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Nieuwe veehouderij in het Veenweidegebied

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het project Innovatie
Veenweide. Dit project heeft
als doel om vernieuwingen op
melkveehouderijbedrijven in het
veenweidegebied te ontwikkelen
en te stimuleren. Deze vernieuwingen moeten uiteindelijk

bijdragen aan de versterking
van de positie van het melkveehouderijbedrijf in het veenweidegebied op de lange termijn.
Een sterke melkveehouderij is
van belang voor het behoud van
de leefbaarheid van het open
en groene veenweidelandschap.

Van de verre toekomst
naar de praktijk van nu

Wat is er vooraf gegaan?
Het project Innovatie Veenweide
richt zich op ontwikkelingen van
nieuwe technologiën en vormen
van samenwerking op melkveebedrijven in het veenweidegebied. Het is een vervolg op
het project Toekomstverkenning
landbouw in veenweide 2030
waarvoor u mogelijk in 2002
en/of 2003 benaderd bent.
Mogelijk hebt u een bijdrage
geleverd aan een interview of
bent u aanwezig geweest op
een workshop. Het doel van dit
project was het uitwerken van een
beeld voor de landbouw in 2030 in
het veenweidegebied. Op basis van
interviews en bijeenkomsten zijn
drie verschillende toekomstbeelden

U bent betrokken bij de ontwikkelingen in de landbouw in het
veenweidegebied of hebt daar
in de dagelijkse praktijk mee te
maken. Daarom willen we u via
deze nieuwsbrief op de hoogte
houden van de ontwikkeling van
dit project.

Bijeenkomst in het kader van het project ‘Verkenning
landbouw in veenweide 2030’.

Toekomstbeelden op basis van
wensen van agrariërs, overheden en
maatschappelijke organisaties zijn
een goed uitgangspunt om na te denken over projecten die nu uitgevoerd
kunnen worden. Maar het mag niet
bij mooie toekomstbeelden blijven.
Immers, we moeten nu beginnen met
werken aan vernieuwingen als we een
sterke toekomst voor de melkveehouderij in het veenweidegebied willen.
We willen dan ook met het project In-

opgesteld (zie kader).
Op basis van deze toekomstbeelden
is een eerste stap gemaakt om tot
concrete projectideeën te komen om
deze toekomstbeelden te realiseren.

De drie toekomstbeelden:
Grootschalige veehouderij → Verdergaande schaalvergroting en intensivering
Stadsgerichte veehouderij → Verdergaande verbreding
Natuurgerichte veehouderij → Verderaande extensivering
Meer informatie over de uitkomsten van de interviews en workshop kunt u opvragen via de gegevens die
vermeld zijn in het colofon (z.o.z.) of kunt u vinden op www.syscope.nl.

Ook in 2030 nog mooi?

novatie Veenweide handen en voeten
geven aan de resultaten uit het vorige
project door middel van het starten
van vernieuwende projecten. Deze
projecten kunnen betrekking hebben
op het individuele melkveehouderijbedrijf maar ook op groepen van
melkveebedrijven en andere partijen
als gemeenten, waterschappen en
maatschappelijke organisaties.

Plan van aanpak in 2004
Het project Innovatie Veenweide loopt van januari 2004 tot december 2005. In die periode willen we een aantal vernieuwende
projecten in gang zetten. Voor inspiratie kan geput worden uit de thema’s en ideeën uit het vorige project. Hieronder staan
deze thema’s en ideeën kort genoemd:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nieuwe vormen van bedrijfsovername, eigendom en beheer van grond
Biologische landbouw of natuurbeheer op gebiedsniveau
Gebiedsplanologie
Verantwoord landelijk en landschappelijk wonen
Inpassing van natuurgras op veenweidebedrijven
Voeding van koe in relatie tot emissies
Drijvende kavelpaden
Verlanding van rietland
Machines specifiek geschikt voor het veenweidegebied
Nieuwe vormen van samenwerking tussen agrariërs
Vermarkten van het westelijk veenweidegebied / nieuwe streekproducten

Er zijn echter genoeg andere ideeën en thema’s die de moeite waard zijn om bestudeerd te worden. In het project Innovatie
Veenweide staan een aantal zaken centraal namelijk: de agrarische ondernemer, het melkveebedrijf en actuele ontwikkelingen
op het terrein van beleid, maatschappij en planologie. In 2004 willen we dan ook met groepen agrariërs en vertegenwoordigers vanuit beleid, overheid en maatschappelijke organisaties nadenken over
gewenste vernieuwingen in één of
meerdere afgebakende gebieden. In de volgende nieuwsbrief (medio juni 2004)
hopen we u voor te kunnen stellen
aan één of meerdere groepen van innovatieve agrarische ondernemers in het veenweidegebied die met ons mee willen
denken en mee willen werken in dit project.

De schop is al de grond in
Eind 2003 is begonnen met het uitvoeren van één van de projectideeën die
voortgekomen zijn uit de verkenningenfase. Op Praktijkcentrum Zegveld
is een “drainageproef” aangelegd.
Dit project levert een bijdrage aan de
realisering van het gewenste toekomstbeeld door een van de grootste
dilemma’s van de landbouw in het veen-

weidegebied aan te pakken, namelijk
bodemdaling. Het doel van deze
proef is om te onderzoeken
of het mogelijk is om via een
onderwaterdrain een gelijkmatig
grondwaterpeil in het groeiseizoen te
realiseren. Een gelijkmatig zomerpeil
is van belang om de onregelmatige
bodemdaling te voorkomen. Bodemdaling is een van de oorzaken van de
relatief slechte bedrijfspositie
van veel melkveebedrijven in
het veenweidegebied. Naast
het ministerie van LNV is het
Productschap Zuivel één van
de grote financiers van dit
project.
Naast dit project zijn er nu
ook gesprekken gaande met
een groep melkveehouders
die willen werken aan de verhoging van de voederwaarde
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van beheersgras of gras met een
uitgestelde maaidatum. De toename
van het areaal beheersgras en de
beperkte verwerkingsmogelijkheden
van dit materiaal is ook een dilemma
in het veenweidegebied. Dit project wil
methoden ontwikkelen die de voederwaarde van het beheersgras kan verhogen waardoor het toepasbaar wordt in
de melkveehouderij.

Denk met ons mee
We staan open voor prikkelende
suggesties voor het opstarten van
vernieuwende projecten. Heeft u
nieuwe ideeën of een oud idee dat
nooit van de grond is gekomen? Of
het nu gaat om ideeën die betrekking hebben op vernieuwingen in
primaire bedrijfsvoering of op het
niveau van een gebied, alle ideeën
zijn welkom. De contactgegevens
kunt u vinden in het colofon.
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