
van broeikasgast methaan. 

 
Volgens een aantal respondenten zal het peilbeheer flexibeler en meer in overleg 
tussen waterschap en boer (en omgeving) of via zelfsturing gaan plaatvinden. Dat 

zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de boeren opgeleid gaan worden als 
waterbeheerder.  

 
Op termijn van 10 jaar zal de landbouw vooral bestaan uit, eventueel aangepaste, 
melkveehouderij volgens een deel van de respondenten. Een respondent stelt: “je 

kunt nergens beter melkvee houden dan in de veenweiden”. Tegelijkertijd ziet hij 
ook dat je bodemdaling en uitstoot broeikasgassen niet kunt ontkennen.  

 
De vraag die op tafel ligt is: hoe past melkveehouderij in de ontwikkeling van de 
veenweiden? Hoe combineren we melkveehouderij, als één van de functies, bij 

andere functies zoals recreatie, waterbeheer, energie? Het gaat om boeren in de 
context van de polder. Anderen stellen de vraag breder: welke landbouw / welk 

landgebruik past in de ontwikkeling van de veenweiden. 
 
Andere respondenten zien juist een toekomstbeeld voor de veenweiden met een 

mozaïek aan grondgebruik en activiteiten. Dat wordt aangevuld door hun idee dat 
de overgangszones of buffers tussen natuur en landbouw benut kunnen worden 
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voor nieuw agrarisch gebruik. Deze zone vergt immers een afgestemd beheer, 

gebruik en waterpeil.  
 

De ontwikkeling van natte teelten tot een volwaardig agrarische teelt, zal zeker nog 
15 tot 20 jaren vergen (zoals dat in het verleden met nieuwe gewassen ook ging), 
verwachten meerdere respondenten. Andere respondenten zien ook dan een 

marginale toekomst voor natte teelten.  
 

Respondenten zien de verbreding naar recreatie en zorg in elk geval als een goede 
manier om voorlichting te geven en draagvlak te verwerven voor het boerenbedrijf. 
Niet iedereen gelooft dat het een verdienmodel wordt voor een grote groep boeren.  

 
Het recente (2019) klimaatakkoord wordt gezien als een kans, maar ook als een 

aanleiding waardoor het speelveld op korte termijn sterk en onverwacht in 
beweging zal gaan komen. Enkele respondenten zien dat dit de positie van VIC zou 
kunnen verzwakken, doordat er kunnen nieuwe partijen opstaan. Ook vergroot dat 

volgens hen het risico op selectief winkelen in (tussen)resultaten van onderzoeken. 
 

5.3 Toekomstbeeld voor het VIC 

De respondenten zien een grote rol voor het VIC in de kennisontwikkeling rondom: 
bodemdaling, CO2-uitstoot, uitstoot broeikasgassen en agrarische verdienmodellen. 

 
Met ziet een rol voor het VIC met een heldere focus op haar niche: de praktijk in 

ondiep ontwaterde veenweiden (in het westen, Overijssel en Fryslân). De 
respondenten benadrukken het belang van afstemming van de onderzoeken en 
innovaties van het VIC met andere instellingen op dit vlak. Zij stellen voor dat het 

VIC vooral de rol neemt van koploper en praktijklocatie. De nieuwe budgetten die 
vrijkomen uit het klimaatakkoord kunnen de samenwerking versterken. Sommige 

respondenten zijn beducht dat dit tot concurrentie leidt.  
 
De respondenten manen het VIC om innovatief en eigenwijs te blijven. Om risico te 

nemen en mislukkingen daarbij te blijven accepteerden. 
 

Er is nog veel te onderzoeken in het werkveld over onderwaterdrainage, natte 
teelten, optimalisatie van grasteelt en optimalisatie melkveehouderij, etc. De 
respondenten signaleren deze werkvelden ieder in verschillende combinaties. 

 
Een respondent verwoordt het als:” Het "hele systeem", dus van boeren, adviseurs, 

erfbetreders tot en met overheden moeten voldoende kennis van zaken gaan 
krijgen, alleen dan kan de benodigde transitie een succes worden”. 

 
Het is belangrijk dat de landbouw zelf een verhaal maakt over hoe ze duurzaamheid 
kan invullen. VIC werkt nu vooral aan maatregelen op bedrijfsniveau, maar wat is 

de plek van deze maatregelen / hoe dragen deze maatregelen bij aan de 
ontwikkeling van duurzame landbouw? Welke visie heeft VIC op de ontwikkeling 

van de landbouw? 
 
Het VIC zou zich, volgens meerdere respondenten, kunnen verbreden naar 

verdienmodellen voor landeigenaars door bodembehoud, vasthouden 
broeikasgassen, waterhouderij, recreatie of andere modellen. Als zij die verbreding 

opzoekt, dan komt de sturende werking van de huidige regelgeving en subsidies 
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echter ook al snel in beeld. Volgens een respondent zou dat dus al snel betekenen 

dat het VIC zich ook meer zou gaan richten op studie van en advies richting de 
opstellers van regelgeving en subsidies.  

 
Enkele respondenten zien een rol in een verbreding van het VIC richting natuur, 
biodiversiteit en klimaat. Ook zien enkele voor het VIC een rol om een visie te 

ontwikkelen op de ontwikkeling van de landbouw in de veenweiden. Dus de focus 
op maatregelen in de context van bedrijf aanvullen met de gebiedscontext.  

 
De respondenten geven heel verschillende reacties op de vraag naar de actoren 
waarop het VIC zich zou moeten richten. Allen noemen de boeren, 

onderzoekspartijen en overheden. Een deel van de respondenten ziet graag een 
verbreding naar andere sectoren en actoren, zoals: agrarische natuurbeheerders, 

natuurorganisaties, ketenpartijen in de melkverwerking en bestuurders. Maar ook 
met het oog op draagvlak voor de landbouw: alle burgers. Dus: ‘de buren van de 
boeren’. De meeste respondenten zien het als een grote meerwaarde als het VIC 

kennis en ervaringen deelt met een breder publiek. Zij zien dit als voorlichting en 
onderdeel van het benodigde draagvlak voor beheer en gebruik van de veenweiden.  

 
De respondenten vinden de mix aan kanalen waarover het VIC kennis deelt zeer 

waardevol. De nieuwsbrief en publicaties vormen vaak de ingang. Daarna zoekt 
men persoonlijk contact of sluit aan bij de veldbezoeken. Men verwacht dat het idee 
blijft van “zien is geloven”.  

 
Veel respondenten vertellen dat de gesprekken in het veld meer diepgang krijgen 

dan rapporten of gesprekken in zaaltjes. Van de andere kant geven respondenten 
ook aan dat de locatie van het VIC moeilijk bereikbaar is, dat is een drempel om 
het te bezoeken.  

 
Bij onderzoek hoort volgens een deel van de respondenten ook een goede 

kennisdeling en kennis verspreiding. Daarbij geven een aantal van hen het advies 
om meer naar buiten te treden en de kennis ook te “brengen” door meer 
aanwezigheid bij bijeenkomsten buiten de locatie van het VIC. Enkele respondenten 

waarschuwen voor het risico dat partijen “selectief winkelen” in de beschikbare 
kennis.  Het VIC kan fungeren als netwerk of verbinder rondom veenweiden, 

daarbij mag de relatie met buitenlandse kennis en ervaring (bv Scandinavië en 
Oost-Europa) aangehaald worden, volgens respondenten. 
 

Een belangrijke rol wordt gezien in de kennisdeling naar bestuurders en politiek. De 
respondenten zijn van mening dat bestuurlijke besluiten nu niet altijd geworteld 

zijn in een wetenschappelijke basis en in praktijkervaringen. Zij zien een daarbij 
een rol voor het VIC om kennis met nuance en helder naar buiten te brengen. Dus 
niet alleen kennis maar ook hoe de kennis kan worden toegepast door verschillende 

gebruikers. Daarbij wordt gewaarschuwd dat het VIC zelf buiten de politiek zou 
moeten staan, als leverancier van kennis en feiten.  
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6. Sterkte-Zwakte analyse VIC 

We hebben de sterktes en zwaktes die onze gesprekspartners bij het VIC zien en 

hun mening over de kansen en bedreigingen voor het VIC hieronder in beeld 
gebracht.  

 
 
 

 

ZWAKTES 

• Onderscheid tussen VIC / KTC niet altijd duidelijk   

o KTC is van de boeren  

o Is VIC objctief of partij die werkt aan behoud 
melkveehouderij in veenweiden?  

o partijen vragen zich af waarom KTC en VIC niet 

onder 1 naam naar buiten treden. 

• Moeilijk bereikbare locatie   
• Uitrol en inbedding van innovaties naar 'standaard praktijken'.  

• Uitwisseling vooral gericht op westelijke veenweiden. Fryslân en 

Overijssel onderbelicht. 

o Impact 

o Financieringsmogelijkheden 
 

STERKTES 

• Sterk netwerk rond veenweiden  

o Heeft veenweideproblematiek mede op de kaart gezet  

▪ Initiëren van onderzoek 
▪ Kennisdelen en lobby naar politiek (o.a. het 

Rijk) 

▪ Brengt het veld van boeren, onderzoekers en 

bestuurders in beweging 
o Ga je als eerste naartoe 

• Ontkrachten van 'indianenverhalen'  

o Innovatief en accepteert mislukkingen en leert daarvan  

o Rond onderwaterdrainage en natte teelten  

o Graslandonderzoek  
o Meten en monitoren  

o Draag ook uit wat niet heeft gewerkt  

o Eigenwijsheid is kracht  

• Eigen locatie voor veldbezoeken  
o Gesprekken in het veld gaan dieper / maken meer indruk.  

• Alleen onderzoek dat specifiek is voor de problematiek van de 

veenweiden 

o Proeftuin Krimpenerwaard 

BEDREIGINGEN 
• Boeren zijn onzeker over de toekomst en vinden het lastig om te 

kiezen waarin ze gaan investeren. Dit remt innovaties.  

• Lange ontwikkeltijd van innovaties tot toepasbaar in praktijk  

• Blijf laten zien dat VIC 'het kenniscentrum' is.   
o Behoud complementariteit aan activiteiten van 

bijvoorbeeld STOWA, Fryslân, .... .  

o Er komt nieuw budget beschikbaar en dat kan leiden 

tot concurrentie. Samen optrekken of alleen?  

o Bestuurlijke en wetenschappelijke ontwikkelingen 
gaan steeds sneller. Kun je blijven voorlopen?  

o Te eigenwijs kan mensen tegen je in het harnas 

jagen.  

• Klimaatakkoord als onvoorspelbare gamechanger?  
o Veel nieuwe partijen  

o Opdrachtgevers in verwarring?  

o Partijen die selectief winkelen in 

onderzoeksresultaten of te snel conclusies trekken 
uit lopend onderzoek 

• Betrokkenen kijken ieder met eigen “bril” naar de opgaven voor 

de veenweiden en naar de rol van VIC  

 

KANSEN 
• Meer aandacht voor duiding van onderzoeksresultaten voor 

beleidsmakers en ondernemers. 

• Biodiversiteit als thema   

• Boeren zoeken naar verbreding en contact met samenleving 
(draagvlak en verdienmodel). 

o Meer variatie in omgeving door variatie in 

grondgebruik. Effecten op omgeving als nieuw 

aandachtspunt?  

o Belonen van goed bodembeheer en ontwikkelen 
biodiversiteit  

o Hogere grondwaterstanden is nu bespreekbaar 

geworden voor boeren  

o Boeren lijken meer bereid tot samenwerking  
o Opleiden van boeren tot waterbeheerder  

o Samenwerken met natuurbeheerders  

o Betere dialoog tussen bestuurders en boeren  

• Onderzoek naar CO2 opslag in het veen  
o Onderzoek naar grondwater- en 

oppervlaktewaterpeilen  

o Carbon Credits  

• Draagvlak voor maatregelen bij andere gebruikers van het 
landelijk gebied  

o Burgers  

o Recreanten  

o Kennis beter uitdragen naar andere / bredere 

groepen zoals bestuurders, omwonenden, 
ketenpartners, erfbetreders en adviseurs. 

• Visie op toekomst melkveehouderij  

o Gras (soorten, teelt, gebruik)  

o Bedrijfsvoering  
o Veerassen  

o Begeleiden transitieproces op boerenbedrijven en in 

gebieden  

• Visie op plek landbouw in duurzame ontwikkeling veenweiden  
o Met 'de buren van de boeren' 

o Relatie landbouw met andere functies 

 



13 

ORG-ID 

7. Nawoord 

Uit de interviews hebben wij de, volgens ons, relevante punten voor het 

meerjarenprogramma van het VIC geselecteerd. Enkele respondenten hebben 
gevraagd om het tussenresultaat te zien en hun commentaar hebben we verwerkt 

in de versie die nu voorligt. 
 
De resultaten van de reflectie zijn besproken in een bijeenkomst met VIC 

medewerkers. Dat is voor dit onderzoek alleen gebruikt om de resultaten in context 
te plaatsen. De meningen van de medewerkers van het VIC zijn nadrukkelijk niet 

verwerkt in deze reflectie.  
 

Ons beeld van de gesprekken is dat het VIC enorm wordt gewaardeerd vanwege 
het innovatieve, eigenwijze en praktijkgerichte werk.  
 

De interviews geven tezamen een breed beeld van de hoe betrokken naar de 
veenweiden en het VIC kijken en welke toekomstverwachtingen zij hebben.  

 
Uit de individuele gesprekken is zichtbaar dat betrokkenen ieder met een eigen, 
deels gekleurde, bril naar de opgaven in de veenweiden en het VIC kijken. Er is, op 

basis van onze gesprekken, geen eenduidig wensbeeld van het netwerk van VIC 
over de toekomstige ontwikkeling van het VIC te geven. Dit gegeven vraagt, naast 

heldere keuzes ook een heldere communicatie over rolopvatting en koers van het 
VIC.  
 

Uit de reflectie signaleren we een paar uitdagende vragen en observaties voor de 
toekomst van het VIC op drie velden: 

 
Rol en positie van het VIC 
• Blijf eigenwijs en innovatief. Blijf proberen. Accepteer mislukkingen en draag 

ook daarvan de resultaten uit. Deze aanpak is constructief en wordt 
gewaardeerd door, in elk geval, onze respondenten. 

• Maak duidelijk dat het VIC onafhankelijk werkt aan innovatie, niet gestuurd door 
belangen van de financiers en niet alleen “van en voor boeren” is.  

• Maak duidelijk dat het VIC apolitiek is. 

• Draag duidelijk(er) uit dat het VIC als doel heeft om in de toekomst een vitaal 
veengebied te behouden. Dat omvat het verminderen van de bodemdaling, 

vermindering van CO2 uitstoot en een verdienmodel voor het beheer en gebruik  
• Kies een positie in het netwerk en het sterk veranderende speelveld zodat het 

VIC optimaal kan opereren.  

 
Kennisdeling door het VIC 

• Hoe wordt in de toekomst kennis gedeeld en toegepast door verschillende 
gebruikers? En gaat het VIC daarmee om? 

• Mogelijk zijn er kansen voor bredere kennisdeling en vervolgens toepassing door 

ook gericht in gesprek te gaan met adviseurs en erfbetreders. 
• Het objectief voorlichten en voeden van bestuurders en beslissers blijft een 

noodzakelijke en uitdagende taak voor het VIC.  
• Wat is de rol van VIC in het kennisnetwerk? 

• De (lange) route naar de locatie van het VIC kan mogelijk nog meer benut 
worden voor kennismaking met de veenweiden.  
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Aandachtsvelden 

• Het toekomstbeeld is een mozaïek aan teelten en gebruik van de veengronden. 
We verwachten op termijn een diverser veengebied met meer verschillende 

functies. Richt de innovaties van het VIC daarom ook op diversiteit en het 
combineren van teelten en gebruiksvormen. 

• Onderzoek naar flexibeler peilbeheer per perceel, om dat later uit te werken 

naar opleidingen voor de boeren/perceelgebruikers. 
• De respondenten hebben de uitdagingen door klimaatverandering niet genoemd 

in de toekomstverkenning. Daar ligt waarschijnlijk wel een opgave voor het VIC. 
• De respondenten hebben de uitdagingen van de energietransitie niet genoemd 

in de toekomstverkenning. Daar ligt waarschijnlijk wel een opgave voor het VIC. 
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Bijlage leidraad interviews 

 

1) Op welke manier bent u betrokken bij de veenweiden? 

a. Wat wilt u bereiken en voorkomen? 

b. Wie zijn uw belangrijkste partners daarbij? 

c. Waarom / wanneer werkt u samen met het VIC / hoe komt u het VIC 

tegen? 

d. Hoe zou u het VIC omschrijven, bijvoorbeeld in 5 trefwoorden?  

2) Welke ontwikkelingen ziet u in de veenweiden? 

a. Wat is er de afgelopen 10 jaar gebeurd? 

b. Wat was de rol van het VIC daarbij?  

3) Wat speelt er nu rondom de veenweiden? 

4) Welke ontwikkelingen verwacht u de komende 5 -10 jaar? 

a. Welke zijn gewenst en welke ongewenst? En waarom? 

5) Wat is de gewenste situatie in de veenweiden? 

a. Wat zijn de belangrijkste belemmeringen om dat te realiseren? 

b. Wat zou er de komende 5 - 10 jaar moeten gebeuren om die gewenste 

situatie en ontwikkelingen te krijgen? -Vraag door naar thema’s en 

actoren. 

6) Welke rol kan het VIC bij de toekomstige ontwikkelingen van veenweiden 

spelen?  

a. Op welke thema’s moet het VIC zich richten? 

b. Op welke actoren moet het VIC zich richten? 

c. Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor het VIC? 

d. Welke eigenschap moet het VIC koesteren? 

7) Hoe deelt u het beste kennis? En hoe kan dat in de toekomst er uitzien? 

8) Mogelijk gaan we nog een gesprek organiseren met de verschillende 

geïnterviewden. Als we dat doen, zou u daar dan aan mee willen werken? 
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Bijlage respondenten 

 

 
 

Roel van Gerwen  Programma-manager IPV 
Pui Mee Chan  STOWA / NKB 
Peter Hoogervorst  Provincie Noord-Holland 

Truus Steenbruggen Provincie Fryslân  
Aad Straathof  LTO 

Arnoud Smit   FrieslandCampina 
Guus van Laarhoven FrieslandCampina 

Marije Klevers  Melkveehouder 
Bert de Groot  Waterschapsbestuurder 
Kees de Jonge  Rabobank 

Jaap van Till   Provincie Utrecht 
Hilde Niezen   Bestuurder gemeente Gouda 


