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Het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum werd in 2020 mede mogelijk gemaakt met steun van: 

  



P a g i n a  | 3 

 

Inhoudsopgave 
Voorwoord ........................................................................................................................................................................................................................................ 4 

1. Inleiding ..................................................................................................................................................................................................................................... 5 

2. Bestuur en Organisatie .............................................................................................................................................................................................................. 6 

3. Ontwikkeling thema’s ................................................................................................................................................................................................................ 7 

3.1 Biomassa verwaarden ....................................................................................................................................................................................................... 7 

3.2 Werken met water .......................................................................................................................................................................................................... 11 

3.3 Veenweiden Veerkracht .................................................................................................................................................................................................. 13 

3.4 Leven lang leren (onderwijs) ........................................................................................................................................................................................... 17 

3.5 Verkleien van veen .......................................................................................................................................................................................................... 19 

3.6 Boeren bij hoog water ..................................................................................................................................................................................................... 22 

3.7 Biodivers Veen ................................................................................................................................................................................................................. 25 

3.8 Overige activiteiten ......................................................................................................................................................................................................... 25 

4. Communicatie en kennisdeling ............................................................................................................................................................................................... 26 

4.1 Communicatie en kennisdeling overheden ........................................................................................................................................................................... 26 

4.2 Communicatie en kennisdeling melkveehouders ................................................................................................................................................................. 28 

4.3 Communicatie en kennisdeling studenten ............................................................................................................................................................................ 29 

4.4 Indicatoren ............................................................................................................................................................................................................................ 30 

Bijlage 1. Diverse excursies/(werk)bezoeken/symposia/bijeenkomsten........................................................................................................................................ 32 

Bijlage 2. Diverse studenten trajecten ............................................................................................................................................................................................ 37 

 

  



P a g i n a  | 4 

 

Voorwoord 
 
In dit jaarverslag 2020 blikken we terug op het eerste jaar van het 
Meerjarenprogramma 2020-2023. Een Meerjarenprogramma omdat de 
transitie die het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in gang zet in de 
veenweiden, een investering van meerdere jaren vraagt. De ontwikkelingen in 
de veenweiden hebben het afgelopen jaar niet stil gestaan, ondanks de 
coronamaatregelen. De doelstelling uit het Klimaatakkoord met een reductie 
van CO2-emissies uit de veenweidegebieden met 1Mton in 2030 heeft de 
overheden en de sector bezig gehouden. Net zoals de landelijke discussie 
over het stikstofbeleid ook in de veenweiden impact heeft. In 2020 werd ook 
de waterbeschikbaarheid in veenweiden voor het eerst op een groot podium, 
het Nationaal Congres Bodemdaling, benoemd als een probleem voor de 
toekomst. Vernatting om veenafbraak tegen te gaan leidt tot een groter 
watervraag en dat kan in langere droge periodes tot problemen leiden.  

 
Op al deze dossiers zijn we de afgelopen jaren samen met onze partners 
actief geweest, en daar zijn we best trots op. De maatregelen die voor de 
broeikasgasreductie voor de veenweiden in beeld zijn, vinden voor een 
belangrijk deel hun oorsprong bij het VIC. Denk daarbij aan het vernatten van 
veen met behulp van actieve waterinfiltratie (drukdrainage), natte teelten en 
recent de ontwikkeling van het verkleien van veen. Ook in 2020 hebben we 
aan deze maatschappelijke vraagstukken  bijgedragen, zoals u kunt lezen in 
dit jaarverslag. Denk aan Klei in veen, dat in 2020 sterk in de belangstelling is 
komen te staan. De resultaten tot nu toe zijn veelbelovend, de maatregel 
vraagt niet om extra water en heeft naar verwachting landbouwkundig een 
aantal positieve effecten. Een andere highlight is Boeren met Hoog Water dat 
in 2020 is gestart en waarmee we zoeken naar een bedrijf met minimale 
klimaatimpact met ook economisch perspectief. Denk aan de gesprekken die 
we met boeren en overheden hebben gevoerd over het stikstofprobleem.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Wat we als VIC doen is meer dan het uitvoeren van activiteiten in een 
programma. Onze activiteiten zijn bouwstenen voor het gesprek over de 
grote maatschappelijke thema’s voor de veenweiden in de komende tijd: 
stikstofproblematiek, broeikasgassen, verdienvermogen, klimaatadaptatie 
etc. Dat gesprek willen we voeden met onze kennis en innovaties, en voeren 
met onze bezoekers. Dat hebben we afgelopen jaar gedaan, ondanks allerlei 
beperkingen, en dat willen we ook de komende jaren doen. We kunnen dat 
niet alleen. 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 en naar partijen die 
hebben bijgedragen  aan de onderliggende projecten. 
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1. Inleiding 
 
Bij de opstart van het VIC (2012) hebben de financiers al ingespeeld op en 
geïnvesteerd in ontwikkelingen in de veenweiden, dat loont nu. De resultaten 
van de inzet van het VIC zijn 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. Bovendien zijn een aantal 
projecten opgenomen in de Regiodeal bodemdaling Groene Hart. Voor deze 
Regiodeal worden financiële middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. 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. Hieronder een 
kort overzicht van de thema’s waar VIC op inzette met de highlights uit 2020: 

• Werken met Water: De doelstellingen uit het Klimaatakkoord brengen 
vernatting van de veenweiden dichterbij. Het zet de watervraag en 
waterbuffering nadrukkelijker op de kaart. 

• Boeren bij Hoog Water: Dit jaar is de ontdekkingstocht op de 
Hoogwaterboerderij van start gegaan. Een inregeljaar dat inzichten en 
vragen oplevert. En veel belangstelling van boeren, bestuurders en 
onderzoekers. 

• Klei in veen: Uit laboratoriumstudies blijkt dat klei de CO2-emissie van 
veen tot wel 60% kan afremmen. Reden om de praktijkexperimenten 
voort te zetten. Ook in Friese veenweiden experimenteert men nu met 
klei. 

• Biomassa verwaarden: De verbreding naar de teelt van meerdere 
veengewassen is ingezet. De focus ligt daarbij op teelten bij een 
grondwaterstand van -20 cm en op voedselgewassen zoals cranberry en 
(wilde) rijst. 

• Veenweiden Veerkracht: We stimuleren ondernemers zelf aan de slag te 
gaan met adaptieve landbouw. Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard 
biedt innovatie- en inspiratiebouwstenen voor een toekomstbestendig 
bedrijf op veen. 

• Leven Lang Leren: We gaan van agenderen naar faciliteren. Door in 
samenspraak met groene opleidingsinstellingen in projecten en 
programma’s ruimte te creëren voor het onderwijs. 

• Biodivers veen: Verschillende vormen van slootkantbeheer zoals 
kruidenbeheer en ecologisch slootschonen, lijken succesvol; we zien 
minder afkalving en meer biodiversiteit. 

 
Thema’s, iconen en innovatieparels 
De thema’s van het VIC bevinden zich elk in 
een andere fase van de innovatiespiraal  (zie 
figuur). Zo bevindt Biodivers veen zich aan 
het begin van de innovatiespiraal in de fase 
pril idee/inspiratie. Dit noemen we dan ook 
een innovatieparel. De thema’s die zich 
verder ontwikkelen vanaf planvorming 
noemen we iconen. Alle andere thema’s zijn 
iconen. Waarbij het ene icoon zoals Werken 
met Water al vanaf het begin van het bestaan 
van het VIC is ontwikkeld, en anderen zoals 
Boeren bij Hoog Water recenter (2019) als icoon zijn benoemd. 
 
Leeswijzer 
In dit eerste jaarverslag van het Meerjarenprogramma 2020-2023 plaatsen 
we de resultaten van de activiteiten in 2020 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. In hoofdstuk 3 komen achtereenvolgens de thema’s aan bod: 
Biomassa verwaarden, Werken met water, Veenweiden Veerkracht, 
Levenlang leren, Verkleien van veen, Boeren bij Hoog Water en Biodivers 
veen. Hoofdstuk 4 gaat in op de communicatie-activiteiten en schetst daarvan 
het bereik.  

Innovatiespiraal 
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2. Bestuur en Organisatie  
 
Bestuur 
Het bestuur van het VIC wordt gevormd door een vijftal bestuursleden. Het 
bestuur van het VIC bestaat 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.  
Het VIC bestuur is in 2020 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 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 2020 heeft VIC gewerkt aan de doorvertaling van kennis en kunde rondom 
nieuwe teelten naar gebied/polderniveau o.a. middels de ‘Deelexpeditie natte 
teelten’. Daarnaast hebben de experimenten met lisdodden op de diverse 
locaties nieuwe inzichten opgeleverd. Tot slot werkt VIC samen met het IPV 
aan het verkennen en ontwikkelen van een keten voor nieuwe teelten. 
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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. 
 
Evaluatie 2014-2020 
Het verkennen van de mogelijkheden van viskweek in veenweidensloten op 
melkveebedrijven heeft bijgedragen aan het bespreekbaar maken van nieuwe 
verdienmodellen voor het melkveebedrijf. 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 project ‘Veen, voer en Verder’, namelijk onderzoek naar 
de teelt van lisdodde, wilg, miscanthus, riet en pijlkruid. In 2016 is bij KTC 
Zegveld het eerste grotere 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). Ook leidde de brede publiciteit en 
veldbezoeken 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 in 2019, een pilot gestart. 
 
 

Onderzoek Veen, Voer en Verder 
Het in 2018 afgeronde onderzoek Veen, Voer en Verder was het eerste 
experiment met natte teelten in Nederland en gaf inzicht in de teelt van 
lisdodde, wilg, miscanthus en riet. Lisdodde lijkt de meeste potentie te 
hebben, omdat er meerdere toepassingsmogelijkheden zijn. Wel bleek dat 
om de teelt te behouden in ieder geval voldoende bemesting nodig is en dat 
afgemaaide stengels niet onder water mogen komen te staan. Persistentie 
van het gewas op de lange termijn is dus een vraag. Verder kan lisdoddeteelt 
gepaard gaan met methaanemissies en is er een behoorlijk hogere 
watervraag. Lisdoddeteelt blijkt in ieder geval niet zomaar de ideale oplossing 
te zijn voor de veenweiden als het gaat om bodemdaling en 
broeikasgasemissies.  
Sinds 2019 is het vervolgonderzoek Veen, Voer en Verder 2 opgestart om nog 
openstaande vragen te beantwoorden. In 2020 zijn door het NOBV metingen 
aan de broeikasgasemissies uit het lisdoddeveld gestart.  
 

Cranberryteelt 
Het proefveld met cranberries heeft duidelijk gemaakt dat de praktijk 
weerbarstiger is dan de theorie. De veldproef heeft bevestigd dat de 
veengrond vanwege het zure karakter en de natte omstandigheden in 
principe geschikt is als basis voor de groei van cranberry’s, zoals werd 
verondersteld. Echter de onkruid- en grasdruk vanuit de bodem bleek in de 
praktijk groot. Al experimenterend is het resultaat dat de teelt (zowel 
gangbaar als biologisch) op veen vooral perspectiefvol lijkt met de toepassing 

De proef met lisdodde in Zegveld toont aan dat experimenten in de praktijk een belangrijke 

rol spelen in het verkennen van de haalbaarheid van alternatieve vormen van grondgebruik. 
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van afbreekbaar biofolie of doek. Een teelt op basis van geïntegreerde 
bestrijding biedt op basis van de proeven ook perspectief. Hier is dan ook een 
proefveld mee opgezet (2018). Ook met deze methode blijft de onkruiddruk 
echter aanwezig. 
Een ondernemer in de Krimpenerwaard die, geïnspireerd door de eerste pilot 
in Zegveld, in 2016 aan de slag ging met 9 hectare cranberryplanten heeft de 
afgelopen jaren veel inzichten opgedaan. In 2020 zijn we op bezoek geweest 
om van zijn ervaringen te leren. Hij lijkt de randvoorwaarden voor een 
succesvolle teelt ontdekt te hebben: de zuurgraad van de bodem (een lage 
pH) en een vochtige en voedselarme bodem. Doordat hij op grotere schaal, 
namelijk met 9 hectare, aan de slag ging ontdekte hij dat de cranberry zich op 
sommige plaatsen wel 
en op andere plaatsen 
niet ontwikkelde. De 
drie genoemde 
randvoorwaarden 
waren daarvoor 
bepalend. Ook 
ontdekte hij dat dat 
de cranberry met 
andere gewassen 
samen kan groeien, 
zolang de bodem-
condities voor de 
cranberry geschikt 
zijn.  
Belangrijke lessen die 
we hieruit leren is dat 
het grip krijgen op de teelt een traject van meerdere jaren is en bovendien 
vraagt om te telen met de natuur in plaats van te streven naar een 
monocultuur. Komende tijd gaan we samen met deze ondernemer aan de 
slag om een teelthandleiding cranberries te schrijven.  
 
Zowel het proefveld voor Cranberryteelt als het onderzoek Veen, Voer en 
Verder hebben duidelijk gemaakt dat experimenten in de praktijk absoluut 

noodzakelijk zijn, voordat beleidsmatig conclusies getrokken kunnen worden 
over de haalbaarheid van alternatieve vormen van grondgebruik om 
bodemdaling en broeikasgasemissies tegen te gaan. Ook maken de projecten 
duidelijk dat dergelijke innovaties veel tijd vragen voordat implementatie in 
de praktijk op grote schaal mogelijk is, zelfs als er al een keten is voor de afzet 
zoals bij cranberries. 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.  
 
Fase in innovatieproces 
We merken dat er de afgelopen jaren meer realisme is gekomen in de 
discussie over natte teelten. Natte teelten worden minder als een 
containerbegrip gezien met alleen maar voordelen. Het zijn afzonderlijke 
teelten met ieder hun eigen voor- nadelen. Dat er ook nadelen zijn, is 
overigens geen reden om met de ontwikkeling van natte teelten te stoppen. 
Het is wel een aanmoediging om met de nieuwe kennis naar andere 
gewassen te gaan zoeken en er zorg voor te blijven dragen dat bij de lopende 
onderzoeken en in de communicatie alle aspecten van de verschillende natte 
teelten objectief worden belicht. We gaan ons de komende jaren meer op 
voedselgewassen richten, omdat de keten korter is en voedsel hoogwaardiger 
is dan teelt voor vezels. Het biedt ook kansen voor regionale verwaarding. 
Onder de noemer  ‘Veenvoedsel’ zijn we in 2020 gestart met de vertaling van 
het concept Voedselbos naar de veenweiden, als Voedselmoeras of 
Veentuinderij, met als doel de start van een experiment in 2021. Het is zowel 
een experiment met het concept, als een manier om veel verschillende 
veenvoedselgewassen eerst kleinschalig te beproeven.  
 
Anderzijds verkennen we welke stappen nodig zijn om vezelgewassen zoals 
lisdodde te implementeren. Om te komen tot deze implementatie wordt een 
tweetal richtingen verkend: 
1. Het doorontwikkelen van lisdodde op middelgrote schaal (hectares) en op 
diverse locaties om daarmee vraagstukken op te sporen die spelen als het 
gaat om opschaling van de teelt en oogst. Dit wordt opgepakt samen met 
Coöperatie KTC Zegveld en het Innovatieprogramma Veen (IPV). VIC vervult 
een rol in de kennisbundeling en kennisuitwisseling rondom natte teelten, via 

In gesprek met de Krimpenerwaardse ondernemer over zijn 
geleerde lessen over de cranberryteelt. 
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de in 2018 opgerichte Deelexpeditie Natte teelten van het Nationaal 
Kennisprogramma Bodemdaling. VIC levert hiervoor de projectleider, brengt 
kennis en kunde in vanuit andere trajecten en bewaakt het transitieproces.  
  
2. Implementatie van nieuwe biomassastromen in het veenweidengebied. 
Voordat teelt van biomassa opgeschaald wordt, is er behoefte aan het 
verkennen en ontwikkelen van duurzame afzetkanalen. We werken aan het 
onderzoeken van marktperspectief in samenwerking met het IPV 
(Innovatieprogramma Veen): Om de 
milieuwinst in kaart te brengen stellen 
we een LCA (Life Cycle Analysis) voor 
lisdodden op en onderzoeken we de 
kwaliteit van de producteigenschappen 
(vezelsterkte bijvoorbeeld). De LCA is 
nodig om het product een certificaat te 
kunnen meegeven. Ook spreken we 
met Duitse organisaties die al enige 
jaren werken met het product en veel 
productkennis hebben. Al met al een 
hele zoektocht om een nieuwe keten 
op te bouwen. 
 
Het opbouwen van een volwaardige 
keten kost circa 20 jaar. VIC zette 
eerder al in op het ontwikkelen van voorbeelden, zoals een picknicktafel en 
Tiny Cabin om vragen in de ketenvorming te identificeren. In 2020 is gestart 
met het eerste experiment met lisdodde-isolatieplaten in een 
appartementencomplex in Schoonhoven. Begin februari 2021 is dit onder de 
noemer ‘Wonen in lisdodde’ gerealiseerd, lees hier meer.  
Bij de markt- en ketenvorming werkt VIC nauw samen met het 
Innovatieprogramma Veen (IPV). Vanuit het IPV is er expertise in huis voor 
ketenontwikkeling van natte teelten. VIC heeft expertise over de 
ontwikkeling/teelt van natte teelten.  Via de samenwerking vullen het 
programma IPV en het programma van het VIC elkaar aan. Verder levert het 
VIC de coördinator van de deelexpeditie Natte teelten van het NKB.  

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.   
 
 
 

  

Figuur 1. Samenwerkingsverbanden VIC voor Biomassa Verwaarden* 

* Om het schema overzichtelijk te houden zijn de financiers van de afzonderlijke activiteiten 

niet in dit schema vermeld.  

Installatie van lisdodde-isolatieplaten 

en meetapparatuur om te monitoren.   

https://www.veenweiden.nl/biomassa/woningcorporatie-kiest-voor-lisdodde-isolatieplaten/
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3.2 Werken met water 
Het thema Werken met water richt zich op het uittesten en ontwikkelen van 
manieren om het watersysteem klimaatbestendig te maken. Onderdeel van 
Werken met water is het actief sturen op de grondwaterstand volgens Sturen 
met Water. Daarmee 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. Zeker 
in combinatie met het herontwerp van de veenweidensloot.    
 

Evaluatie 2014-2020 
 

Onderzoek en pilots 
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. Die 
kennis is weer gebruikt voor projecten rond waterkwaliteit, zoals de 
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 van 2016 t/m 
2018: Precisiewatermanagement met onderwaterdrains met putbemaling.  
Hieruit is gebleken dat actief sturen op de grondwaterstand met deze 
methode heel effectief is. De grondwaterstand is ook tussen de drainbuizen 
goed op het gewenste peil te houden. Dit succes heeft geleid tot pilots met 
drukdrains in Utrecht, Friesland, Noord-Holland (IPV) en Zuid-Holland. VIC 
wordt regelmatig gevraagd voor advisering bij spin-offs en opstarten van 
nieuwe initiatieven. Voor het delen van kennis en ervaringen is het  
VIC aangesloten bij het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) en 
heeft ook in 2020 een projectleider aangeleverd voor de ‘Deelexpeditie 
Onderwaterdrainage en drukdrainage’ van het NKB.  
 
Gezien het resultaat van het project Precisiewatermanagement is op dezelfde 
percelen in 2019 het project Sturen op CO2 en draagkracht gestart, waarin 
gezocht wordt naar het optimum tussen draagkracht en reductie van 
broeikasgasemissies.  
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Bovendien wordt er gelijktijdig een webapplicatie gebouwd waarmee ook op 
andere plekken de aansturing van systemen met drukdrainage 
geoptimaliseerd en geautomatiseerd kan worden, rekening houdend met 
weersvoorspellingen. Het proefveld is sinds 2019 aangewezen als één van de 
locaties waar vanuit het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen 
Veenweiden broeikasgasemissies gemeten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase in innovatieproces 
 
Fase in innovatieproces 
Waterinfiltratie, passief (onderwaterdrainage) en actief (drukdrainage), is 
naast slootpeilverhoging de belangrijkste maatregel die in beeld is om de 
doelstellingen voor de veenweiden uit het Klimaatakkoord te halen voor de 
kortere termijn. De aandacht verschuift nu naar de haalbaarheid van de 
maatregel op allerlei aspecten, naar aanvullende innovaties en naar de 
vertaling in bedrijfsmodellen.     
 
Het VIC heeft in 2020 bijgedragen aan de haalbaarheidsstudies van het NOBV, 
waarin o.a. verkend is welke aspecten invloed de haalbaarheid van 
waterinfiltratie beïnvloeden en welke kennis daarover beschikbaar is, maar 
ook wat het effect is van andere maatregelen tegen veenafbraak op het 
watersysteem.  

Een aantal van die aspecten komt samen in de veenweidensloot: tegengaan 
van afkalving van slootkanten die kan toenemen bij peilverhoging en meer 
flexibiliteit in het peilbeheer, waterbuffering en het voorkomen van 
wateroverlast, versterken biodiversiteit, voorkomen methaanemissies uit de 
sloot, etc. In 2020 hebben we de Veenweidensloot van de Toekosmt weer 
opgepakt en hebben we bijgedragen aan een onderzoek naar oeverafkalving 
door NMI op initiatief van onder andere Waternet. 
De vertaling naar bedrijfssystemen wordt concreet gemaakt in het 
programma Boeren bij Hoog Water, dat in 2020 van start ging en een apart 
thema is geworden binnen het meerjarenprogramma.  
 
Figuur 2 geeft een weergave van de diverse samenwerkingspartners van het 
VIC bij het vormgeven van Werken met water, zowel direct (groen) als 
indirect (geel). 
  

Figuur 2. Samenwerkingsverbanden VIC voor Werken met water* 

* Om het schema overzichtelijk te houden zijn de financiers van de afzonderlijke activiteiten 

niet in dit schema vermeld.  

Metingen broeikasgasemissie bij proefvelden met waterinfiltratie als onderdeel 
van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden.  
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3.3 Veenweiden Veerkracht 
Met Veenweiden Veerkracht onderzoekt VIC 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. 
 
Veenweiden Veerkracht draait om het benutten van de natuurlijke 
veerkracht voor een sterk landbouwsysteem in de veenweiden en behoud 
van natuur- en landschapskwaliteit. De wetenschappelijk basis hiervoor is het 
Adaptatiemodel, al eerder bestudeert door o.a. het Louis Bolk Instituut. Bij 
het vormgeven van Veenweiden Veerkracht werkt het VIC dan ook nauw 
samen met het Louis Bolk Instituut en PPP-Agro Advies als sterk betrokken 
lokale stakeholder. In Veenweiden Veerkracht maken we er werk van om de 
transitie van het controlemodel (product maximalisatie) naar het 
adaptatiemodel (stabiele productie) een impuls te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het veenweidengebied is rijk aan water en voedsel voor weidevogels en 
wordt daarom gezien als één van de belangrijkste broed- en huisvestingplaats 
voor diverse weidevogels. Echter het aantal weidevogels in Nederland daalt. 
De oorzaken zijn divers van aard, het VIC ziet echter mogelijkheden om vanuit 
de kracht van de Veenweiden en de daarbij behorende 
competentieontwikkeling van ondernemers het tij te keren. Dit 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 geven. Veenweiden Veerkracht heeft raakvlakken met 
kringlooplandbouw, de in 2019 afgeronde Proeftuin Natura 2000 
(stikstofreductie) en andere activiteiten gericht op verduurzaming van de 
landbouw.  
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Evaluatie 2016-2020 
De principes van Veenweiden Veerkracht zijn reeds in een eerder stadium 
vertaald naar praktische toepassingen op het melkveebedrijf en gelanceerd 
tijdens Innovatiedagen en themasessies voor melkveehouders. In 2016 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.  
 
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 al 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 gaf de ontwikkeling van een controle naar een 
adaptief model een grote 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, overheden en erfbetreders) op 
zoek te gaan naar nieuwe manieren om tot een weerbaarder en 
veerkrachtiger landbouwsysteem op veen te komen.  
 
In 2019 heeft het college van Rijksadviseurs een rapport uitgebracht aan de 
minister over hoe een landschap als de Krimpenerwaard er in de toekomst uit 
kan zien. Daarin is veel kennis uit deze Proeftuin gebruikt is als input.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met adaptieve ontwerpen die mogelijk 
een toepassing zijn voor een veenweidengebied als de Krimpenerwaard. Dit 
wordt concreet in Mijn Koers, een traject dat in 2020 startte en waarin voor 
en door ondernemers in de Krimpenerwaard nagedacht wordt over de 
ontwikkeling van hun eigen bedrijf. Mede in het kader van adaptieve 
landbouw.  
 
De diverse experimenten en pilots van de Proeftuin dienen als input voor 
‘Mijn Koers’, onderstaand een kleine selectie uit het brede palet:  

• Schetsen Transitie Krimpenerwaard: de thema’s van de experimenten 
en pilots in de Proeftuin zijn geïntegreerd in inspirerende beelden 
(schets voor toekomstperspectief). In het traject worden deze 
inspirerende beelden gebruikt als basis in de diverse gesprekken met 
ondernemers en organisaties. 

• Adaptief watermanagement: Samen met twee pilotboeren wordt 
kennis en ervaring ontwikkeld over het effect van peilgestuurde 
waterinfiltratie o.a. op grondwaterstand, bodem, bodemdaling, 
grasgroei en biodiversiteit. 

Een impressie van de jaarlijkse Tour de Boer in de Krimpenerwaard: een rondgang 

langs ondernemers die op hun bedrijf werken aan een veerkrachtig 

landbouwsysteem.   

De website van de Proeftuin Krimpenerwaard  geeft een overzicht van en 
toelichting op alle pilots en experimenten.  

https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/pilots/
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• Adaptieve jongvee opfok: Samen met deelnemende melkveehouders is 
in de meetperiode 2019/2020 ervaring opgedaan over opfokmethoden 
van het jongvee, voor een robuuste melkkoe. Melkveehouders krijgen 
inzicht in wat zij doen en wat de verbeterpunten zijn m.b.t. 
biestkwaliteit en groei en ontwikkeling kalveren; ze meten, 
interpreteren en implementeren de kennis die ze opdoen 

• Weidebuffet met kruiden: Melkveehouders experimenteren op hun 
bedrijf met het introduceren en beheren van de soortenrijkdom van het 
grasland. In studiegroep verband worden ervaringen en kennis uit deze 
experimenten gedeeld: Het vergroten van de soortenrijkdom levert 
winst op voor boeren, biodiversiteit en weidevogels. Het ontwikkelen 
van kruidenrijk grasland vraagt echter een zorgvuldige aanpak.   

• KrimpenerWAARDEmakers: Een zoektocht naar de mogelijkheden voor 
het omzetten van laagwaardige biomassa (zoals rietmaaisel) naar een 
hoogwaardig product. Een eerste experiment waarbij laagwaardige 
biomassa (in dit geval rietmaaisel) omgezet wordt door Zwarte 
Soldaatvlieglarven, is in 2020 gestart. Gezamenlijk met Zuid-Hollands 
Landschap is bovendien een verkenning gestart naar de verschillende 
biomassastromen die jaarlijks in de Krimpenerwaard vrijkomen.  

 
VIC levert de programmaleider voor de Proeftuin Trots op de 
Krimpenerwaard. 
 
Fase in innovatieproces 

De ontwikkeling van een controle naar een adaptief model is in gang gezet. 
De gemeente Krimpenerwaard was bezig met visievorming rondom adaptieve 
landbouw en heeft VIC gevraagd een programma te schrijven 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 de 
‘Proeftuin Krimpenerwaard’ wordt de transitie naar een adaptief 
landbouwmodel versnelt. Diverse projecten in de Proeftuin leveren 
bouwstenen op om adaptieve landbouw vorm te geven.  
Bovendien helpt de Proeftuin Krimpenerwaard om de implementatie van 
Veenweiden Veerkracht in een concrete polder vorm te geven. 

De Proeftuin zorgt voor het initiëren van en het creëren van de samenhang in, 
technologische, culturele innovaties en waar nodig de innovaties op het 
gebied van wet- en regelgeving. Het behoud van een krachtige economische 
agrarische sector is hierbij de basis. De sociale en culturele context speelt een 
grote rol bij het al dan niet implementeren van innovaties. 
 
De implementatie van Adaptieve landbouw wordt concreet gemaakt met en 
door ondernemers in de Krimpenerwaard in het traject Mijn Koers, dat in 
2020 gestart is. In het programma Mijn Koers werken melkveehouders aan 
hun ondernemerskoers voor de komende jaren. Ze ontdekken/bepalen wat 
bij hen past, welk ondernemersperspectief daarbij hoort en toetsten hun 
perspectief in hun omgeving. Vervolgens maken zij een plan met concrete 
acties en stappen om hun doel te bereiken. In Mijn Koers komen alle pilots 
van de Proeftuin samen. Dit traject zoekt dan ook het antwoord op de 
centrale onderzoeksvraag van de Proeftuin Krimpenerwaard: Hoe kunnen 
melkveehouders in de Krimpenerwaard een economisch rendabele 
onderneming blijven runnen en tegelijkertijd voldoen aan maatschappelijke 
vereisten rond bodemdaling, behoud cultuurlandschap en klimaat? In 2020 
zijn twee groepen ondernemers gestart, ook in 2021 gaan twee nieuwe 
groepen van start. 
 
 
 
  

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 sinds oktober 2019. 



P a g i n a  | 16 

 

Figuur 3 geeft een weergave van de diverse samenwerkingspartners van het 
VIC bij het vormgeven van Veenweiden Veerkracht, zowel direct (groen) als 
indirect (geel). Bij het vormgeven van adaptieve landbouw en de daaruit 
voortvloeiende projecten/programma’s werkt VIC nauw samen met het Louis 
Bolk Instituut, PPP-Agro Advies en KTC Zegveld. Daarnaast zijn er een aantal 
partners waar VIC alleen mee samenwerkt in bepaalde projecten en/of 
programma’s, deze zijn geel weergegeven.  
  

Figuur 3. Samenwerkingsverbanden VIC voor Veenweiden Veerkracht * 

* Om het schema overzichtelijk te houden zijn de financiers van de afzonderlijke 

activiteiten niet in dit schema vermeld.  

Jaarlijks geven we vanuit de Proeftuin Krimpenerwaard een 
krant uit waarin adaptieve landbouw vanuit verschillende 
invalshoeken belicht wordt. Deze krant wordt bij 37.000 
adressen in de Krimpenerwaard bezorgd. Bekijk hier de 
online editie van 2020. 

https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2020/12/WHA-12063-krimpenerwaardekrant-Editie-3_web_Spreads.pdf
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3.4 Leven lang leren (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 2014-2020 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 2018-2019 zijn diverse lesprogramma’s ontwikkeld en voor de 
opdrachtgevers van het VIC op een rij gezet in een discussiestuk om met 
elkaar de implementatie in het onderwijs te stimuleren. 
 
In 2020 zijn we met het NKB gaan samenwerken op onderwijs en 
kennisdeling. In 2020 hebben we ook gezien dat onderwijsinstellingen nu zelf 
aan de slag gaan met het onderwerp veenweiden. Mede door de aandacht 
voor de veenweiden in het Klimaatakkoord en onze eerdere activiteiten is 
daar nu een beweging op gang gekomen.  
 
Fase in proces 
Sinds de oprichting heeft het VIC altijd de verbinding gezocht met het 
onderwijs. Om de systeeminnovaties waar het VIC aan werkt in de landbouw 
van de toekomst te integreren is het belangrijk dat de ondernemers van de 
toekomst de vraagstukken van de veenweiden en hoe daarmee om te gaan 
kennen en begrijpen. Daarin zijn we ten dele geslaagd. Er is binnen het 
landbouwonderwijs meer bewustzijn van de verschillen tussen veen en 
andere grondsoorten, studenten komen op excursie, lopen stage of doen 
afstudeeropdrachten, en er zijn diverse lesmodules ontwikkeld.  
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Nu de aandacht voor de bodem in het algemeen en de veenweiden in het 
bijzonder sterk is toegenomen zien we in het onderwijs een snelle 
koersverandering gaande. Waar de rol van het VIC jarenlang agenderend 
geweest is in het onderwijs, zullen en kunnen we nu veel meer een 
faciliterende rol vervullen.  
 
Dit betekent dat een uitnodigende houding richting het onderwijs in de 
activiteiten waar het VIC op acteert in samenhang met het definiëren van een 
rol voor het onderwijs voldoende kan zijn om het onderwijs daadwerkelijk 
aan te laten haken. Ook de ‘uit noodzaak’ ontstane digitale communicatie 
helpt om het onderwijs snel en makkelijk aan te laten sluiten bij diverse 
werksessies rondom onze thema’s. 
Een van de bottlenecks was 
namelijk de reisafstand en de sterk 
geformaliseerde programmering 
van het onderwijs waardoor 
participeren vaak lastig was. 
Uiteraard blijven we studenten 
ontvangen en begeleiden om kennis 
op te doen en aan veenweiden 
vraagstukken te werken.  
 
Figuur 4 geeft een weergave van de 
diverse samenwerkingspartners van 
het VIC bij het verankeren van 
innovaties en nieuwe kennis bij 
(jonge) plattelandsondernemers. 
Zowel de directe (groen) als 
indirecte (geel) verbanden zijn 
weergegeven.  
  

Figuur 4. Samenwerkingsverbanden VIC voor het thema Levenlang Leren.*   

Student doet onderzoek naar het verwaarden 

van biomassa met behulp van insecten (in dit 

geval wormen).  

* Om het schema overzichtelijk te houden zijn de financiers van de afzonderlijke 

activiteiten niet in dit schema vermeld.  
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3.5 Verkleien van veen 
 
Verkleien van veen 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 en daarmee CO2 kunnen binden.  
 
Evaluatie 2017-2020 
Het icoon ‘Verkleien van veen’ als oplossingsrichting voor bodemdaling 
ontwikkelt zich snel. Het idee voor deze nieuwe oplossingsrichting is medio 
2017 ontstaan.  
In 2018 zijn de eerste verkenningen gestart, o.a. de haalbaarheidsstudie ‘Klei 
voor behoud veen’ een laboratoriumstudie naar het effect van de kleisoort 
en kleiconcentratie op veenafbraak. De bevindingen zijn gepubliceerd in de 
Haalbaarheidsstudie Klei voor behoud veen. De resultaten van deze studie 
gaven voldoende reden om door te gaan met het verkennen van inspoeling 
van kleideeltjes. Met deze studie is een eerste stap gezet naar het 
ontwikkelen van een kennisbasis voor de toepassing ‘klei in veen’. Daarnaast 
is er een methode ontwikkeld die deze toepassing gedurende langere tijd kan 
meten.  
 
Als vervolg op de laboratoriumstudie is in 2019 
‘Grondslag veen’ gestart: een onderzoek naar het 
effect van kleideeltjes op de veenafbraak, zowel 
middels een laboratoriumstudie als via 
praktijkonderzoek in het veld. Middels een 
‘kolommenproef’ zijn verschillende hoeveelheden en 
soorten klei aan veengrond toegevoegd om het effect 
te meten onder laboratorium-omstandigheden. 
Dezelfde kleisoorten en doseringen worden ook in het 
veld aangebracht. Het interactieproces tussen veen en 
kleideeltjes is een proces van langere duur en vraagt 
dan ook om een meetperiode van meerdere jaren. 

 
De in 2018 gestarte pilot Veenverrijking met klei in de Krimpenerwaard 
verschaft inzicht in de logistieke aspecten en de gebruikservaring van het 
inspoelen van klei in veen in de praktijk. Begin 2020 zijn de bevindingen 
daarvan verschenen in de rapportage Veenverrijking met klei, daarin komt 
onder andere naar voren hoe klei getransporteerd kan worden naar de 
bestemming in het veld en hoe het inspoelingsproces van klei in veen werkt in 
de praktijk. De komende jaren worden de proefpercelen met aangebrachte 
klei verder onderzocht.  
In 2019 is ook bij KTC Zegveld een pilot ‘Klei-in-veen’ van start gegaan. 
 
Uit de vragen die we krijgen blijkt er bij waterschappen, provincies en de 
melkveehouderij veel interesse te zijn in deze methode om veenafbraak te 
beperken, naast of in combinatie met waterinfiltratie of natte teelten. Het 
kan een belangrijke toevoeging zijn aan de instrumentenkist voor het 
beperken van broeikasgasemissies uit de veenweiden. Er is op meerdere 
plekken in Nederland belangstelling voor een veldproef en er worden pilots 
opgezet. 
De belangstelling bleek ook bij demodag Klei in veen in de Krimpenerwaard 
(juni 2019). Deze dag trok een divers gezelschap van geïnteresseerden: 
melkveehouders, waterschap, gemeente, provincie, onderzoekers en 
erfbetreders.  

https://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2019/07/Rapportage-Haalbaarheidsstudie-Klei-voor-behoud-van-veen.pdf
https://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2020/04/Rapportage-Veenverrijking-met-klei-verkenning-logistieke-en-praktische-aspecten.pdf


P a g i n a  | 20 

 

Fase in innovatieproces  
‘Verkleien van veen’ is een relatief nieuwe ontwikkelingsrichting. 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.  
De eerste resultaten in 2020 zijn positief: bijna alle onderzochte kleisoorten 
laten in het laboratorium effect op de CO2-emissie van veen zien (zie figuur 
5). De meetreeksen worden verder voortgezet om de resultaten nog verder te 
onderbouwen. Bovendien wordt er op diverse locaties in Nederland bij pilots 
in het veld gemeten en is de opmars gemaakt voor een programma waarbij 
de kennis en kunde rondom klei nationaal gebundeld wordt. 
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.   

Figuur 5. Effect van 8 kleisoorten op CO2-emmissie van veen onder 
laboratoriumomstandigheden. Een verdere toelichting op deze resultaten is hier na te 
lezen.  

Ook vanuit diverse media is er belangstelling voor klei als mogelijke oplossingsrichting 
voor de veenweiden. Bovenstaand bijvoorbeeld een artikel uit het vakblad ‘Bodem’, lees 
hier het hele artikel.   

https://www.veenweiden.nl/verkleien-van-veen/klei-in-veen-doet-zijn-werk/
https://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2020/05/Kleibagger-als-bodemverbeteraar-artikel-Bodem.pdf
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Figuur 6 geeft een weergave van de diverse samenwerkingspartners van het 
VIC bij Verkleien van veen, zowel direct (groen) als indirect  (geel). Dit is nog 
een relatief nieuw icoon, het netwerk is dan ook nog in opbouw.  
  

Voor Verkleien van veen wordt de wetenschappelijke basis gelegd middels onderzoek in 
het laboratorium. Op de foto de meetopstelling van veenkolommen met klei in het 
laboratorium.   

Figuur 6. Samenwerkingsverbanden VIC voor Verkleien van veen * 

* Om het schema overzichtelijk te houden zijn de financiers van de afzonderlijke 

activiteiten niet in dit schema vermeld.  
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3.6 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 
introduceerden daarom een nieuw overkoepelend thema: 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 Werken met Water, Biomassa Verwaarden en Veenweiden Veerkracht te 
integreren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluatie 2018-2020 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2019/03/Rapportage-voorstudie-Klimaatmax-bedrijf.pdf
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In 2019 richtten we ons op de voorbereidingen voor 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. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen 
voor dit Living Lab op locatie van proefboerderij KTC Zegveld. In dat jaar is 
kleinschalig, namelijk op een tweetal percelen van KTC Zegveld al een seizoen 
geëxperimenteerd met het verhogen van het grondwaterpeil en het 
beweiden van Jerseys.  
In 2020 is de Hoogwaterboerderij officieel van start gegaan en is het 
experiment daarmee uitgebreid naar drie groepen koeien, namelijk een groep 
Holstein koeien bij laag water, een groep Holsteins koeien bij hoog water en 
een groep Jersey koeien bij hoog water. In totaal wordt circa 50 hectare 
ingezet voor deze proef, waarvan een deel met een hoog grondwaterpeil (-20 
cm maaiveld) en een deel met laag grondwaterpeil (-50 cm). Elke groep 
koeien wordt gezien als een apart bedrijfssysteem en heeft daarmee als het 
ware een eigen kringloop. De groepen koeien worden met elkaar vergeleken 
wat betreft de prestaties op het gebied van bodem, grasgroei, biodiversiteit, 
klimaat etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fase in innovatieproces 

Met de realisatie van de Hoogwaterboerderij door KTC wordt invulling 
gegeven aan het programma Boeren bij Hoog Water van het VIC. Het doel 
van dit programma is de bodemdaling en de emissies van broeikasgassen te 
beperken. Daarvoor wordt o.a. het grondwaterpeil verhoogd naar rond de 20 
centimeter beneden maaiveld via een waterinfiltratiesysteem.  
We zoeken de grenzen op van verschillende bedrijfsfactoren zoals 
grondwaterpeil, voeding, beweiding, bemesting en veerassen. We monitoren 
minimaal drie jaar wat het effect is op bodem, grasgroei, water, biodiversiteit, 
economie en meer. De uitkomsten en verschillen van de bedrijfssystemen 
brengen we in kaart. Op de Hoogwaterboerderij onderzoeken we de impact 
van hoog water op de productiviteit en gaan we aan de slag met maatregelen 
om eventuele nadelige gevolgen te beperken en te compenseren met andere 
baten (nieuwe verdienmodellen). We kijken hoeveel en hoever we aan de 
knoppen (bedrijfsfactoren) kunnen draaien en wat de impact daarvan is op 
verschillende thema’s, zoals bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit. 
 
Het eerste jaar was een transitie waarin waterpeilen, bodem, grasgroei, 
koeien en bedrijfsvoering ingeregeld moesten worden. Wat al duidelijk opvalt 
is dat op de stukken met een hoger grondwaterpeil de slootbreedte door het 
hogere water groter (+ 0,5-1,0 m) wordt. Dit is op zich een bekend fenomeen 
en wordt ook opgepakt in Veenweidensloot van de Toekomst, maar de 
bedrijfssystemen met een hoger waterpeil hebben nu al te maken met een 
verkleining van de oppervlakte. Als het gaat om het watersysteem zijn we, 
mede in het kader van Werken met Water, aangesloten bij het Publiek 
Private Samenwerking-voorstel Klimaat- en water robuust Laag Nederland 
van nu naar 2100. De meting van broeikasgasemissies zal gaan gebeuren in 
het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen 
Veenweiden.  
 
Figuur 7 geeft een weergave van de diverse samenwerkingspartners van het 
VIC bij Boeren bij hoog water, zowel direct (groen) als indirect  (geel). Dit is 
nog een relatief nieuw icoon, het netwerk is dan ook nog in opbouw.  

  
Welk type koe past bij een bedrijfsvoering volgens de principes van Boeren bij Hoog water? 
In 2019 startte bij KTC Zegveld het eerste experiment met Jersey koeien op veengrond met 
een hoog grondwaterpeil.   
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Maandelijks verschijnt er een 
Hoogwaterboerderij Vlogboek waarin we 
vertellen wat er allemaal bij komt kijken 
om Boeren bij Hoog water vorm te geven. 
Lees meer op deze pagina met actuele 
nieuwsberichten.  

Figuur 7. Samenwerkingsverbanden VIC voor Boeren bij Hoog Water * 

* Om het schema overzichtelijk te houden zijn de financiers van de afzonderlijke 

activiteiten niet in dit schema vermeld.  

https://www.ktczegveld.nl/hoogwaterboerderij/actueel/nieuws/
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3.7 Biodivers Veen 
Met de innovatieparel Biodivers veen willen we werken aan innovaties die 
bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit in de veenweiden. 
Verschillende innovaties waar het VIC aan werkt dragen bij, of kunnen 
bijdragen, aan het vergroten van de biodiversiteit van de veenweiden. Bij 
Veenweiden Veerkracht is biodiversiteit een vanzelfsprekend onderdeel van 
het adaptieve model. Sommige natte teelten kunnen de biodiversiteit 
vergroten. Actief beheer van de grondwaterstand kan ingezet worden om 
weidevogels te stimuleren.  
 
Evaluatie 2020 
Het thema Biodivers Veen is nog in ontwikkeling. In 2020 hebben we vooral 
aan biodiversiteit gewerkt via de ontwikkeling van de Veenweidensloot van 
de Toekomst (zie ook Werken met Water) waarin het versterken van 
biodiversiteit zowel een doel is als een middel om een doel te halen, namelijk 
het ontwikkelen van oevers die goed bestand zijn tegen afkalving. Verder zijn 
we met de Universiteit van Utrecht een samenwerking aangegaan bij Boeren 
met Hoog Water. Een promovendus is begonnen met een onderzoek naar de 
biodiversiteitseffecten van maatregelen tegen veenafbraak, onder andere bij 
de Hoogwaterboerderij. Als onderdeel van die samenwerking wordt het 
biodiversiteitsonderzoek binnen Boeren op Hoog Water geïntensiveerd. Ook 
hebben we ideeën ontwikkeld voor een natuurbedrijf met de Blaarkop, als 
een spin-off van Boeren op Hoog Water, en gezien de toenemende 
belangstelling voor een natuurbedrijf met melkvee als vorm van grondgebruik 
die zowel bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem als de 
doelstellingen rond het beperken van broeikasgasemissies.  
Verder hebben we met een aantal partijen gesprekken gevoerd om ideeën op 
te doen voor dit thema.  
 
Fase in innovatieproces 
Omdat het thema nog in ontwikkeling is hebben we nog geen figuur met de 
fase in het innovatieproces. 

3.8 Overige activiteiten  
Naast de activiteiten binnen de iconen, zoals in dit hoofdstuk beschreven, 
voert VIC ook activiteiten uit die de iconen overstijgen en raakvlakken hebben 
met meerdere thema’s. Zo heeft VIC in 2020 op diverse manieren gewerkt 
aan oplossingsrichtingen rondom het stikstofprobleem. Namelijk via de 
volgende initiatieven: 

• Boeren met Perspectief 
Samen met ondernemers in de Nieuwkoopse Plassen en LTO Noord  
wordt er een vervolg gegeven aan het programma Proeftuin 
Veenweiden. De stikstof reducerende maatregelen worden specifiek 
voor de Nieuwkoopse Plassen verkend en verder uitgewerkt, zowel 
op het gebied van management al techniek. In 2020 vonden daarmee 
de voorbereidingen plaats voor het in 2021 te starten programma 
‘Boeren met Perspectief’.  

• Wijzer op veen 
In studiegroepen met ondernemers worden operationele 
maatregelen bedacht en uitgetest om een stikstofoverschot te 
voorkomen. Onderdeel daarvan is het meten en monitoren van het 
eiwitgehalte in het gras. 

• Afwaardering van gronden 
We hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een 
afwaarderingssystematiek voor gronden rondom natuurgebieden. 
Door in gesprek te gaan over de vraag: Wat zijn de gevolgen voor de 
waarde van de grond als er minder plaatsingsruimte is voor stikstof 
uit mest?    
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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 2020. Vanwege de coronamaatregelen konden er met name in 

de periode maart t/m mei 2020 geen excursies of (werk)bezoeken plaatsvinden. 

In de loop van 2020 (zomer en najaar) was er binnen de geldende maatregelen 

mogelijkheid om kleine groepen te ontvangen voor overleg, excursies of 

werkbezoeken. Een deel van ons netwerk hebben we toen alsnog kunnen 

verwelkomen. Er was met name belangstelling voor Boeren bij Hoog Water. 

4.1 Communicatie en kennisdeling overheden 
In 2020 zijn er (op verzoek) voor diverse delegaties van provincies, 
waterschappen en gemeenten kleinschalige excursies en werkbezoeken 
georganiseerd. Daarnaast heeft het VIC een bijdrage geleverd aan door 
externe partijen georganiseerde webinars. In het overzicht in bijlage I is dit 
schematisch weergegeven. In deze paragraaf worden een aantal 
communicatiemomenten uitgelicht.  
 

• Toekomst veenweiden 
De toekomst van de veenweiden staat in de belangstelling. Diverse 
overheden organiseren een dialoog over de toekomstperspectieven. VIC werd 
daarbij gevraagd voor kennisinbreng en het delen van perspectieven en 
oplossingsrichtingen voor de veenweiden. In 2020 gebeurde dat vooral via 
werkbezoeken in de periode dat die mogelijk waren. 
 

• Bezoek Hoogwaterboerderij 
Diverse gezelschappen vanuit waterschap, provincie en gemeente brachten 
een bezoek aan de Hoogwaterboerderij om meer te weten te komen over wat 
Boeren bij Hoog Water nu echt inhoudt, hoe de Hoogwaterboerderij is 

ingericht is en wat de eerste waarnemingen en ontdekkingen zijn. Naast het 
delen van deze kennis en ervaringen stond tijdens deze bezoeken ook andere 
thema’s centraal, want Boeren bij Hoog water staat in relatie tot het 
waterbeheer, waterberging, slootkanten, biodiversiteit etc. Kortom de 
veldbezoeken vormden een mooie aanleiding om het brede scala aan thema’s 
van het VIC voor het voetlicht te brengen.   
 

  

In gesprek met de gedeputeerde over Boeren bij Hoog Water.    

Bestuurlijk bezoek waterschap: in gesprek over het hoge slootpeil, waterberging, de brede 
sloot en gevarieerde vegetatie. Allemaal aspecten die raken aan Boeren bij Hoog water.  
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• Regiodeal bezoek Hoogwaterboerderij 
In september organiseerde VIC samen met de Regiodeal een veldbezoek voor 
de partners van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. Deelnemers konden 
in kleine groepen een bezoek brengen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• In de media 

Vanuit diverse mediakanalen is belangstelling voor de activiteiten van het VIC. 
Naast de vakgerelateerde media zoals Nieuwe Oogst, Agraaf, Melkvee en 
Bodem besteedden ook landelijke dagbladen zoals de Volkskrant en het AD 
diverse malen aandacht aan de veenweiden en de door VIC gepresenteerde 
oplossingsrichtingen. In 2020 was de belangstelling van de media het grootst 
voor Boeren bij Hoog water.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  

Vanuit diverse media was er in 2020 veel belangstelling voor Boeren bij Hoog Water. 

De deelnemers aan het veldbezoek op de Hoogwaterboerderij in gesprek over de eerste 
waarnemingen en ontdekkingen n.a.v. boeren bij een hoog grondwaterpeil.    

Ook de activiteiten in de Proeftuin 
Krimpenerwaard kregen veel media 
aandacht. Lees hier het hele artikel.  

We verkenden wat insecten kunnen 
betekenen in het verwaarden van 
biomassa. Lees hier het hele artikel. 

https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2020/09/artikel-AD-groene-hart-scaled.jpg
https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2020/05/Artikel-AD-Insecten-als-Waardemakers.pdf
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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 (demodagen) en vakdagen voor 
kennisdeling met melkveehouders. In 2020 was het begin van het jaar 
vanwege de geldende maatregelen niet mogelijk om grotere bijeenkomsten te 
organiseren. Er is toen met name ingezet op kleinschalige en online-
bijeenkomsten. Toen er in de loop van het jaar weer meer bezoek ontvangen 
mocht worden hebben diverse gezelschappen van melkveehouders de locatie 
van KTC Zegveld bezocht en werden zij geïnspireerd door nieuwe 
oplossingsrichtingen die het VIC presenteert.  
 

• Wijzer op veen studiegroepen 
Het verzamelen van (bedrijfseigen) data speelt een cruciale rol bij het creëren 
van bewustzijn en vraag naar kennis. Een sleutel die onmisbaar is bij 
toegepaste kennisverspreiding. Om dit te bereiken worden melkveehouders 
gecoacht aan de hand van actuele bedrijfseigen data met een integrale 
aanpak vanuit bodem, water en gewas. In het project Wijzer op Veen worden 
de kennis en ervaringen van de deelnemers actief verspreid naar het peloton. 
VIC werkt hierin nauw samen met KTC Zegveld en PPP-Agro Advies. De 
deelnemersgroepen van Wijzer met Veen komen regelmatig samen in Zegveld 
om actuele vraagstukken te bespreken. De vraag die bij deelnemers aan 
‘Wijzer op Veen’ leeft, is hoe te boeren op veen, nu en in de toekomst, bij 
toenemende maatschappelijke wensen en vereisten (biodiversiteit, 
waterkwaliteit, landschap, beweiding, etc.) en daarmee strikter wordende 
regelgeving (stikstof, bemesting, fosfaat, etc.). Juist in het veenweidengebied 
spelen daar extra aandachtspunten zoals bodemdaling en 
broeikasgasuitstoot. De deelnemers hebben aangeven dat deze vragen ook 
breder leven onder collega-veenweidenboeren. 
 

• Tour de Boer  

Tijdens de Tour de Boer over kruiden en slootkantbeheer in de 
Krimpenerwaard kregen deelnemers om zich te verdiepen in kruiden en 
biodiversiteit en wat dit voor hun eigen bedrijf kan betekenen.  
Lees ook het verslag van de kruiden Tour de Boer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard 
organiseert jaarlijks een Tour de Boer: een rondgang 
langs ondernemers die in de praktijk werken aan één 

of meerdere aspecten van Adaptieve Landbouw.  
Bekijk hier de volledige uitnodiging van de Tour de 

Boer van 4 september 2020.  

Deelnemers aan de Tour de Boer over kruiden, slootkanten en biodiversiteit.  

https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2021/05/kijkmeemetdekruidentourdeboer.pdf
https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2021/05/Uitnodiging-TourdeBoer-4-september.pdf
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4.3 Communicatie en kennisdeling studenten 
 
Ook in 2020 heeft het VIC praktisch vormgegeven aan het verankeren van 
innovaties en veenweidenkennis bij studenten, zowel op MBO, HBO als 
Universitair niveau. Aan het begin van het jaar door middel van excursies. In 
januari 2020 ontving VIC nog een aantal studentengroepen, studenten van 
Aeres Hogeschool Dronten en Van Hall Larenstein.  Daarna zijn er vanwege de 
coronamaatregelen de rest van het jaar geen excursies meer geweest. De 
aantallen studenten zijn dus lager dan voorgaande jaren en daarmee ook niet 
te vergelijken met andere jaren.  
 
Anderzijds werd vormgegeven aan het verdiepen van veenweidenkennis van 
studenten door hen in samenwerking met PPP-Agro Advies en KTC Zegveld te 
betrekken bij verkennende studies naar veenweiden gerelateerde 
vraagstukken. Zo voerden studenten in 2020 studies uit naar waterinfiltratie 
en grondwaterpeil, stikstof en kringlooplandbouw. Door het bestuderen van 
de literatuur en uitvoeren van de eerste metingen in de praktijk kwamen zij in 
aanraking met actuele thema’s in de veenweiden.  
 
Een overzicht van de in 2020 uitgevoerde studies door studenten is 
opgenomen in bijlage II. In bijlage I zijn ook de excursies voor studenten 
groepen terug te vinden.  
 

  

Student plaatst sensoren voor monitoring grondwaterpeil 

Locatie waar deze sensoren geplaatst zijn in West Nederland, met dit meetnetwerk 
wordt inzicht verkregen in het verloop van de grondwaterstand in 
veenweidenpercelen.  
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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 2019 en 2020 tegenover het gemiddelde bereik (over de afgelopen 

jaren) per indicator per jaar. Zoals te verwachten is zijn er door de geldende 

coronamaatregelen verschillen te zien, met name waar het om bezoek van 

grotere groepen gaat, dit ligt in 2020 laag. Toch valt het totaal aantal bezoekers 

niet zo heel laag uit doordat er kleinschalige excursies en bezoeken gepland 

zijn.  

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de bijeenkomsten die in 2020 

(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 2019 Bereik 2020 

 
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 

 

15 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
2 
 

 
14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
0 

 
Studenten 

 

• Studenten die op locatie VIC een excursie 
bijwonen  

 

• Studenten die stage, onderzoek of 
afstuderen op locatie VIC/ gerelateerd aan 
VIC 

 
200 studenten 
per jaar 
 
20 studenten per 
jaar 
 

 
210 studenten 
 
 
 
16 studenten 

 
80 studenten  
 
 
 
16 studenten  
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Melkveehou
ders 

  

• Demonstraties in de praktijk, op locatie, in 
samenwerking met PPP-Agro Advies. 
Bijvoorbeeld demonstraties op het gebied 
van mesttoediening of onderwaterdrainage.  
 
 

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

 

• Themabijeenkomsten voor melkveehouders 

 
 
200 melkvee-
houders 
Per jaar 
 
300 melkvee-
houders per jaar 

 
 
330 melkvee-
houders 
 
 
300 melkvee-
houders 
 

 
 
110 melkvee-
houders 
 
 
100 melkvee-
houders  
 
280 
melkveehouders 

 
Overige 
organisaties 

 

• Excursies Overige organisaties 
(belangenorganisaties en bedrijven) op 
locatie VIC  

 

 
500 personen 

 
540 personen 

 
320 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 1100 
abonnees 
 
 
 
2300 melkvee-
houders 

 
naar 1100 
abonnees 
 
 
 
2300 melkvee-
houders 
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Bijlage 1. Diverse excursies/(werk)bezoeken/symposia/bijeenkomsten  
Datum Bijeenkomst/Excursie Thema Gerelateerd aan thema VIC 

8-1-2020 
Excursie 2e jaars dier- en veehouderij studenten Aeres 
Hogeschool Veenweiden breed Veenweiden breed* 

8-1-2020 Gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse plassen Veenweien breed Veenweiden breed* 

15-1-2020 
Excursie 2e jaars dier- en veehouderij studenten Aeres 
Hogeschool Veenweiden breed Veenweiden breed* 

23-1-2020 Bijeenkomst LTO afd. Woerden 
Boeren in Veengebied, hoe verder? 
Pompen of verzuipen? Werken met Water, Veenweiden Veerkracht 

31-1-2020 
Bijeenkomst Weerribben zuivel, groep Biodynamische 
veehouders Kansen voor het kalf in de keten Veenweiden Veerkracht 

6-2-2020 Twijfelsessie lisdodden Lisdodde: kansen en bedreigingen Biomassa verwaarden 

11-2-2020 Algemene ledenvergadering KTC Ontwikkelingen KTC Veenweiden breed* 

12-2-2020 Ledenbijeenkomst Blaarkop studieclub Utrecht 
Beweiden bij hoog waterpeil + 
blaarkop projecten in Zuid-Holland 

Werken met Water, Veenweiden Veerkracht, Boeren bij Hoog 
Water 

13-2-2020 
Bijeenkomst Bedrijfsvoorlichting VVB de Eendracht en LTO 
Woerden Studiebijeenkomst Veenweiden breed* 

17-2-2020 Werkbezoek Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

innovaties zoals 
waterinfiltratiesysteem en natte 
teelten 

Werken met Water, Biomassa Verwaarden, Veenweiden 
Veerkracht 

19-2-2020 Bijeenkomst Gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse plassen Veenweiden breed Veenweiden breed* 

24-2-2020 
Werkbezoek Sectorenoverleg Stikstof aan Nieuwkoopse 
Plassen Veenweiden breed Veenweiden breed* 

27-2-2020 Bijeenkomst weidecoaches Weidegang Werken met Water, Veenweiden Veerkracht 

6-3-2020 Excursie studenten Veenweiden breed Veenweiden breed* 
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6-3-2020 College van burgemeester en wethouders Krimpenerwaard 

Innovaties zoals 
waterinfiltratiesysteem en natte 
teelten 

Werken met Water, Biomassa Verwaarden, Veenweiden 
Veerkracht 

9-3-2020 Bijeenkomst bedrijfsvoorlichting VVB de Eendracht Studiebijeenkomst  Veenweiden breed* 

11-3-2020 Lisdodde overleg Lisdodden, natte teelten Biomassa verwaarden 

10-6-2020 Bijeenkomst Bewust Beter Beweiden Weidegang Werken met Water, Veenweiden Veerkracht 

11-6-2020 Overleg nieuwe veenoplossingen Nieuwe veenoplossingen Veenweiden breed* 

12-6-2020 Bijeenkomst Bewust Beter Beweiden Weidegang Werken met Water, Veenweiden Veerkracht 

19-6-2020 Bijeenkomst plan van aanpak Nieuwkoopse plassen Veenweiden breed Veenweiden breed* 

23-6-2020 Bijeenkomst Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Bezoek Hoog water boerderij 
Boeren bij Hoog Water, Werken met Water, Veenweiden 
Veerkracht 

24-6-2020 Excursie veenweidenteam LNV Bezoek Hoog water boerderij 
Boeren bij Hoog Water, Werken met Water, Veenweiden 
Veerkracht 

25-6-2020 Bijeenkomst Nutriënten management Instituut ( NMI) 
Oeverafkalving agrarisch beheerde 
veenweiden Werken met Water, Veenweiden Veerkracht 

30-6-2020 Excursie Provincie Utrecht Bezoek Hoog Water boerderij 
Boeren bij Hoog Water, Werken met Water, Veenweiden 
Veerkracht 

1-7-2020 Studiegroep Wijzer op veen graslandmanagement  Veenweiden breed* 

2-7-2020 Bestuurlijke bijeenkomst provincie Zuid-Holland Veenweiden breed Veenweiden breed* 

6-7-2020 Bijeenkomst Projecten LTO Noord Veenweiden breed Veenweiden breed* 

8-7-2020 Bijeenkomst Gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse plassen 
Gebiedsgerichte aanpak 
Nieuwkoopse plassen Veenweiden breed* 

9-7-2020 Bijeenkomst Ministerie LNV Klimaatmonitoring veenweiden 
Watersysteem 2.0, Veenweiden Veerkracht, Boeren bij Hoog 
Water 

9-7-2020 Teamoverleg Broeikasgasonderzoek Broeikasgasonderzoek Watersysteem 2.0, Veenweiden Veerkracht 

10-7-2020 Studiegroep Wijzer op veen Grasland Veenweiden breed* 

13-7-2020 Excursie Bestuurders AGV  Excursie Hoog water boerderij 
Boeren bij Hoog Water, Watersysteem 2.0, Veenweiden 
Veerkracht 

14-7-2020 Bijeenkomst provincie Zuid-Holland Sprekers van het Kadaster Veenweiden breed* 
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14-7-2020 bijeenkomst Deltares 
Meetopstellingen broeikasgassen 
en bodemdaling Veenweiden breed* 

14-7-2020 Bijeenkomst Provincie Friesland Veenweiden 
Werken met Water, Verkleien van veen, Veeneweiden 
Veerkracht. 

15-7-2020 Bijeenkomst Waternet ( AGV) Hoog water boerderij 
Boeren bij Hoog Water, Watersysteem 2.0, Veenweiden 
Veerkracht 

15-7-2020 Algemene ledenvergadering KTC Innovaties en onderzoek KTC Veenweiden breed* 

20-7-2020 Kernteam overleg Nieuwkoopse plassen 
Gebiedsgerichte aanpak 
Nieuwkoopse plassen Veenweiden breed* 

21-7-2020 Overleg Kringlooplandbouw Kringlooplandbouw Veenweiden Veerkracht 

21-7-2020 Bijeenkomst Wageningen Universiteit Veenweiden  Veenweiden breed* 

24-7-2020 Bijeenkomst Gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse plassen 
Gebiedsgerichte aanpak 
Nieuwkoopse plassen Veenweiden breed* 

7-8-2020 Studiegroep Wijzer op veen Bodem gezondheid Veenweiden breed* 

10-8-2020 
Bezoek voorzitter International Peat Society (het 
Veengenootschap).  Veenweiden in Nederland Veenweiden breed* 

14-8-2020 Overleg PZH Veenweiden Veenweiden breed* 

24-8-2020 Excursie Mw. L. Bromet, tweede kamerlid Groen Links 
Ontwikkelingen veenweiden, 
Boeren bij Hoog Water 

Watersysteem 2.0, Veenweiden Veerkracht, Biomassa 
verwaarden, Boeren bij Hoog Water. 

25-8-2020 
Overleg gedeputeerde mw. A.Bom met Nieuwkoopse 
agrariërs  

Stikstofoverleg Nieuwkoopse 
plassen Veenweiden breed* 

25-8-2020 Werkbezoek gedeputeerde mw. A.Bom Excursie Boeren bij Hoog water 
Boeren bij Hoog Water, Werken met Water, Veenweiden 
Veerkracht 

25-8-2020 Brainstormsessie  Veenweiden strategie Veenweiden breed* 

25-8-2020 Overleg Nieuwkoopse agrariërs 
Stikstofoverleg Nieuwkoopse 
plassen 

Watersysteem 2.0, Veenweiden Veerkracht, Biomassa 
verwaarden 

3-9-2020 Bijeenkomst en excursie Ministerie I&W 
Bodemdaling, excursie Hoogwater 
boerderij 

Boeren bij Hoog Water, Werken met Water, Veenweiden 
Veerkracht 

4-9-2020 Bijeenkomst Programma team BBHW Boeren bij hoog water Boeren bij Hoog Water 
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4-9-2020 Bijeenkomst Landelijke kennisexpeditie Drukdrainage Werken met Water 

4-9-2020 Tour de Boer Krimpenerwaard 

Kartering, natuurbeheerpakketten, 
slootkantenbeheer, 
kruidenmengsels, in- en doorzaaien Veenweiden Veerkracht, Werken met Water 

9-9-2020 Studiegroep Bewust beter beweiden Beweiding Veenweiden breed* 

9-9-2020 Excursie Waternet ( AGV) Excursie Hoog water boerderij 
Boeren bij Hoog Water, Watersysteem 2.0, Veenweiden 
Veerkracht 

9-9-2020 Bijeenkomst kernteam Waternet Veenweide strategie Veenweiden breed* 

10-9-2020 Bijeenkomst Weide coaches Bijvoeding en herfstgras Veenweiden Veerkracht 

11-9-2020 Excursie Rentmeesters Overwater 
Innovaties/ onderzoeken 
Veenweiden Veenweiden breed* 

15-9-2020 Excursie Medewerksers Lassie- rijst Excursie onderzoek wilde rijst Biomassa Verwaarden, Watersysteem 2,0 

16-9-2020 Excursie Regiodeal Boeren bij hoog water 
Boeren bij Hoog Water, Watersysteem 2.0, Veenweiden 
Veerkracht 

17-9-2020 Bijeenkomst Programmateam Proeftuin Krimpenerwaard Proeftuin Krimpenerwaard Veenweiden breed* 

17-9-2020 Excursie Regiodeal Boeren bij hoog water 
Boeren bij Hoog Water, Watersysteem 2.0, Veenweiden 
Veerkracht 

17-9-2020 Excursie Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard Excursie Boeren bij hoog water 
Verkleien van veen, Boeren bij Hoog Water, Watersysteem 
2.0, Veenweiden Veerkracht 

18-9-2020 Workshops Zegveld/Linschoten Weidegang Veenweiden veerkracht 

18-9-2020 Bijeenkomst Financiers Boeren bij hoog water Boeren bij hoog water Boeren bij Hoog Water 

21-9-2020 Bijeenkomst Natuur federatie Utrecht Valuta voor veen Veenweiden breed* 

23-9-2020 Studiegroep Wijzer op veen Rantsoen / herfstgras Veenweiden breed* 

24-9-2020 Excursie Polderkennis op peil Waterinfiltratie, natte teelten, HWB 
Boeren bij Hoog Water, Werken met Water, Veenweiden 
Veerkracht 

25-9-2020 Studiegroep Bewust beter beweiden Beweiding Veenweiden Veerkracht 

25-9-2020 Bijeenkomst Programma team BBHW Boeren bij hoog water Boeren bij Hoog Water 

28-9-2020 
Bijeenkomst Regiegroep Nationaal Onderzoeksprogramma 
Bodemdaling 

Bodemdaling, excursie Hoogwater 
boerderij Boeren bij Hoog Water, Watersysteem 2.0 

9-10-2020 Bijeenkomst provincie Friesland Klei in veen Verkleien van veen, Veenweiden veerkracht 
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9-10-2020 Studiegroep Wijzer op veen Kenniskringlopen Veenweiden breed* 

12-10-2020 Bijeenkomst Nieuwkoopse agrariërs 
Stikstofoverleg Nieuwkoopse 
plassen Veenweiden breed* 

4-11-2020 Overleg gebiedsproces Gebiedsprocessen Veenweiden breed* 

17-11-2020 Studiegroep Wijzer op veen Bodem gezondheid Veenweiden breed* 

20-11-2020 Studiegroep Wijzer op veen Bodem gezondheid Veenweiden breed* 

23-11-2020 Bijeenkomst Gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse plassen 
Gebiedsgerichte aanpak 
Nieuwkoopse plassen Veenweiden breed* 

24-11-2020 Studiegroep Wijzer op veen Kenniskringlopen Veenweiden breed* 

26-11-2020 Studiegroep Wijzer op veen Kenniskringlopen Veenweiden breed* 

27-11-2020 Bijeenkomst provincie Zuid-Holland Meijegraslanden deelgebied A en B Veenweiden breed* 

30-11-2020 Bijeenkomst Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
Uitdaging voor de toekomst, nieuwe 
rollen, andere samenwerking Veenweiden breed* 

2-12-2020 Studiegroep Agrariërs Broeikasgas reductie op veen Veenweiden veerkracht 

3-12-2020 Studiegroep Polderkennis op peil Waterinfiltratie, natte teelten, HWB 
Werken met Water, Biomassa Verwaarden, Boeren bij Hoog 
Water 

11-12-2020 Bijeenkomst provincie Zuid-Holland 
Gebiedsprocessen Nieuwkoopse 
plassen 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  
Stages/afstudeeropdrachten/trainees     
Datum Titel/thema Naam student Thema Studierichting School 

dec. 2019 t/m juli 2020 Stikstof in het rantsoen van de koe Nagel Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij HAS Den Bosch 

sept. 2019 t/m feb. 2020 Waterinfiltratie in de veenweiden Hoogeveen Werken met Water Melkveehouderij Van Hall Larenstein 

sept. 2019 t/m feb. 2020 CO2-emmissie i.r.t. het melkveebedrijf op veen Wardenaar Veenweiden Veerkracht 
Bedrijfskunde en 
Agribusiness 

Van Hall Larenstein 

jan. 2019 t/m juni 2020 Onderzoek Kansen voor het kalf in de keten v. Woudenberg Veenweiden Veerkracht Melkveehouderij Aeres MBO Barneveld 

sept. 2019 t/m jan. 2020 Groepsopdracht Insectenkweek op Rietmaaisel Boterhoek Biomassa verwaarden Melkveehouderij Wellant College Houten 

sept. 2019 t/m jan. 2020 Groepsopdracht Insectenkweek op Rietmaaisel Kemp Biomassa verwaarden Melkveehouderij Wellant College Houten 

sept. 2019 t/m jan. 2020 Groepsopdracht Insectenkweek op Rietmaaisel Kester Biomassa verwaarden Melkveehouderij Wellant College Houten 

sept. 2019 t/m jan. 2020 Groepsopdracht Insectenkweek op Rietmaaisel van Dijk Biomassa verwaarden Dier- en Veehouderij Aeres Hogeschool  

sept. 2019 t/m jan. 2020 Groepsopdracht Insectenkweek op Rietmaaisel van Poortvliet Biomassa verwaarden Dier- en Veehouderij Aeres Hogeschool  

sept. 2019 t/m jan. 2020 Groepsopdracht Insectenkweek op Rietmaaisel van de Streek Biomassa verwaarden Dier- en Veehouderij Aeres Hogeschool  

feb. 2020 t/m heden 
Veenweidensloot van de Toekomst 
Traineeship Waternet 1 dg/wk bij VIC  

Verweij Werken met Water   
Trainee Bodem en 
water 

sept. 2020 t/m jan. 2021 
Verloop van het grondwaterpeil in de 
veenweiden 

Cortel Werken met Water Dier- en Veehouderij Inholland Delft 

sept. 2020 t/m feb. 2021 
Kwaliteit van gras in de veenweiden en 
voederwinning (Kringloop) 

de Bruin Veenweiden Veerkracht Dier- en Veehouderij Aeres Hogeschool  

      
Kennis input t.b.v. studentenstudies     

jan-feb 2020 
Kennisbehoefte/-beschikbaarheid 
waterkwantiteit en waterbeheer veenweiden 

Blaauw Werken met Water 
Earth and 
Environment 

Wageningen 
Universiteit 

mei en november 2020 Sociale aspecten systeeminnovaties van Liemt alle 
Industrial Ecology & 
Science 
Communication 

TU Delft en Univ. 
Leiden 

jan-20 
Spreiding toepassing waterinfiltratie Algra Werken met Water 

Management van de  
Leefomgeving 

van Hall Larenstein 

 


