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Leeswijzer
Geachte Stuurgroepleden,
Hierbij treft u in concept het Uitvoeringsprogramma IPV aan. Er is door de IPV-initiatiefnemers Water Land en
Dijken en Landschap Noord-Holland de laatste maanden eendrachtig en keihard samengewerkt om een aantal
heikele kwesties op te lossen. Zo is er een definitieve locatie veiliggesteld, zijn er agrarische ondernemers
benaderd en geënthousiasmeerd, zijn er onderzoeksinstituten benaderd die gaan ondersteunen bij het
onderzoek en is er, in afgeslankte vorm, een sluitende begroting. Een korte samenvatting:
In hoofdstuk 1 is het IPV in een notendop samengevat, met intenties, ambities en werkwijze. Concreet is
genoemd door de initiatiefnemers: instandhouding en verduurzaming van de landbouw in veenweidegebied
met als streven 90% reductie van de bodemdaling in combinatie met een landbouw met betere
bedrijfsresultaten dan de huidige melkveehouderij in veenweidegebied;
Hoofdstuk 2 richt zich op aanpak en resultaat: er wordt beschreven hoe de weg naar onderzoeksresultaten in
een concrete, waardevrije en innovatieve omgeving zal worden uitgevoerd. Door het innovatieve karakter is de
marsroute niet op voorhand volledig uit te tekenen. Onbekend is nog wat er aan mee- en tegenvallers zal
optreden. Het gewenste resultaat staat vast: een antwoord op de onderzoeksvragen binnen de context van het
nieuwe multifunctionele agrarisch bedrijf in Laag Holland.
De onderzoeksvragen in hoofdstuk 3 vormen de focus van het IPV met drie hoofdthema’s: Bodem/water,
landbouw/markt en landschap/natuur.
Hoofdstuk 4 richt zich op de aanpak. Er wordt een procesarchitectuur voorgesteld waarin wordt gewerkt met 5
sporen. Per spoor zijn één of meerdere projecten ondergebracht.
Hoofdstuk 5 gaat in op de planning op hoofdlijnen. Er is op hoofdlijnen sprake van drie fasen: de
voorbereidingsfase (2016-2017), de proeftuinfase (2018-2019) en de productiefase (2019-2021). Oftewel
inrichten, leren en produceren. Met name de interactie tussen het landbouwspoor en het onderzoeksspoor is
hierbij een belangrijke sturingsfactor.
In hoofdstuk 6 worden acht projecten afzonderlijk beschreven. Hierin wordt het uitvoeren van het IPV
concreet gemaakt. Binnen elk project wordt een aantal onderzoeksvragen ondergebracht.
Hoofdstuk 7 beschrijft de locatie van het IPV: Een combinatie van Zuidervenen bij Nauerna en een huiskavel
van de beoogd agrarisch ondernemer op een steenworp afstand.
In hoofdstuk 8 vindt u het organogram van het IPV en zijn de verschillende rollen binnen het IPV beschreven.
De bemensing van het IPV wordt zoveel mogelijk uit eigen gelederen van de initiatiefnemers ingevuld, behalve
twee onderzoeksprogramma’s die bij B-ware en WUR worden ondergebracht.
Hoofdstuk 9 beschrijft de dekking. Hierbij is onderscheid gemaakt in twee onderdelen: gedekt (basis IPV) en
ongedekt (IPV plus).
Veel leesplezier! Roel van Gerwen, 3 oktober 2016
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Het Uitvoeringsprogramma IPV in een notendop
Het IPV is geïnitieerd vanuit een gedeelde nieuwsgierigheid naar de vraag: kan veenbehoud in Laag Holland
worden gerealiseerd door aanpassing van de huidige landbouwpraktijk? De zoektocht naar een antwoord op
deze vraag biedt op zichzelf al interessante inzichten:
•

Het IPV onderscheidt zich van andere bodemdalingsinitiatieven in Nederland: het veenweidegebied
in Laag Holland is een brakwaterveen door de voormalige invloeden van de Zuiderzee. De abiotiek is
hierdoor anders dan in andere veengebieden. Dit heeft een groot effect op teeltcondities voor natte
gewassen en ecosysteemdiensten;

•

Uniek is ook dat het IPV is geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering van een ondernemer uit Laag
Holland in ‘een nieuw multifunctioneel bedrijf onder natte omstandigheden”;

•

Integraal waterbeheer is een ander aspect waar het IPV zich mee onderscheidt. Onderzocht wordt of
het mogelijk is om in droge perioden water te bufferen (paludicultuur) om deze te benutten voor het
tegengaan van bodemdaling in de weiden (veeteelt). De agrarisch ondernemer is zelf
verantwoordelijk over het ‘sturen met water’ op het bedrijf;

•

De betrokkenheid van marktpartijen en de vorming van marktketens is ook onderscheidend. Met
tien bedrijven zijn intentieverklaringen ondertekend om te participeren in het project;

•

Er heerst consensus over de opgave: deze gaat over instandhouding en verduurzaming van de
landbouw in veenweidegebied met behoud van veen. Concreet is genoemd als streefdoel: 90%
reductie van de bodemdaling in combinatie met een landbouw met betere bedrijfsresultaten dan de
huidige melkveehouderij in veenweidegebied

•

Het is noodzakelijk om met verschillende partijen samen te werken om veenbehoud tot een succes te
maken: Er zijn probleemhoudende partijen die bodemdaling, broeikasgassen, waterkwaliteit,
biodiversiteit en de toekomst van veenweideboeren agenderen. Dit zijn de initiatiefnemers LNH en
WLD. Er zijn probleemoplossende partijen die kennis en expertise inbrengen om antwoorden te
vinden. Dit zijn onderzoekers en bedrijven. En er zijn decentrale overheden die sturing geven aan de
innovatie door dit in te passen in hun beleidsagenda en de innovatie te financieren. Deze
samenwerking wordt door de Rijksoverheid ook wel ‘de gouden driehoek’ genoemd.

•

Het IPV gaat niet uit van overheden die beleid opleggen, maar van het bieden van perspectief op
nieuwe verdienmodellen aan ondernemers. Met twee stuwende krachten: tempo en sturing.

•

Om te kunnen sturen is een gezamenlijke focus gevonden, een stip op de horizon, waarin alle
stakeholders zich herkennen. Dat maakt het mogelijk om gezamenlijk te sturen op veenbehoud. De
motor voor sturing is: consensus tussen de diverse partijen, transparante samenwerking met een
gemeenschappelijk doel en het steeds blijven herijken van de focus.

•

Het tempo voor verandering is veel minder beïnvloedbaar. De weg naar veenbehoud is er een van
een lange adem. De melkveehouderij in veenweidegebieden heeft zich eeuwenlang gespecialiseerd
in het optimaal benutten van de veenweiden voor melkproductie. Veenbehoud staat of valt met
gemotiveerde melkveehouders, waarbij de ondernemer zelf het tempo bepaalt. Ook het overige
bedrijfsleven bepaalt zelf het tempo: een bedrijf dat al zestig jaar veensubstraat levert aan
tuinbouwbedrijven kan niet ineens overschakelen naar een alternatief. Dit zal geleidelijk en in een
zelfgekozen tempo plaatsvinden.

•

De aanpak die is gekozen om veenbehoud te versnellen, is door op een realistische schaal,
vergelijkbaar met een regulier agrarisch bedrijf met reguliere bedrijfsvoering aan te tonen dat
veenbehoud kan leiden tot een aanvulling dan wel alternatief voor reguliere melkveehouders en
nieuwe verdienmodellen voor het bedrijfsleven. En hiermee ondernemers te inspireren om hun
bedrijfsvoering te innoveren.
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•

Communicatie over het IPV is complex. Dit heeft te maken met de verschillende achterbannen van
de initiatiefnemers. Het is nodig om een zorgvuldige communicatiestrategie op te zetten, waarin elke
doelgroep in het juiste tempo de juiste boodschap doorkrijgt.

•

Kennisdoorwerking is van groot belang om maximaal rendement te behalen uit de opgedane kennis.
Daarom is samenwerking, kennisdeling en kennisafstemming met andere veenprogramma’s in
Nederland zo belangrijk.

•

Governance is een belangrijk onderdeel van het IPV. Veranderingen brengen beleidsvragen en
vraagstukken over nieuwe vormen van samenwerking met zich mee. Besloten is om het IPV in eerste
instantie als een ‘beleidsvrije proeftuin’ te beschouwen en aan het eind van het programma
vraagstukken met betrekking tot governance te agenderen en beantwoorden.

•

Onderzoek én showcase: Het IPV biedt mogelijkheden om onderzoeksvragen te beantwoorden.
Maar het is ook een showcase, waar iedere geïnteresseerde kan gaan kijken hoe sturen op
veenbehoud er uitziet. Hiermee is het IPV een pilotprogramma voor ondernemers, onderzoekers,
maatschappelijke organisaties, burgers en overheden.
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2. Aanpak en resultaat van het Uitvoeringsprogramma
2.1 Onzekerheden in de marsroute
Het IPV is, de naam zegt het al, een programma waarbij innovatie centraal staat. De theorie, of zo men wil, het
antwoord op de onderzoeksvragen, komt voort uit praktijkervaringen die tijdens de uitvoering worden
opgedaan. Voor het Uitvoeringsprogramma betekent dit dat het hele proces van totstandkoming van het IPV
van A tot Z onmogelijk op voorhand kan worden beheerst en uitgeschreven. Er zijn te veel onzekerheden. Zo
staat het telen van paludicultuurgewassen en het bouwen van ketens voor de grondstoffen van
paludicultuurteelt nog in de kinderschoenen. Dus is het moment waarop de agrarisch ondernemer tot echte
productie overgaat lastig op voorhand te bepalen. En is het sturen met water geen bedrijfsmatige ingreep,
waarin het waterpeil wordt vastgezet op een gewenst peil, maar een leerproces waarin eerst moet worden
geleerd hoe het waterpeil op de onderzoekslocatie optimaal kan worden beheerst. Pas dan heeft het zin om
broeikasgassenuitstoot te gaan meten en bodemdaling inzichtelijk te maken. De onzekerheden maken ook dat
het lastig is om op voorhand precies te weten wat het hele programma uiteindelijk gaat kosten. Het is ook
onzeker wat het uiteindelijk te besteden budget voor het IPV is. Er liggen bijvoorbeeld nog kansen bij het KIBO
in 2017, het Melkveefonds en mogelijk nog andere financieringsbronnen Er lijkt wel een interesse te zijn bij
steeds meer partijen, zowel publieke als private, zoals het ministerie van EZ, het Planbureau voor de
Leefomgeving en bedrijven als Jiffy Products B.V. De begroting van het IPV wordt opgebouwd vanuit het
toegezegde bedrag aan financiering van 3,1 miljoen euro (zie begroting). Projectleiders zullen gedurende de
uitvoering van het IPV de planning en de begroting waar nodig bijstellen.
2.2 Zekerheden in het resultaat
Is het daarmee een vaag onderzoeksprogramma met onduidelijke uitkomst? Zeker niet. Het is glashelder wat
het resultaat van het IPV gaat zijn: Een antwoord op de onderzoeksvragen en daarmee meer inzicht in de
toekomst van de veenweidegebieden en de rol van de landbouw daarin. Het uitvoeringsprogramma is er op
ingericht om de weg naar dit resultaat open te leggen én tegelijkertijd ruimte in te bouwen voor flexibiliteit,
voortschrijdend inzicht, aanpassing en optimalisatie. De gekozen vorm faciliteert deze aanpak. Het
Uitvoeringsprogramma is dan ook geen vastgetimmerd stuk, waarin tot in detail is uitgeschreven hoe alles
tussen nu en 2022 gaat verlopen. Het is een stuk op hoofdlijnen, waarin de koers wordt neergezet naar
resultaat, met ruimte voor flexibiliteit. Het is ook een groeidocument, dat steeds verder wordt ingevuld,
naarmate het IPV zich ontwikkelt. Zie het als een groeibriljant.
Wat in het Uitvoeringsprogramma wel is vastgelegd:
- Welke onderzoeksvragen binnen het programma beantwoord worden;
- Welke inhoud de verschillende projecten in de projectmatige aanpak hebben;
- Welke (start)locatie wordt ingericht voor het uitvoeren van het IPV;
- Hoe het IPV organisatorisch is vormgegeven;
- Wat de globale planning is van het IPV (met een vaste einddatum);
- Hoe de tot op heden toegezegde financiering zal worden besteed;
- Welke onderdelen, liefst kort na het opleveren van het Uitvoeringsprogramma, in 2016/2017 zullen
worden uitgewerkt.
2.3 Bundelen van de onderzoeksvragen in één bedrijfssyteem
In het IPV wordt onafhankelijk en waardevrij onderzoek uitgevoerd, waarmee ondernemers, beleidsmakers en
bedrijven na afronding van het IPV verder kunnen . Maar zoals eerder aangegeven, het IPV is een zoektocht,
een inductief-iteratief proces, waarin vanuit de praktijk bouwstenen voor theorie worden aangeleverd. De
vragen die zich hierbij voordoen zijn: “Hoe kun je voorkomen dat aan het eind van het IPV discussie ontstaat
over de herkomst van onderzoeksresultaten? Zijn deze wel onafhankelijk en waardevrij?” Want de losse
onderzoeksvragen staan allemaal in verband met elkaar. Wanneer de waterstand omhoog gaat heeft dit niet
alleen invloed op de bodemdaling, maar ook op grasproductie, dierenwelzijn, biodiversiteit,
broeikasgasuitstoot, opbrengsten en noem maar op. De onderzoeksvragen worden onderling verbonden door
één systeem: het nieuwe multifunctionele agrarische bedrijf. Dit bedrijf gaat uit van een areaal veeteelt én
een areaal paludicultuur, om zo de samenhang tussen beide landbouwvormen te kunnen onderzoeken, op het
gebied van integraal waterbeheer, bedrijfsoptimalisatie, afzet voor grondstoffen en dergelijke.
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3.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s die elkaar beïnvloeden en een onderlinge relatie
met elkaar hebben: Bodem/water, landbouw/markt en landschap/natuur. De onderzoeksvragen zijn vanuit
deze samenhang opgesteld.

3.1
Bodem en water
Bodem
Welke effect heeft sturen op veenbehoud met natte veeteelt en paludicultuur:
1.

Op de bodemdaling en veenoxidatie?

2.

Op de uitstoot van broeikasgassen als methaan, lachgas en CO2 (GHG’s)?

3.

Op meststoffen in de bodem?

4.

Door begrazing?

5.

Op de draagkracht van de bodem?

6.

Wat is de invloed van oogst machines op de bodem?

7.

Wat zijn effecten van bevloeien op de bodemchemie?

8.

Wat zijn de minerale emissies naar de bodem vanuit bemesting?

9.

Op het bodemleven?

Water
10. Wat is het effect van sturen met water door de boer als strategie voor waterbeheer?
11. Wat is waterverbruik bij sturen op veenbehoud en wat betekent dit voor de waterbalans?
12. Welke effecten heeft sturen op veenbehoud op de chemische en biologische waterkwaliteit?
13. Welke effecten heeft sturen op veenbehoud voor kostenbeheersing van waterbeheer op
bedrijfsniveau en op polderniveau?
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3.2
Landbouw en markt
Landbouw algemeen
Welk effect op landbouw ontstaat door sturen op veenbehoud in landbouwgebied in termen van:
1.

Landbouweconomisch perspectief? Wat zijn kosten voor omschakeling van traditioneel naar nieuw?
(Inzicht in kosten en baten, inclusief inrichtingskosten en andere investeringen, opbrengsten en
financiering)

2.

Biedt vermarkten van carbon credits een financieringsbron voor omvorming?

3.

Kiezen voor alleen natte veeteelt of paludicultuuur?

4.

Het effect op de mineralenbalans van het agrarisch bedrijf?

5.

In hoeverre heeft agrarisch natuurbeheer een positief of negatief effect bij sturen op veenbehoud?

6.

Wat betekent gebruik van (kunst)mest voor sturen op veenbehoud?

Veeteelt
7.

Kun je met de gangbare veestapel vernatten en zo niet, wat is het alternatief?

8.

Wat betekent vernatting voor dierenwelzijn en diergezondheid?

9.

Wat is de bijdrage van peilgestuurde drainage aan natte veehouderij en hoe kan het gebruikt
worden om de gewenste grasgroei in verband met de graslandgebruik-planning te sturen?

10. In hoeverre is aanpassing van (maai)machines noodzakelijk bij natte veeteelt?
11. Wat is de bijdrage van peilgestuurde drainage aan natte veehouderij?
12. Zijn de producten van paludicultuur een goed alternatief voor gras/krachtvoer?
13. Welke invloed heeft biologische melkveehouderij op sturen op veenbehoud? (Bedrijfseconomisch,
diergezondheid, melkprijs)
14. Hoe moet bij sturen op veenbehoud worden omgegaan met de gecombineerde opgave en welke
gewascodes horen hierbij?
Nieuwe natte teelten
1.

Wat is de beste methode voor aanleg van paludicultuurpercelen?

2.

Wat is de beste aanplantmethode voor de topgewassen? (Zaaien vs. uitplanten.)

3.

Wat is de beste manier van beheren van de paludicultuurgewassen per topgewas?

4.

Wat is de beste manier en tijdstip van oogsten en welke machines horen hierbij?

5.

Wat is de beste manier van water aan- en afvoer bij paludicultuur?

6.

Hoe werkt de teelt: teelttechniek, opslag, verwerking voor afzet en eigen gebruik?

Markt
1.

Welke marktstrategie is het meest geschikt? ( inzetten op bulkproductie (business to business) of
regionale branding (business to customer)

2.

In welke mate is er een hogere marktwaarde te behalen voor duurzame productie van melk en/of vlees
vanuit de natte veehouderij?

3.

Welke afnemers gaan de gewassen afnemen?

4.

Welke ketens voor de paludicultuur gewassen kunnen worden ontwikkeld?

5.

Welk volume marktvraag is voor duurzaam geproduceerde vlees en melk mogelijk?

6.

Welk volume marktvraag is voor lisdodde, veenmos en azolla te ontwikkelen?

7.

Wat is de kwaliteit van de ruwe grondstof ten opzichte van grondstof van elders?

8.

Welke kwaliteitseisen stelt de verwerkende industrie aan de grondstof?
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3.3
Landschap en natuur
Landschap
Welk effect op het landschap ontstaat door sturen op veenbehoud in landbouwgebied:
1.

voor de uiterlijke verschijningsvorm van het landschap met betrekking tot de kernwaarden: openheid,
verkavelingssloten, lintbebouwing, archeologische waarden (belevingsonderzoek)

2.

voor het landschapsbeeld van de koe in de wei van Laag Holland?

Natuur
Welk effect op de natuur ontstaat door sturen op veenbehoud in landbouwgebied:
3.

Op de biodiversiteit?

4.

Op de boerenlandvogels?

5.

Op de bestaande natuur per teelt?

6.

Door gebruikmaken van peil gestuurde drainage (boerenlandvogels i.r.t. grasgroei, bodemleven)

7.

Op ongewenste soorten (stekende insecten) of impact op bestaande natuurwaarden.

8.

Door uitmijnen met ‘tijdelijke paludicultuur’

9.

Het bodemleven

10. Het leven in het oppervlaktewater

3.4
1.

Beleidsvragen
Wat is de rol van het hoogheemraadschap, de provincie en gemeenten bij sturen op veenbehoud?

2.

Welke effecten heeft sturen op veenbehoud voor kostenbeheersing van waterbeheer op
infrastructuur en funderingen?

3.

Bieden sturen op veenbehoud een duurzaam perspectief in termen van ecosysteemdiensten?

4.

Is het mogelijk dit experiment op te schalen naar een gewone praktijk bij veel agrarische bedrijven? Zo
ja, in welke mate? Wat is hiervoor nodig?

5.

In hoeverre is sturen op veenbehoud van toepassing op de huidige wet- en regelgeving?

6.

Kan paludicultuur een verbindingszone tussen NNN gebieden of een buffer tussen NNN en traditioneel
landbouwgebied?
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4.

Visie op de aanpak: 5 sporen

Het IPV heeft tot doel het in praktijk brengen en testen van nieuw multifunctioneel agrarisch bedrijf, gericht op
het sturen op veenbehoud. Verdergaande bodemdaling wordt voorkomen door vernatting, in plaats van
ontwatering. Dit is dé uitdaging voor de toekomst van het veenweidegebied van Laag-Holland. Het IPV is een
landbouwgericht pilotprogramma, waarin een duurzaam economische aanvulling of alternatief perspectief
voor melkveehouderij wordt onderzocht in combinatie met veenbehoud: remmen van bodemdaling,
broeikasgasuitstoot, verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit en effecten op het landschap.

Figuur: De centrale en afgeleide vraag voor sturen op veenbehoud.
In Laag-Holland wordt een proefboerderij ingericht, met een omvang die is afgestemd op het testen en
onderzoeken van de levensvatbaarheid van bedrijfsvoering onder natte omstandigheden. Het is een gemengd
bedrijf, bestaande uit 20 ha veeteelt met een veranderend peil en 11 hectare paludicultuur. Het bedrijf wordt
beheerd en geëxploiteerd door een veehouder uit de regio. Het bedrijf heeft twee doelen:
Onderzoekslocatie
•

voor bedrijfstechnisch en bedrijfseconomisch onderzoek

•

voor onderzoek op gebied van bodem en water

•

voor onderzoek op gebied van landschap en natuur

Demonstratielocatie
•

voor geïnteresseerde agrariërs binnen en buiten de regio

•

voor geïnteresseerde afnemers in de keten

•

voor betrokken burgers en overheden

Een zeer belangrijk onderdeel van het IPV is het in gang zetten van een duurzame afzetmarkt voor de geteelde
producten uit paludicultuur. In het kader van het marktonderzoek, voorafgaand aan het opstellen van dit
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uitvoeringsprogramma, heeft een tiental bedrijven een intentieverklaring getekend voor het testen en
ontwikkelen van nieuwe producten en opzetten van ketens. Ook is in het kader van de STW-aanvraag Azolla
een gebruikerscommissie ingesteld waarin het bedrijfsleven is vertegenwoordigd.
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Het IPV bestaat uit vijf sporen die de verschillende zwaartepunten in het programma vertegenwoordigen:
Spoor 1: organisatie, management en communicatie.
Het IPV is een innovatief programma, waarin de agrarische sector, maatschappelijke organisaties, overheid en
bedrijfsleven gezamenlijk op zoek gaan naar een duurzame toekomst voor de landbouw in
veenweidegebieden. Het programma is zowel innovatief als complex en vergt een professioneel apparaat dat
de organisatie, aansturing en communicatie organiseert. De aansturing vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de
initiatiefnemende partijen en betrokkkenen, zodat het programma ‘eigen en authentiek’ blijft.
Doel is om de participerende partijen in staat te stellen vanuit hun doelstellingen een koers te kiezen voor de
toekomst van Laag Holland. Een tweede doel is kennisuitwisseling met andere gebieden en programma’s om
de kapitaalinvestering in kennis optimaal te laten renderen. Derde doel is om de problematiek en innovaties
rondom veen te communiceren bij een breed publiek: Niet alleen de problematiek, maar juist innovaties en
oplossingsrichtingen brengen het thema tot leven.
Spoor 1 is uitgeschreven in Hoofdstuk 7: Management en organisatie en Paragraaf 5.1: Communicatie.

Spoor 2: landbouw
De hypothese van het IPV is dat vernatting zowel kansen biedt voor het tegengaan voor bodemdaling als voor
de toekomst van de landbouw in veenweidegebieden. De middelen die hiervoor worden ingezet zijn ‘veeteelt
met een veranderend peil’ en paludicultuur. Het IPV onderzoekt of dit technisch en economisch haalbaar is en
meet de effecten op bodemdaling en broeikasgasuitstoot. Landbouw vormt het hoofdspoor binnen het IPV.
Het doel is als volgt geformuleerd: Het vormgeven en tot uitvoer brengen van een bedrijfsconcept voor een
multifunctioneel agrarisch bedrijf op veengrond in Laag Holland, waarbij de bodemdaling met 90% vermindert
ten opzichte van de gangbare situatie.
De volgende resultaten worden opgetekend na afronding van het IPV:
1. Een vergezicht volgens welke het ‘natte’ multifunctioneel agrarisch bedrijf in de toekomst zou moeten
functioneren;
2. Een systeemschets van de bedrijfsopzet van het ‘natte’ multifunctioneel agrarisch bedrijf , waarin zes
alternatieven worden onderscheiden, te weten een gangbaar en een biologisch bedrijf, met en zonder
inpassing van de teelt van paludicultuur als veevoer en een gangbaar en biologisch bedrijf geheel
gespecialiseerd op paludicultuur, dus totaal 6 bedrijfsvarianten (aanvullende financiering noodzakelijk);
3. De bedrijfsopzet van het agrarisch bedrijf wordt vastgesteld op basis van de systeemschets en de
praktijksituatie;
4. Het agrarisch bedrijf wordt praktisch ingericht, waarbij alle bedrijfsaspecten, zoals de omvang en het type
melkveestapel, de voedervoorziening met inpassing van paludicultuur, het beweidingssysteem, de inzet
van arbeid en mechanisatie en de economische bedrijfsbegroting, in detail op elkaar afgestemd;
5. Door middel van een praktijkexperiment wordt bepaald in hoeverre paludicultuur teelten bewerkt en
geconserveerd moeten worden ten behoeve van veevoeding en marktafzet;
6. De technische en economische resultaten van het ingerichte bedrijfssysteem worden bepaald door deze
gedurende tenminste drie jaar te monitoren;
7. Een vertaling van de pilotsituatie naar toepassing in de praktijk;
8. De resultaten worden gerapporteerd en gecommuniceerd met betrokken stakeholders. Jaarlijks wordt een
tussenrapportage opgeleverd en het project wordt afgesloten met een eindrapportage. Jaarlijks worden de
resultaten met stakeholders (LNH, WLD, Provincie Noord Holland en het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier) besproken.
Spoor 2 is uitgeschreven in Paragraaf 6.2: Veeteelt met een veranderend peil, Paragraaf 6.3: Paludicultuur en Paragraaf 6.5:
Bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek.
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Denken in systemen
Anders dan dat in het Plan van Aanpak werd gesuggereerd, is er niet sprake van één nieuw multifunctioneel
bedrijf, maar is een waaier aan mogelijkheden denkbaar, waarbij iedere individuele ondernemer zelf kan
beslissen, welk systeem het beste bij zijn of haar bedrijfsvoering past. Randvoorwaarde bij alle systemen is wel:
90% reductie van bodemdaling. (aanvullende financiering noodzakelijk)
Met dit laatste als vertrekpunt kunnen zeven systemen worden onderscheiden met zeven vormen van
landschapsbeheer:
- Het traditioneel veehouderijbedrijf onder natte omstandigheden;
- Het traditioneel gemengd bedrijf onder natte omstandigheden met veeteelt en paludicultuur;
- Het biologisch veehouderijbedrijf onder natte omstandigheden;
- Het biologisch gemengd bedrijf onder natte omstandigheden met veeteelt en paludicultuur;
- Het traditioneel paludicultuurbedrijf;
- Het biologisch paludicultuur;
- Natuur (na uitmijning met tijdelijke paludicultuur).
(Onder traditioneel wordt hier verstaan: niet biologisch. Inkomstaanvullingen door agrarisch natuurbeheer zijn versleuteld
in beide systemen.)

Het IPV kan niet voorzien in zeven verschillende proefbedrijven, daarvoor is te weinig budget. Maar de zeven
systemen kunnen wel gedurende het IPV worden opgebouwd als bedrijfseconomische rekenmodellen. Hierbij
ontstaat meer inzicht welk verdienmodel (of break even point) hoort bij welk type systeem. De rekenmodellen
kunnen een schat aan informatie leveren:
- Voor een ondernemer om te kunnen calculeren welk systeem het beste past bij de huidige
bedrijfsvoering: bijvoorbeeld om te kunnen berekenen wat het omvormen van een natte eindkavel
naar paludicultuur betekent voor de bedrijfsbalans;
- Voor bedrijven om te kunnen doorgronden hoe vitaal de bedrijven zijn die grondstoffen aanleveren
en welke opbrengsten hierbij noodzakelijk zijn;
- Voor overheden om inzicht te krijgen hoe beleidsvorming (governance) bepaalde systemen kan
stimuleren of ontmoedigen, bijvoorbeeld door eenmalig subsidiëren van inrichtingsmaatregelen die
leiden tot verduurzaming of juist langdurig door beheersubsidies.
- Voor uitvoeren van aanvullende onderzoeken: bijvoorbeeld onderzoek op gebied van regionale
voedselvoorziening, opschaling van natte landbouw en kennisdelen met andere
veeninnovatieprogramma’s.
(Zie ook Paragraaf 6.5, Bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek)

Spoor 3: markt
In het marktspoor wordt ervan uit gegaan dat grondstoffen voorkomend uit paludicultuur niet alleen een
waarde vertegenwoordigen voor gebruik als veevoer of biomassa op het eigen bedrijf, maar dat een
meerwaarde ontstaat wanneer de grondstoffen in een marktketen worden geplaatst en een afzetmarkt
genereren. Kortom: Dat er een verdienmodel is voor paludicultuur. De eerste signalen hebben zich hiervoor
afgetekend in de eerder verschenen ‘Marktverkenning Paludicultuur, John van Duursen, Aletta Nieuwenhuis et
al., 14 mei 2016’ . Met name drie teelten springen eruit qua kansrijkheid: lisdodde, veenmos en Azolla. Het
marktspoor zal zich dan ook richten op het vormen van marktketens voor deze drie specifieke teelten.
Het vormen van de ketens kan niet zonder de inspanning van het bedrijfsleven. Zij moeten de teelten zien
zitten als leverancier van grondstoffen, kansen zien in het creëren van toegevoegde waarde tussen boer en
schap en de overtuiging hebben dat er geen noemenswaardige verdringing is door soortgelijke producten.
Voorbeeld: Isolatieplaat van lisdodde moet vergelijkbare isolerende kwaliteiten hebben en een vergelijkbaar
prijsniveau met bestaande producten als steenwol, glaswol en dergelijke. Het spoor zal daarom in hoge mate
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worden vormgegeven en uitgevoerd door partijen van buiten Laag Holland uit de marktsector. (Een lijst met
geïnteresseerde bedrijven is opgenomen in paragraaf 6.4.
Duurzame productie en branding hiervan is een belangrijk onderdeel van de prijsvorming van grondstoffen van
paludicultuur. Duurzame productie is per definitie kostbaarder dan niet duurzame productie, omdat de kosten
van aantasting van het natuurlijk kapitaal niet worden doorberekend in het product. Denk aan invoer van soja
uit de tropen versus eigen productie van veevoer met lisdodde. In het eerste geval heb je meer tonnen veevoer
voor je euro. In het tweede geval heb je meer klimaatwinst voor je euro. Er spelen dus twee soorten valuta
door elkaar. Dit maakt dat er een belangrijke relatie ontstaat tussen het marktspoor en het governancespoor:
Het vinden van balans tussen de vermarkting van grondstoffen en klimaatwinst? Stimulerende dan wel
remmende maatregelen door de overheid kunnen dit mechanisme mogelijk beïnvloeden.
Spoor 3 is uitgeschreven in Paragraaf 6.4: Markt en ketenontwikkeling

Spoor 4: onderzoek
Het onderzoekspoor levert de bewijslast voor de hypothese van het IPV. Het onderzoekt allereerst hoe natte
landbouw bedrijfseconomisch en bedrijfstechnisch haalbaar is en welk bedrijfssysteem hierbij het meest
optimaal is. Verder onderzoekt het de effecten op het veenweidegebied: In hoeverre wordt klimaatwinst
gerealiseerd, heeft het effect op de biodiversiteit en wat betekent het voor het landschappelijk beeld? Kortom,
de balans wordt opgemaakt: Is het hervernatten van veenweiden een manier om de veenweidegebieden om te
vormen tot een duurzaam en rendabel systeem?
Spoor 4 is uitgeschreven in Hoofdstuk 3: Onderzoeksvragen van het IPV, Paragraaf 6.5: Bedrijfstechnisch, -economisch
onderzoek, Paragraaf 6.6: Onderzoek Bodem en Water 6.7: Onderzoek Natuur en Landschap.

Spoor 5: governance
Het IPV wordt waardevrij en onafhankelijk uitgevoerd. Beïnvloeding door het ‘plakken van beleidsetiketten’
wordt daarom tot een minimum beperkt. Afgesproken is dat het IPV functioneert binnen bestaand beleid voor
Laag Holland en niet onderhevig is aan ‘beleidsbeïnvloeding’. Maar: helemaal mogelijk is dit niet. De
problematiek van bodemdaling in veenweidegebieden staat breed op de diverse beleidsagenda’s, van
Europese tot lokale overheden. Er wordt zowel in Brussel (klimaatakkoord 2030) als in Den Haag (Green Deals,
o.a. grassen en gewassen, nieuwe veenweidevisie PBL, Regionale voedselvoorziening MRA, Rijksadviseur voor
de Fysieke Leefomgeving, RCE) gewerkt aan nieuw beleid voor de veenweidegebieden. De Unie van
Waterschappen met het STOWA als uitvoerend apparaat is actief in het in kaart brengen van de
veenweidenproblematiek. En ook binnen Laag Holland zijn beleidsmakers actief om zich te beraden op de
toekomst (o.a. HHNK, Jan Derk Marsman, omgevingsvisie, recente aanbevelingen van de Gebiedscommissie
Laag Holland naar gedeputeerde Talsma, de gemeente Zaanstad (veenweideproject met 150 studenten van
Saxion) en de gemeente Amsterdam, Agenda Groen, motie veenweiden door Groen Links)
En dan zijn er nog andere initiatieven van buitenaf zoals Commonland met de Amsterdamse Kudde, het
Platform Slappe Bodem, de Vereniging Delta Metropool, de PARK en zo zijn er nog wel een aantal. Laag Holland
is geen geïsoleerd gebied, maar een dynamische achtertuin van Amsterdam, waar velen gevraagd en
ongevraagd beleidsbeïnvloeding op uitoefenen, of we dat nu leuk vinden of niet.
Wat het IPV voorheeft op al deze beleidsurgenties is dat het IPV een praktijkproef is, met een echte
ondernemer en een echt bedrijf, met echte productie van grondstoffen en een echte marktketen. Het IPV is
daarmee aantrekkelijk voor beleidsmakers, die achter hun bureau niet kunnen bedenken wat in het IPV in
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praktijk wordt gebracht. En niet kunnen meten wat de effecten zijn op het natuurlijk kapitaal. Het IPV zal
daarom in belangrijke mate toeleverend zijn aan beleidsmakers. Dit is ook de reden waarom het werken met
bedrijfssystemen zo belangrijk is: Het stelt beleidsmakers in staat de complexe problematiek van de
veenweidegebieden beter te begrijpen.
Spoor 5 is uitgeschreven in Paragraaf 6.8: Governance
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5. Planning van de vijf sporen

In de planning van het IPV is volgtijdelijkheid van onderzoek en landbouwkundige handelingen van cruciaal
belang. Het bedrijfseconomisch en technisch onderzoek en de dagelijkse bedrijfsvoering van de agrarisch
ondernemer beïnvloeden elkaar over en weer. Al in de planvormingsfase (2016-2017) worden
onderzoeksprogramma, teeltplan en graslandgebruiksplan samenhangend ontwikkeld. Vervolgens wordt de
locatie ingericht (2017). Na afronding van de inrichting start de proeftuinfase (2017-2018). Hier wordt de
afstelling van de drukdrains verfijnd en vinden teeltexperimenten plaats. Het accent ligt hier vooral op ‘leren’
en in mindere mate op ‘produceren’. Het accent op bedrijfsvoering en productie verschuift naar mate er meer
ervaring is opgedaan (2019-2021). Er worden meer grondstoffen geproduceerd en er gaat ketenvorming
plaatsvinden (2018-2021). In de periode 2020-2021 is voldoende ervaring opgedaan om ook het
governancespoor te activeren. 2022 wordt het IPV opgeleverd met een eindrapportage met daarin de
antwoorden op alle onderzoeksvragen.

Uitvoeringsprogramma IPV, 03-10-2016

16

6.

De projecten

6.1

PROJECT 1 Communicatie.

Voor het project Communicatie is een strategisch communicatieplan opgesteld. Dit plan beschrijft de aanpak
van interne en externe communicatie vanuit IPV. Het is een ‘cascoplan’ dat de basis vormt voor een jaarlijks
communicatieprogramma. Dit plan wordt jaarlijks opgesteld door de communicatiegroep, bestaand uit
vertegenwoordigers van de vier stuurgroeporganisaties.
De projectleider Communicatie is lid van het IPV-team met één doel: tijdig anticiperen op nieuwsfeiten,
resultaten en mijlpalen van het IPV. De projectleider heeft geen inhoudelijke rol en heeft niet tot taak om
onderzoeksvragen te beantwoorden, maar coördineert de informatievoorziening naar buiten. De
communicatiegroep bestaat uit vakmensen op het gebied van Communicatie en omgevingscommunicatie. Zij
wordt met informatie gevoed door de projectleider Communicatie en is geheel zelfstandig in staat de
uitgezette communicatiestrategie uit te rollen naar de juiste communicatiemiddelen en -activiteiten. De
projectleden schrijven zelfstandig artikelen en persberichten. De communicatiegroep werkt één jaar vooruit en
levert jaarlijks een jaarplan Communicatie op met mijlpalen van alle projecten voor het voorliggende jaar. Het
Communicatieprogramma wordt jaarlijks gepresenteerd en vastgesteld in de Stuurgroep.
Het project Communicatie heeft de volgende taken (lange termijn):
-

-

Publiceren van de voortgang, mijlpalen en resultaten en effecten van communicatie (programma en
onderzoeken) binnen de ter beschikking staande communicatiekanalen.
Jaarlijks geformuleerde communicatiestrategie toetsen en advies geven over eventuele bijsturing van
onderdelen uit die strategie. Effecten communicatie meten en rapporteren.
Educatiemiddelen ontwikkelen voorde proeflocatie.
Excursies organiseren naar de onderzoekslocatie voor diverse partijen.
Gezamenlijke communicatie organiseren met de communicatiemedewerkers van de vier stakeholders,
door gebruik te maken van elkaars communicatiekanalen, PR/media-relaties en
communicatiemiddelen.
Actief persbeleid: communicatiemomenten creëren die direct anticiperen op actuele ontwikkelingen
die een relatie hebben met elementen uit het programma.
Blijven monitoren van het afgestemde communicatiebeleid in vooral externe communicatie.

De communicatiegroep krijgt na aanvang van het IPV de volgende taken (korte termijn):
- Ontwikkeling look & feel IPV en van daaruit de IPV huisstijl.
- Organiseren van een startfeest met bestuurders, de Stuurgroep IPV en alle toekomstig
projectbetrokkenen.
- Inzet social media: gebruikmaken van bestaande mediakanalen, accounts en volgers van alle partners.
- Communicatiemiddelen ontwikkelen (website, flyers, brochures, filmpjes en voorlichtingsprogramma).
- Infobijeenkomsten voor betrokkenen (agrariërs, omwonenden, betrokken burgers) organiseren bij de
proeflocatie.
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Globaal ziet de planning er als volgt uit:

Planning:
- De projectleider communicatie krijgt als opdracht het communicatieplan uit te werken, ondersteund
door de communicatiegroep met het huidig communicatieplan als basis (november/ december 2016).
- Het plan bevat actie voor de korte termijn, een cascoplan voor de hele communicatie
- Jaarlijks wordt een communicatieplan geschreven.

Begrote onderdelen:
Project 1 Communicatie (gedekt)
PR creeren vanuit alle partners
communica<eplan eenmalig en jaarlijks
website opzeEen en hosten
infobijeenkomsten
nieuwsbrief
projectgroep/projectleiding
TOTAAL
Project 1 Communicatie (niet gedekt)
informatiecentrum inrichten
documentaire bodemdaling in veenweide
TOTAAL
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6.2

PROJECT 2 Veeteelt met een veranderend peil

1. Hypothese
‘Veeteelt met een veranderend peil’ is al of niet in combinatie met paludicultuur, technisch en economisch
haalbaar. Dit zal worden getest door de introductie van een nieuw ‘nat’ multifunctioneel agrarisch bedrijf,
hierna te noemen ‘agrarisch bedrijf’.
2. Doel
Het vormgeven en tot uitvoer brengen van een bedrijfsconcept voor een agrarisch bedrijf op veenweide in Laag
Holland, met als streven 90% reductie van de bodemdaling in combinatie met een landbouw met betere
bedrijfsresultaten dan de huidige melkveehouderij in veenweidegebied.
3. Resultaat
1. Een realistisch beeld over hoe dit agrarisch bedrijf in de toekomst zou moeten functioneren;
2. Een systeemschets van de bedrijfsopzet van het dit agrarisch bedrijf, waarin zes alternatieven worden
onderscheiden:
•
een gangbaar en een biologisch veeteeltbedrijf;
•
een gangbaar en een biologisch gemengd bedrijf;
•
een gangbaar en een biologisch paludicultuurbedrijf;
3. De bedrijfsopzet van het agrarisch bedrijf wordt vastgesteld op basis van de systeemschets en de
praktijksituatie;
4. Het agrarisch bedrijf wordt praktisch ingericht, waarbij alle bedrijfsaspecten, zoals de omvang en het
type melkveestapel, de voedervoorziening met inpassing van paludicultuur, het beweidingssysteem,
de inzet van arbeid en mechanisatie en de economische bedrijfsbegroting, in detail op elkaar
afgestemd;
5. Door middel van een praktijkexperiment wordt bepaald in hoeverre paludicultuur teelten bewerkt en
geconserveerd moeten worden ten behoeve van veevoeding en marktafzet;
6. De technische en economische resultaten van het ingerichte bedrijfssysteem worden bepaald door
deze gedurende tenminste drie jaar te monitoren;
7. Een vertaling van de pilotsituatie naar toepassing in de praktijk;
8. De resultaten worden gerapporteerd en gecommuniceerd met betrokken stakeholders. Jaarlijks wordt
een tussenrapportage opgeleverd en het project wordt afgesloten met een eindrapportage. Jaarlijks
worden de resultaten met stakeholders (LNH, WLD, Provincie Noord Holland en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) besproken.
4. Aanpak
1. Opstellen overeenkomst ‘Veeteelt met veranderend peil’ tussen projecthouders en agrariër;
2. Opzetten veeteeltgroep en plannen van bijeenkomsten;
3. Opstellen graslandgebruiksplan;
4. Inrichten proeflocatie;
5. Monitoring van effecten;
6. Beoordeling bedrijfseconomische resultaten;
7. Registratie van bedrijfsgegevens om zicht te krijgen op opbrengsten;
8. Verspreiden van opgedane kennis bij een brede groep agrariërs en geïnteresseerden;

5. Projectorganisatie
- Projectleider Veeteelt met een veranderend peil;
- Veeteeltgroep; een groep met als leden de projectleider natte veeteelt, de uitvoerende agrariër, 4
innovatieve, meedenkende agrariërs en Karel van Houwelingen, betrokken bij veenprojecten op
Veenweide Innovatiecentrum Zegveld. Zij zullen adviserend optreden bij de uitvoering van natte
veeteelt;
- Werkgroep natte veeteelt Water, Land & Dijken. Deze groep adviseert, indien gewenst, de
projectleider gedurende de looptijd van het project.
6. Fasering
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Bij natte veeteelt zijn er vijf fasen te onderscheiden:
Voorbereidingsfase: In deze fase worden het graslandgebruiksplan en het inrichtingsplan opgesteld;
Inrichtingsfase (2016): De graslandpercelen worden ingericht met drukdrains en voorzien van waterkolommen.
De locaties worden getest op toevoer en afvoer van water;
De proeftuinfase (2017-2018): Hierin wordt ervaring opgedaan met de werking van de drains, hoe snel
verandert de grondwaterstand na het inlaten of afpompen van water. Tijdens deze periode worden de
percelen al wel gebruikt volgens de reguliere bedrijfsvoering;
De productiefase (2018-2021): Wanneer voldoende ervaring is opgedaan met de werking van de drains kan er
daadwerkelijk gemonitord worden;
De opleverfase (2021): Aangezien de percelen eigendom zijn en de drukdrains naar verwachting een positief
effect hebben op de bedrijfsvoering, is er binnen natte veeteelt niet echt sprake van een opleverfase. De
drukdrains blijven in de percelen aanwezig. De monitoring wordt beëindigd.
7. Begrote onderdelen:

Project 2 Veeteelt met een veranderend peil
Inrichtingsplan en graslandgebruiksplan
Projectcoördinatie
Projectleiding
Veeteelt- en werkgroep
Kennisbijeenkomsten
Vacatiegeld beheerder
Reiskosten

Project 2 Veeteelt met een veranderd peil
Zuiderveen 8.4 Ha natte veeteelt
Peilgest.drainage

hoeveelheid
4.5

Dammen
Hekwerken
Grond/sloot herstel
Pompen

2
2
1

Bedrijf agrariër 11.6 Ha
Peilgest. drainage
Dammen
Hekwerken
Grond/sloot herstel
Pompen
Eenmalige kosten
Vergunningen

8
--1.750
2.200
15.000

ha
stuks
stuks
ha
stuks
15%

Begroting voorbereiding en procesbegeleiding en inrichtingskosten

8. Planning
- Direct na afgeven beschikking opstellen overeenkomst tussen projecthouders en agrariër;
- Direct na afgeven beschikking inrichten proeflocatie en opstellen graslandgebruiksplan;
- 2016 werving veeteeltgroep- en werkgroep leden;
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6.3

PROJECT 3 Paludicultuur

1. Hypothese
Paludicultuur is technisch en economisch haalbaar. Het biedt een aanvulling dan wel alternatief voor
traditionele melkveehouderij. Agrariërs in veenweidegebieden zullen in de toekomst paludicultuur steeds meer
gaan omarmen als aanvulling op hun inkomsten.
2. Doel
Het leren telen, oogsten en benutten van grondstoffen voorkomend uit paludicultuur, met als bijkomend doel
het stoppen van bodemdaling, verminderen van broeikasgasuitstoot, verbetering van waterkwaliteit en
biodiversiteit. Dit alles passend in bedrijfsconcept voor een agrarisch bedrijf op veengrond in Laag Holland.
3. Resultaat
Het resultaat voor paludicultuur is het zelfde als de resultaten voor veeteelt: Het past binnen het systeem van
het nieuw multifunctioneel agrarisch bedrijf in veenweidegebieden. Interessant aan de toevoeging van
paludicultuur is dat er meer keuze ontstaat voor agrarische ondernemers. Het biedt een verbreding voor de
productie van grondstoffen. Dit is tot op heden gereduceerd tot melk, vlees en sporadisch maïs. Een ander
resultaat is dat het uitmijnen van meststoffen door paludicultuur een kostenefficiëntere manier biedt om
nieuwe natuur te ontwikkelen.
4. Aanpak
1. Bepalen teeltkeuze en te telen oppervlak (zie onder teeltkeuze);
2. Opzetten paludigroep en plannen van bijeenkomsten;
3. Opstellen teeltplan;
4. Inrichten proeflocatie;
5. Monitoring van effecten;
6. Beoordeling bedrijfseconomische resultaten;
7. Registratie van bedrijfsgegevens om zicht te krijgen op opbrengsten;
8. Verspreiden van opgedane kennis bij een brede groep agrariërs en geïnteresseerden;

Teeltkeuze
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Er wordt binnen het IPV van uitgegaan dat paludicultuur kan leiden tot een alternatief dan wel aanvullend
verdienmodel voor melkveehouderij. Om deze hypothese te staven is een marktverkenning uitgevoerd (bijlage
5.3.1 Marktverkenning Paludicultuur) om eerst te bepalen welke teelten in potentie het beste verdienmodel
opleveren. De marktverkenning is uitgekomen op een aantal kansrijke en redelijk kansrijke teelten. Van deze
teelten zijn uiteindelijk drie teelten gekozen waarmee zal worden gewerkt.
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Azolla

Kleine lisdodde

kansrijkheid in bestaande groei markt
makkelijk nieuwe (streek)markt te ontwikkelen
terugverdientijd investering (in jaren)*
gefaseerde markt invoer
meerdere toepassingen in de markt mogelijk
gewenste waterpeil in relatie tot het doel
veenbehoud
verwacht bedrijfseconomisch saldo
mogelijkheid om te gebruiken als waterbuffer
soort past binnen het ecosysteem
machinaal te oogsten
benodigde oppervlakte om machinaal te
oogsten**
TEELTADVIES
Invullen:
++ zeer positief
+ positief
negatief
- - zeer negatief
?
onbekend
In oranje: gekozen teelt IPV

Grote lisdodde

Criterium

Afbeelding: overzicht van de kansrijke teelten en toetsingscriteria om al of niet tot teelt over te gaan.
Teelt advies
De markverkenning paludicultuur geeft een duidelijke inkijk in de kansen voor gewassen binnen de huidige en
de te verwachte markt. Gezien het experimenteel karakter van paludicultuur is een teeltadvies zeker nog geen
garantie voor succes. Hiervoor staan nog te veel vragen open:
•
•
•

Vragen over oogsttechnieken: Is het mogelijk commercieel te oogsten en is daarvoor de juiste techniek
beschikbaar?
Vragen over afzetmarkt: Is het mogelijk producten te telen die voldoen aan de marktvraag?
Welk volume per gewas is voldoende om voldoende rendement te bereiken?

De teelten
Met Lisdodde is relatief veel ervaring met oogst in natuurlijke omstandigheden. Voor grondstoffen uit
lisdoddeteelt is er al een markt en er liggen kansen voor veevoer. In de proef worden zowel grote (Typha
latifolia) als kleine (Typha angustifolia) lisdodde meegenomen. De eigenschappen van de grondstoffen
verschillen per soort. Ook zijn er verschillen in groeiplaatseisen, ontwikkelsnelheid en verschillen in het cyclisch
onderhoud van de teeltbedden (noodzaak tot herplant).
Azolla wordt opgestart als teeltproef. Er is al voorzichtige interesse vanuit de markt voor de grondstoffen,
lopend onderzoek heeft aangetoond dat Azolla op termijn een bijdrage kan leveren aan eiwitproductie voor
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diervoeder (eiwitconcentraat) en menselijk consumptie. Bijzonder aan Azolla is de opname van stikstof uit de
lucht, waardoor het zeer efficiënt fosfaat kan opnemen.
Voor eendenkroos is al veel voorbereidend onderzoek gedaan naar inhoudstoffen en marktkansen. Er ligt
echter nog de uitdrukkelijke vraag of dit ook commercieel te telen is. In het IPV wordt de laatste stap naar
eiwitproductie voor de voedingsindustrie verkend op landbouwschaal.
Veenmos biedt zeker marktkansen, waarbij de mogelijkheid zich voordoet de teelt langzaam op te schalen van
bloemisterij naar orchideeënsubstraat naar potgrond. Er loopt al een aantal proeven o.a. in het Ilperveld en
Hankhausen. Met de opgedane kennis kan een volgende stap gezet worden om de teelt commercieel te
maken. Hierbij komen vraagstukken over uitgangsmateriaal, waterkwaliteit en oogst aan bod.
5. Projectorganisatie
- Projectleider paludicultuur;
- Paludigroep; een groep met als leden de projectleider paludicultuur, onderzoekers voor het
paludicultuur en biochemisch onderzoek (B-ware, RU, LNH), de uitvoerend agrariër, de 4 innovatieve,
meedenkende agrariërs uit de veeteeltgroep. Fasering van de betrokkenheid van de leden van de
paludigroep wordt verder uitgewerkt in het teeltplan.
6. Fasering
Bij paludicultuur zijn er vijf fasen te onderscheiden:
-

Voorbereidingsfase: In deze fase wordt het teeltplan opgesteld;

-

Inrichtingsfase (2017): De paludicultuurpercelen worden ingericht met dijkjes en waterstaatkundige
voorzieningen. De locaties worden getest op toevoer en afvoer van water en uitzijging;

-

De proeftuinfase (2018-2019): Hierin wordt plantmateriaal (inocculant) opgekweekt en vermeerderd.
Dit betekent dat de percelen nog niet vanaf het begin gevuld zijn, maar er is sprake van een
‘groeiproces’ waarin zowel de kennis over het telen van gewassen als de fysieke voorraad
plantmateriaal groeit. Plantmateriaal uit de opstartfase zal ter beschikking worden gesteld aan de
agrarisch ondernemer voor de productiefase.

-

De productiefase (2018-2021): Wanneer voldoende ervaring is opgedaan met de teelt kan de agrariër
de percelen opnemen in zijn bedrijfsvoering. Het moment dat dit geschiedt is afhankelijk van de
voortgang van de teeltresultaten. Dit vergt een goede communicatie tussen de paludigroep, die
verantwoordelijk zijn voor de opstartfase en de agrarisch ondernemer. De projectleider landbouw
heeft hierin een verantwoordelijkheid om het overdrachtmoment goed te timen. Grondstoffen uit de
productiefase zullen ter beschikking worden gesteld aan bedrijven voor productontwikkeling en
analyse en voor het eigen bedrijfssysteem (veevoer).

-

De opleverfase (2021): Uiteindelijk zullen de gronden weer worden opgeleverd aan de grondeigenaar
als uitgemijnde, N.N.N. geschikte bodem, voor matig voedselrijk, vochtig hooiland.
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7. Begroting
Project 3 Paludicultuur
Inrichtingsplan en teeltplan
Projectcoordinatie
Projectleiding
Paludi- en werkgroep
Kennisbijeenkomsten
Reiskosten

Project 3 Paludicultuur (inrichtingskosten)
Zuiderveen 11Ha paludicultuur
ontgraven
transport
verwerken
inzaaien
zaad

aantal

plantmateriaal/zaad
pompen
electra
duikers/kleppen
dammen
loopoversteek
voorz.onderzoek
Inoculant teeltkas
hekwerken
toepassen rijplaten
verkeersmaatregelen
eenmalige kosten

4
3
2
5
6

eenheid
m3
m3
m3
100 are
kg
stuks
3 stuks

30.000
1.500
3.500

5
5

1.750

4

15%

Vergunningen

Begroting voorbereiding en procesbegeleiding en inrichtingskosten

8. Planning
- Opstellen teeltplan met input bedrijfskundig onderzoeksprogramma paludicultuur (2016);
- Opstellen overeenkomst tussen projecthouders en agrariër over beheer en exploitatie (2017);
- Inrichten proeflocatie (2017);
- Werving veeteeltgroep- en werkgroep leden (2017);
- Proeftuinfase, kweek van inocculant, teelt experimenten (2018-2019);
- Productiefase en ketenvorming (2019-2021).
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6.4

PROJECT 4 Markt- en ketenontwikkeling

1. Bijdrage aan het IPV
Veenbehoud betekent niet alleen dat het landschapsbeheer moet veranderen, maar ook dat voor de
producten van dit veranderende landschapsbeheer een afzetmarkt aanwezig is. Deze markt is deels bestaand
en deels nog onontgonnen. In het project Markt- en Ketenontwikkeling wordt met het bedrijfsleven gezocht
naar het realiseren van voldoende afzetmarkt om ruimte te bieden aan producenten die de omschakeling naar
natte landbouw willen maken. In het geval van veeteelt blijft de ketenvorming beperkt tot het telen van
paludicultuurgewassen voor eigen gebruik. In geval van paludicultuur worden uit de marktverkenning
afkomstige trends uit uitgangspunt genomen voor verdere ketenontwikkeling.
2. Resultaat
- Meer inzicht in de afzetmarkt/ levensvatbaarheid voor producten uit azolla, lisdodde en veenmos
- Meer inzicht bieden in de eisen die aan paludicultuurgewassen gesteld worden doorafnemers
- Sterke betrokkenheid van representatieve bedrijven die de ketenvorming ontwikkelen
- Meer inzicht in kansrijke trends: eiwitvervangers (azolla), decoratiemateriaal en duurzame potgrond
(veenmos), duurzame bouwmaterialen (lisdodde) en lokale veevoederproductie Gevalideerde
product-markt combinaties dankzij de actieve betrokkenheid van ketenpartners in bijvoorbeeld het
testen van alternatieve bronnen van eiwit in laboratoria dan wel bij boeren alsook het komen tot
helderheid t.a.v. schaal, kwaliteit en de prijs.
- Onderbouwde kostprijs berekeningen alsook een investeringsbegroting voor uitbreiding /
professionalisering van de paludicultuur keten.
3. Aanpak
1. Onderhouden van opgedane contacten uit de marktverkenning
2. Opzetten van een marktconsultatie met de meest geïnteresseerde bedrijven
3. Uitwerken van de intentieverklaringen en ondertekening (wat doet een bedrijf, wat vraagt een bedrijf,
welke bereidheid is er om commitment af te geven?)
4. Opzetten van een marktgroep en plannen van bijeenkomsten
5. Verspreiden van opgedane kennis bij een bredere groep producenten en afnemers
6. Bouwen van productketens en infrastructuur
7. (Regelen van toelating van toepassing van eiwitten uit azolla voor de Europese markt)
De voorgestelde marktgroep stelt zich voor de volgende opgaven:
- Welke eisen worden gesteld aan grondstoffen door de markt en hoe realiseer je die?
- Welke prijzen zijn partijen bereid te betalen?
- Analyseren en testen van grondstoffen in eigen bedrijfsomgeving (bijv. Jiffy en Hartog hebben eigen
laboratoria)
- Het actief vormen van ketens en opzetten van een distributienetwerk tussen producenten en
afnemers
4. Projectorganisatie
- Projectleider Markt- en Ketenontwikkeling Marktgroep: een groep met 5 `a 6 bedrijven, de
projectleider paludicultuur en de agrariër
5. Planning
- 2016 contacten onderhouden
- 2017 marktconsultatie en vorming marktgroep
- 2017 uitwerken intentieverklaringen
- 2017/2018 productonderzoek bij bedrijven
- 2 x per jaar werkbezoek op locatie
- 2018 teeltbegeleiding
- 2019 productverfijning
- 2020 ketenvorming uitrollen marktketens
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6. Begrote onderdelen
Project 4 Markt en ketenontwikkeling (gedekt)
contacten bedrijven onderhouden/ aanhalen
marktconsultatie en vorming marktgroep
uitwerken intentieverklaringen
productonderzoek bij bedrijven
2 x p/jaar werkbezoek op locatie
teelbegeleiding
begeleiden ketenvorming
projectleiding

Project 4 Markt en ketenontwikkeling (niet gedekt)
verdere ketenontwikkeling/ local branding

7. Lijst van bedrijven met concrete interesse in het IPV (intentieverklaring getekend)
Organisatie
EcoScala
Feed Design Lab
ForFarmers
Drosera start-up
IntraTuin
De Eendracht
Van Egmond Potgrond
Horticoop
ABC Kroos
Pokon Naturado
Dobbe Flowers
BesNederland
Naporo
Bio-Kultura
Jiffy Products BV
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6.5 PROJECT 5 Bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek
Het bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek vormt het onderzoeksprogramma achter het landbouwspoor.
Het onderzoekt welk bedrijfssysteem optimaal rendeert, welke teelt- en oogstmethoden het beste passen en
welke effecten vernatting geven op de bedrijfsvoering. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren worden
een aantal randvoorwaarden opgevoerd, waarbij de belangrijkste randvoorwaarde wordt gevormd door de
mogelijkheid om water met precisie te sturen. Precisiewatermanagement met onderwaterdrains en
putbemaling is een zeer innovatief vakgebied, waarbij eigenlijk alleen de WUR praktijk ervaring heeft opgedaan
met proeven in Zegveld. Het IPV wil deze praktijkproeven uitbouwen door het toe te passen in een
bedrijfssysteem. De investeringen van maatregelen voor het tegengaan van bodemdaling (drukdrains en
dijkjes) kunnen hiermee worden afgezet tegen de veronderstelde (meer)opbrengsten van natte landbouw.
Veeteeltdeel
Randvoorwaarden
-

-

Voor het onderzoek wordt een geschikt pilotareaal vereist, dat voldoende groot en representatief is
om extreme vernatting in de bedrijfsvoering van een bestaand melkveebedrijf toe te voegen of in te
passen;
Een bedrijfssituatie waarbij op het volledige bedrijfsareaal extreme vernatting wordt toegepast;
Het betreffende pilotareaal is toegankelijk/bereikbaar voor beweiding;
Alle bedrijfsaspecten worden integraal in bedrijfsverband met elkaar bekeken;
Het peil van oppervlaktewater is voor het pilotareaal zonder al te grote kunstgrepen gemakkelijk op
een hoog niveau (20 à 25 cm drooglegging) te houden;
Ter ondersteuning van het nemen van hydrologische maatregelen en het aanleggen van drukdrains
(vooral drainafstand) is van het pilotareaal is een bodeminventarisatie(uitvoeractie) beschikbaar;
De omhulling van de drains moet zodanig gekozen worden dat langdurig de in en uitstroom van water
gewaarborgd blijft;
Een vakkundige aanleg van de drains met een voldoende vlakligging en een goede aansluiting op de
pompput;
Een doorlooptijd van ten minste twee volledige proefjaren waarbinnen de metingen kunnen
plaatsvinden;
Bij het inzetten van experimenten een zorgvuldige uitvoering van het onderzoek volgens de ingezette
behandelingen, zonder verstoring van de gewenste uitgangssituatie;
Het bespreken van de proefresultaten met de opdrachtgever, minimaal twee keer per jaar.

Vervolgacties
Opstellen van een Onderzoeksprogramma dat is afgestemd op het teeltplan en het graslandgebruiksplan (in
samenwerking op te stellen)
Inrichtingsplan met technische uitvoering vernatting, invulling en eisen
Planning
Fase I (2017)
Opzet van het bedrijfssysteem (business case)
Gestart wordt met het schetsen van een vergezicht volgens welke het ‘natte’ melkveebedrijf in de toekomst
zou moeten functioneren. Dit gebeurt door deskundigen en creatieve en vernieuwende melkveehouders in
samenspraak met de opdrachtgever. Vervolgens wordt een kernteam van experts ingesteld om in detail de
bedrijfsopzet vorm te geven. Het instellen van een kernteam wordt belangrijk geacht, aangezien met de
beoogde vernatting de grens van landbouwkundige haalbaarheid wordt opgezocht. Het gaat hier niet alleen
om grasproductie en draagkracht, maar ook om het effect op andere bedrijfsaspecten, zoals voederwaarde,
beweiding en de uiteindelijke melkproductie. Op een melkveehouderij houden alle bedrijfsaspecten verband
met elkaar en is een systeembenadering essentieel. Met de kerngroep wordt een systeemschets van de
bedrijfsopzet gemaakt, waarin vier alternatieven worden onderscheiden, te weten een gangbaar en een
biologisch bedrijf, met en zonder inpassing van de teelt van paludicultuur als veevoer; totaal 4
bedrijfsvarianten. Om tot een opzet van een bedrijfssysteem te komen waarbij melkproductie, voerbehoefte,
mestproductie en voedervoorziening in balans is, worden de vier alternatieven in bedrijfsverband
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doorgerekend. Hieruit volgen technische en economische kengetallen die een onderbouwing vormen voor de
uiteindelijke opzet van de vier bedrijfsvarianten. Ook het effect op broeikasgasemissie en andere
duurzaamheidsaspecten wordt in de berekeningen meegenomen.
Go/No Go naar Fase II
Mocht het zo zijn dat de beoogde vernatting niet te vertalen is in een haalbare bedrijfsopzet, dan kan hieruit
volgen dat het project na Fase I niet vervolgd wordt of dat het vervolg van het project anders wordt ingericht.
In ieder geval wordt in het project voorzien in een moment waarop de opdrachtgever een besluit neemt over
het al of niet continueren van het project.
Fase II (2017-2018): Opzet pilotbedrijf
Op basis van de zes bedrijfsvarianten en de praktijksituatie van het pilotbedrijf maakt het kernteam van experts
met de betreffende melkveehouder de bedrijfsopzet. Ook deze opzet wordt onderbouwd met
bedrijfsberekeningen. De technische kengetallen worden in de monitoringsfase getoetst. In de opzet moet
bekeken worden in hoeverre het pilotareaal deel uitmaakt van het bestaande bedrijfsareaal of aan het bedrijf
kan worden toegevoegd. Kantekeningen hierbij zijn, dat het toevoegen van een pilotareaal de voorkeur heeft
boven inpassing binnen een bestaand bedrijfssysteem, omdat (zeker in de pioniersfase) dit te grote
bedrijfsrisico’s met zich meebrengt ( zie ook randvoorwaarden). Daarbij zal wanneer het pilotbedrijf biologisch
is, het technische en economisch gemakkelijker zijn om extreme vernatting binnen het bedrijf te introduceren
vanwege de extensievere productie, het gemakkelijker kunnen combineren met natuurdoelen en de hogere
melkprijs.
Inrichten bedrijfssysteem tactisch en operationeel
Na het bepalen van de bedrijfsopzet voor het pilotbedrijf wordt het bedrijf ingericht. Hier zullen alle praktische
zaken op tactisch en operationeel niveau uiteen gezet worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de betreffende
melkveehouder er economisch en sociaal niet op achter uitgaat. Aandachtsgebieden zijn de melkveestapel, de
voedervoorziening, het beweidingssysteem, arbeid, mechanisatie en economie. Vanuit het onderzoek en de
bedrijfsadvisering zal het pilotbedrijf uitgebreid ondersteund worden met technische informatie en het
schetsen van consequenties. De ondersteuning is ook noodzakelijk om te bewaken dat alles planmatig verloopt
conform de opzet van het bedrijfssysteem.
Fase III (2019-2021): Experimenten
Voor het inpassen van paludicultuurteelten als veevoeding, maar ook voor marktafzet, dient bekend te zijn in
hoeverre het geoogste product eerst bewerkt moet worden en op welke wijze het geconserveerd kan worden.
Het betreft natte teelten, waarvan de kans groot is dat het verse product een relatief hoog vochtgehalte heeft.
Daarmee zijn dergelijke producten extra bederfelijk. Als deze producten niet direct vanaf oogst aan het
rantsoen voor koeien of jongvee toegevoegd kunnen worden is conservering noodzakelijk. Wageningen
Livestock Research heeft op dit gebied experimenten uitgevoerd voor eendenkroos (Holshof et al., 2009 en
Hoving et al., 2011) en Grote waternavel (Hoving en Van Schooten, 2015).
Monitoring en begeleiding
Nadat het bedrijf is ingericht volgen drie jaren van monitoring waarbij de volgende technische bedrijfsaspecten
zo gedetailleerd mogelijk gekwantificeerd en belicht worden:
•
•
•
•
•
•
•

melkproductie
voerkwaliteit en gewasopbrengsten
bodemvruchtbaarheid
voeropname
kringloop van mineralen
het sturen met water en het effect op grondwaterstandsverloop
effect op botanische samenstelling en biodiversiteitscore zoals de zuivel die ontwikkelt

Voor verdere informatie zie ook: Spoor 2 : Landbouw, Paragraaf 6.2: Veeteelt met een veranderend peil en Paragraaf 6.3:
Paludicultuur.
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Teelttechnisch onderzoek Paludicultuur
Onderzoeksopzet
De onderdelen die in de onderzoeksopzet onderscheiden worden zijn:
1.
Kennismontage (Inrichtingsfase en opstartfase)
2.
Toegepast experimenteel onderzoek (opstartfase)
3.
Schaalniveau’s (productiefase)
I.

Kennismontage

Om herhaling van onderzoeken te voorkomen wordt relevante kennis bijeengebracht uit zowel de
wetenschappelijke als zogenaamde grijze literatuur (adviesrapporten). Hiermee is ook al gestart bij het
opstellen van de STW Azolla aanvraag. Tevens is er op het vlak van paludicultuur recent een boek van prof dr.
H. Joosten verschenen, met daarin een overzicht van de huidige (internationale) kennis en projectinitiatieven.
Het is zaak de bestaande kennis te verkennen en benutten vanuit de onderzoeksvragen. De kennismontage
draagt bij het nader vormgeven van het onderzoek en het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
Hoe?
1.

2.

II.

De onderzoeksinstellingen hebben full-access tot de wetenschappelijke literatuur. Bij aanvang van
de onderzoeken (en voor aanvang, reeds uitgevoerd) wordt een uitgebreide literature search
gedaan. De artikelen worden overzichtelijk gepresenteerd en samengevat in een
kennisdocument.
Bijeenkomsten peers en interviews. Om de minder toegankelijke grijze literatuur te ontsluiten
wordt gebruik gemaakt van a) het kennisuitwisselingsprogramma (STOWA), b) peers op
bijeenkomsten vragen informatie met het IPV te delen en 3) belangrijke sleutelfiguren zoals prof
dr. H. Joosten actief te benaderen en te interviewen.

Toegepast experimenteel onderzoek

Op de onderzoekslocatie in het veenweidegebied worden (voormalige) agrarische percelen ingericht, zodat de
verschillende alternatieve (natte) teelten onderzocht kunnen worden op verschillende schaalniveaus (zie ook
III). De teelten zijn:
1. Azolla (waterkroosvaren) en eendekroos
2. Grote lisdodde en kleine lisdodde
3. Veenmos
Hierbij wordt inzicht vergaard (zie kennisvragen) in de invloed van waterbeheer, bemesting, vraat (plagen),
aanplant, windwerking en oogstmethoden op productie en kwaliteit van de teelten. Om deze variabelen goed
te kunnen onderzoeken dient het onderzoek op verschillende schaalniveaus te worden uitgevoerd. Hierin is
tevens onderscheid in het type onderzoek dat nodig is om de kennisvragen te beantwoorden, te weten
‘toegepast experimenteel onderzoek’ en praktijkonderzoek (zie III).
Hoe?
Op één onderzoekslocatie zullen alle onderdelen van het onderzoek worden uitgevoerd op zowel kleine als
grote schaal. In de nabije toekomst kan het aantal onderzoekslocaties uitbreiden door aan te sluiten bij andere
lopende initiatieven zoals Better Wetter (Friesland) en het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) (Utrecht). Door
de onderzoeken parallel in drie verschillende regio’s te laten verlopen kan onderzocht worden of er sprake is
van regionale verschillen. Daarbij draagt de geografische driehoek sterk bij aan het creëren van draagvlak en de
mogelijkheid om de resultaten verder op te schalen.
Concreet worden percelen van lage gronddammen voorzien zodat de teelten van elkaar gescheiden worden en
er tevens een mogelijkheid is om het waterpeil in de afzonderlijke vakken op te zetten en te reguleren. De
percelen variëren in grootte om de verschillende variabelen te kunnen onderzoeken. In de kleinere
proefvakken (0,01 ha) worden effecten van waterbeheer (verschillende waterpeilen) en bemesting onderzocht,
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terwijl op grotere schaal (0,1 - 0,5 ha) praktijkervaring wordt opgedaan met inplanten, oogsten, windwerking
en vraat.
Aansluiting met biochemisch onderzoek
De effecten van de teelt van paludicultuur gewassen worden gemeten. Op verschillende momenten in het jaar
worden metingen verricht. De metingen omvatten onder meer:
1. Bepaling biomassa planten/teelten op verschillende momenten, zodat de productie kan worden
bepaald (biomassa/tijdseenheid);
2. Bepaling kwaliteit biomassa (onderzoek samenstelling van het product);
3. Bepaling van stress door vraat/plagen (inventarisatie schade/verkleuring);
4. Bepaling kwaliteit oppervlaktewater, bodem en poriewater (water dat zich tussen de bodemdeeltjes
bevindt). Dit is nodig om productiviteit en kwaliteit van de teelten te kunnen relateren aan de
standplaatsfactoren en het effect van bemesting te bepalen;
5. Bepaling weersinvloeden (permanent weerstation).

III.

Praktijkonderzoek

In het praktijkonderzoek wordt ervaring opgedaan met het telen van de verschillende gewassen (learning by
doing). Het type onderzoek is een combinatie van (zoveel als mogelijk) kwantitatief en beschrijvend onderzoek.
Dit type onderzoek vereist een groter schaalniveau dat de praktijksituatie van een agrarisch bedrijf beter
benaderd. Met name wordt ervaring opgedaan met verschillende aanplanttechnieken, oogsten en verwerking
van het materiaal, effecten van vraat/plagen en windwerking (m.n. voor Azolla relevant).
Hoe?
Er zijn verschillende aanplantstrategieën die getest worden. Voor alle gewassen geldt dat bepaald moet
worden welke strategie tot de snelste en kwalitatief beste bedekking/bezetting leidt. Hiertoe worden –
afhankelijk van het gewas – verschillende methoden met elkaar vergeleken, waaronder inzaaien en inplanten
en de hoeveelheden materiaal die nodig zijn om de teelten goed op gang te helpen (kritische massa). Hierin
wordt tevens de techniek meegenomen de nodig is om de gewassen over grotere oppervlakken goed aan te
kunnen brengen (pootmachines, strooiers).
Ten aanzien van het oogsten worden met name verschillende machines/technieken met elkaar vergeleken. Het
zal hier vooral gaan om de inzet van verschillende type rupsmaaiers en krooswielen (mobiel of stationair). Er
zijn momenteel verschillende machines beschikbaar. Het is echter ook denkbaar dat er gedurende het project
nieuwe technieken ontwikkeld worden.
Tot slot wordt onderzocht hoe het product verwerkt en vermarkt of toegepast kan worden. In eerste instantie
wordt gedacht aan lokaal afzetten als groenbemester en veevoeder, maar er zijn (voor Azolla) ook contacten
met de diervoederindustrie (grondstof/vervanger soja).
Wat wordt uitgetest?
- Verschillende aanplantmethoden;
- Verschillende oogstmethoden;
- Verschillende afzetmogelijkheden van de producten (groenbemester, veevoerder, grondstof).
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Begrote onderdelen
Project 5 Bedrijfstechnisch- econ. onderzoek (gedekt)
FASE 1
kerngroep van experts
Opzet bedrijfssysteem (business case)
FASE 2
Doorrekenen opzet pilotbedrijf
Opzet bedrijfssysteem Pilotbedrijf
FASE 3
Experimenteren
Monitoren
meetweken voeropname
economisch perspectief schetsen

Rapportage
Projectleiding
TOTAAL
Project 5 Bedrijfstechn- econ. onderz. (niet gedekt)
FASE 1
systeemschets bedrijfsopzet natte veeteelt
doorrekenen vier bedrijfsalternatieven
TOTAAL
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6.6 PROJECT 6 Onderzoek bodem en water;
Hypothese
Vernatting van veenweide leidt tot een verbetering van het tegengaan van bodemdaling, een afname van de
uitstoot van broeikasgassen, verbeterde waterkwaliteit en een toename van de biodiversiteit.
Aansluiting met biochemisch onderzoek
De effecten van de teelt van paludicultuur gewassen worden gemeten. Op verschillende momenten in het jaar
worden metingen verricht. De metingen omvatten onder meer:
1. Bepaling biomassa planten/teelten op verschillende momenten, zodat de productie kan worden
bepaald (biomassa/tijdseenheid);
6. Bepaling kwaliteit biomassa (onderzoek samenstelling van het product);
7. Bepaling van stress door vraat/plagen (inventarisatie schade/verkleuring);
8. Bepaling kwaliteit oppervlaktewater, bodem en poriewater (water dat zich tussen de bodemdeeltjes
bevindt). Dit is nodig om productiviteit en kwaliteit van de teelten te kunnen relateren aan de
standplaatsfactoren en het effect van bemesting te bepalen;
Resultaten
- Inzichten in bodemdaling bij natte veeteelt en paludicultuur
- Inzicht in afname uitstoot gassen natte veeteelt en paludicultuur
- Inzicht in waterkwaliteit natte veeteelt en paludicultuur
De resultaten worden geplaatst in de bedrijfssystemensystematiek: Hierbij ontstaat inzicht hoe elk van de zes
bedrijfstypen een bijdrage levert een aan ecosysteemdiensten.
Begrote onderdelen
Project 6 Onderzoek bodem en water (gedekt)
kosten bemonstering en analyse
rapportage
Projectleiding

Project 6 Onderzoek bodem en water (niet gedekt)
aanvullende bemonstering en analyse
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6.7 PROJECT 7 Onderzoek natuur en landschap;
Hypothese
Een landschap is een gebied dat in zijn uiterlijk een geheel vormt en verandert door de werking van
geologische, biologische en antropogene processen, dus de bodem, flora en fauna en de mens. De vernatting
van veen betekent een omslag in de landschapsvormende processen. Van ontwatering wordt een proces van
vernatting geïntroduceerd. Dit heeft invloed op de bodem (biochemische processen), de natuur (afname van
flora en fauna die gedijt bij ontwatering en toename van waterminnende soorten) en landgebruik (van peil
volgt functie naar functie volgt peil). Al deze invloeden kunnen objectief worden gemeten en onderzocht. En
resulteren in objectieve onderzoeksresultaten: ja, er ontstaat een afname van de bodemdaling van x cm per
jaar, ja er komen meer roerdompen, ja er is een beter landgebruik mogelijk door vernatting of nee er moet
meer geld bij om landschapsbeheer in vernatte omstandigheden mogelijk te maken.
Minder objectief is de uiterlijke verschijningsvorm van het landschap. Een verandering in het
watermanagement zal leiden tot een ander landschapsbeeld en voor je het weet ontstaan er discussies over de
‘aantasting van de openheid’, of aantasten van de kernkwaliteiten van Laag Holland en dergelijke. Het is van
belang om te beseffen dat kernkwaliteiten geen objectief te benoemen of te meten onderzoeksresultaten zijn.
Het zijn waardeoordelen, die worden gestuurd door het waardeoordeel dat we als samenleving op een gebied
leggen. Als wolkenluchten in plaats van de openheid tot kernkwaliteit waren benoemd, dan had er minder
discussie geweest over het planten van lisdodde dan nu het geval is. Nu kunnen we de openheid objectief
meten, maar wat is de betekenis van afname van de openheid met 27%? Kortom, dit onderzoeksprogramma
vertegenwoordigt een objectief deel: Natuur onderzoek en een subjectief deel: Landschapsonderzoek.
Natuuronderzoek
Het natuuronderzoek richt zich op de vraag: Wat verandert er aan de biodiversiteit wanneer veen wordt
vernat? Om deze vraag te beantwoorden wordt Flora en faunaonderzoek uitgevoerd, ,et als vertrekpunt een
nulmeting van de aanwezige natuurwaarden nu. Tijdens het IPV zullen met regelmaat inventarisaties worden
uitgevoerd, voor zowel veranderingen in vegetatie als de stand van vogels, zoogdieren, insecten en amfibieën.
Met name met betrekking tot weidevogels is er veel interesse over de effecten van vernatting.
Fasering:
Schrijven van een onderzoeksprogramma Flora en faunaonderzoek IPV (Martin en Frank)
Jaarlijkse monitoring flora en fauna
Uitvoeren onderzoek
Landschapsonderzoek
Het landschapsonderzoek richt zich op twee vragen: Wat is het effect van vernatting op de uiterlijke
verschijningsvorm van het veenweidelandschap en hoe wordt deze verandering beleefd door een breed
publiek? Interessant hierbij is dat de naastgelegen polder (Nauernase Venen) ongeveer gelijktijdig wordt
ingericht als archetypische veenpolder met koeien in de wei, terwijl de projectlocatie Zuidervenen wordt
vernat. Er worden dus twee veenweidegebieden naast elkaar ontwikkeld met een verschillende drooglegging
en grondgebruik. Dit zal leiden tot andere flora en fauna, andere meetresultaten met betrekking tot biochemie,
andere flora en fauna. De uitdaging is om het totaalplaatje van de systeemverandering aanschouwelijk te
maken bij landschapsonderzoek en de discussie niet te verengen tot een discussie over afname van de
openheid versus behoud van veen. De achterliggende onderzoeksvraag wordt hiermee: Zijn we als samenleving
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in staat om een duurzamer functionerend landschap ook beter te waarderen dan een minder duurzaam
landschap?
Fasering:
Schrijven van een onderzoeksprogramma Landschap IPV
Uitvoeren onderzoek
Begroting:
Project 7 Onderzoek natuur en landschap (gedekt)
opstellen onderzoeksprogramma natuur
opstellen onderzoeksprogramma landschap
monitoring ﬂora en fauna
landschapsonderzoek en rapportage
ﬂora en fauna onderzoek rapportage
projectleiding

Project 7 Onderzoek natuur en landschap (niet gedekt)
landschapsonderzoek regionaal perspectief
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6.8 PROJECT 8 Governance
Hypothese
Verduurzaming van landgebruik kan niet zonder overheidsparticipatie. Deze hypothese komt voort uit een
vergelijking met andere sectoren. Bijvoorbeeld in de energiesector lijkt stroom versus benzine niet renderen
zonder stimulans door de overheid. Dit komt omdat het niet duurzame deel van benzine (uitstoot van
uitlaatgassen) niet zit versleuteld in de benzineprijs. Met accijns, verminderde bijtelling en subsidie op
windmolens wordt stroom voldoende aantrekkelijk voor de consument gemaakt. In de ontwikkeling van het
nieuw Europees klimaatakkoord 2030 wordt volop de discussie gevoerd of CO2 uitstoot in veenweidegebieden
mee gaat tellen op de CO2 balans van afzonderlijke lidstaten. De uitstoot vertegenwoordigt ineens een
economische waarde. Hiermee ontstaat een interessant vraag: Is het mogelijk om als overheid verduurzaming
te stimuleren en hiermee de toekomstige rekening voor CO2 te verlagen? En hoe doe je dat?
Omkeren van beleidsvorming
Bij diverse overheden wordt allerlei deskstudie gedaan naar de bodemdalingsproblematiek, de beschrijving van
spoor 5 geeft hiervan al een onvolledig overzicht.
Voor meer beschrijving zie Spoor 5: Governance

Planning:
- 2017 Plan van Aanpak governance schrijven, partijen uit de overheden betrekken
- 2018/2021 Governance-dossier opbouwen rondom IPV
- 2021 Opstellen rapportage handvatten voor beleidsvorming rondom vernatting van veen
Begroting:
Project 8 Governance (gedekt)
schrijven governance voorstel
TOTAAL
Project 8 Governance (niet gedekt)
governance dossier opbouwen / projectleiding
TOTAAL
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7.

Locatie

afbeelding: de locatie Zuidervenen

Voor het vinden van een geschikte locatie is door WLD en LNH de nodige inspanning geleverd. De keuze is
gevallen op het gebied Zuidervenen bij Nauerna. Het gebied bestaat uit:
Locatie A: 11,25ha paludicultuur
Locatie B: 8,4 ha veeteelt met drukdrains (hooiland)
Locatie C: 12ha natuurgebied (valt buiten het IPV)
Locatie D: 11, 6ha huiskavel bij agrarisch ondernemer in de directe nabijheid (weiland).

afbeelding: de deelgebieden voor het IPV
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Checks voor de beoordeling van geschiktheid
- N.N.N. status: er zijn geen bezwaren vanuit de Provincie Noord-Holland om het gebied tijdelijk in te
richten voor het IPV, zolang deze inrichting de uiteindelijke natuurdoelen niet belemmert. Er worden
eisen gesteld aan een maximale mestgift: Maximaal 20 ton ruige mest per hectare of maximaal 10 ton
drijfmest;
- Pachtcontracten: Er zijn momenteel geen pachtcontracten afgesloten met agrariërs (check Karin
Buwalda). De grond is per direct vrij te benutten;
- Draagvlak bij de eigenaar: De afdeling Gebieden van Landschap Noord-Holland is eigenaar van de
gronden A, B en C en stelt A en B beschikbaar voor het IPV voor een periode van 5 jaar. Er vindt
overleg plaats over de oplevering na het IPV. Verder heeft de eigenaar ambities om gebied C in te
richten als natuurgebied. Hierbij worden petgaten gegraven waarvan de grond wordt benut om dijkjes
en kades aan te leggen voor uitvoering van het IPV. Voorwaarde van Landschap Noord-Holland is dat
het grondwerk (uitgraven van de petgaten) geschiedt op kosten van het IPV. De grond wordt om niet
aangeboden;
- Hydrologisch: HHNK heeft een check gedaan om de hydrologische omstandigheden van de
Zuidervenen. Deze worden door HHNK als zeer geschikt geacht. Gebied A, B en C vormen ieder een
eigen peilvak. Voor de uitwisseling van water tussen deelgebied A en B moet een voorziening worden
getroffen. Bij de huiskavel van de agrarisch ondernemer moet dit nog gecheckt worden;
- Draagvlak bij gemeente Zaanstad: Zowel bij wethouder Emmer als ambtelijk is de wenselijkheid van
het IPV in de Zuidervenen gecheckt.Uit de gesprekken bleek dat de gemeente zich nog niet goed voelt
aangehaakt. Afgesproken is om de communicatie met de gemeente te verbeteren en samen de rol en
betrokkenheid van de gemeente te verkennen (lid van stuurgroep, projectgroep en dergelijke);
- Voorzieningen: Er zijn geen faciliteiten aanwezig voor vergaderen en dergelijke. In de directe nabijheid
ligt ‘de Vouw’, het kantoor van Afvalzorg. Gecheckt wordt of dit gebouw als vergaderlocatie kan
worden benut. Verder ligt de locatie aan het Park Nauerna. Dit park biedt een vogelvlucht over de
Zuidervenen van een hoogte van 15-20m. Voor het onderzoek zijn een aantal faciliteiten nodig, zoals
stroomvoorziening, een koepelkas, opslagruimte voor materieel en schuilmogelijkheden voor
onderzoekers.
Doelen voor de grondeigenaar na oplevering
- Een natte ecologische verbinding tussen het Noordzeekanaal en Westzaan over de Zuidervenen en
Nauernase Venen.
- Een N.N.N. gebied te beheren als bloemrijk vochtig hooiland, rietland en rietmoeras.
- Brakke natuurontwikkeling door inlaat brak water vanuit Noordzeekanaal
- Streven naar een gesloten watersysteem na de proefperiode.

afbeelding: hydrologische omstandigheden van Zuidervenen

Peilgebied 04752.01 is polderpeil, aan en afvoer hier is prima geregeld.
Peilgebied 4752.06 word gevoed door het afvoerende water uit de andere 2 peilgebieden. Aan en afvoer is dan
ook prima.
Peilgebied 04752.08 ligt lager dan het polderpeil. Hier is een handbediende inlaat aanwezig (Zie rode cirkel)
Aan en afvoer is dan ook prima.
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8.

Management en organisatie
8.1 Programma organisatie en overlegstructuur

afbeelding: het organogram van het IPV
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8.2
Stuurgroep
De belangrijkste taak van de stuurgroep is het besturen van het IPV. De stuurgroep stuurt op de output van het
IPV: het beantwoorden van de onderzoeksvragen. De stuurgroep is opdrachtgever voor de operationeel
verantwoordelijke programmamanager. De programmamanager informeert de stuurgroep over de voortgang
van het project en legt eventuele te nemen strategische keuzes aan hen voor. Daarnaast kan de stuurgroep
worden ingezet voor bestuurlijk overleg over het project met andere overheden of directies van uit het
bedrijfsleven.
De stuurgroep bestaat in ieder geval uit:
• Landschap Noord-Holland;
• Water, Land en Dijken;
• HHNK;
• Provincie Noord-Holland.
De stuurgroep kan indien gewenst worden uitgebreid met andere partijen als zij in het programma een
verantwoordelijkheid nemen (bv: de gemeente Zaanstad, tevens als vertegenwoordiger van de
Gebiedscommissie Laag Holland. De vergaderfrequentie is maandelijks in de startfase en neemt af naar mate
het programma loopt naar ongeveer 3 tot 5 maal per jaar. De stuurgroep kiest zelf uit hun midden een
voorzitter. De voorzitter treedt ook op als eerste aanspreekpunt voor de programmamanager en kan met hem
vaker overleg hebben om geïnformeerd te worden over de voortgang.

8.3

Programmamanager

De programmamanager heeft de opdracht het onderzoeksprogramma te realiseren of om het nog concreter te
stellen: de programmamanager stuurt op de beantwoording van de onderzoeksvragen. Dat doet hij waardevrij
en onafhankelijk. Hij wordt aangestuurd door de stuurgroep, die als opdrachtgever voor hem functioneert en
legt verantwoording aan hen af.
De programmamanager bewaakt de voortgang, de kwaliteit, de onderlinge afstemming, verbanden en
samenwerking tussen de projecten, het totale budget van het programma en de communicatie over het
project. En treedt daarin als eerste woordvoerder naar buiten.
De programmamanager is opdrachtgever voor de projectleiders en organiseert en zit het projectteam voor.
Projectleiders worden in het programma dus niet aangestuurd door de lijnmanagers van hun eigen organisatie.
De competenties van de programmamanager staan op de agenda van de stuurgroep van 29 september.

8.4

Projectleiders

Het IPV is een integraal programma. Gezien de verschillende competenties en ervaringen dragen meerdere
partijen een deelverantwoordelijkheid om het landbouwkundig praktijkexperiment te laten welslagen. Voor
het totaalplaatje voor landbouw is het project als volgt ingericht met rollen en verantwoordelijkheden:
-

Veeteelt: Lead WLD;

-

Bedrijfstechnisch onderzoek veeteelt, bedrijfseconomisch onderzoek totaal: Lead WUR;

-

Paludicultuur: Lead LNH;

-

Bedrijfstechnisch onderzoek paludicultuur, biochemisch onderzoek totaal: Lead B-ware.

Voor de overige projecten: communicatie, markt- en ketenvorming, onderzoek natuur en landschap en
governance zullen projectleiders vanuit de organisatie of extern worden aangetrokken.
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Het gedeelte Azollateelt in het paludicultuurdeel valt zowel binnen het IPV als binnen het STW en vormt een eigen
onderzoeksprogramma met een eigen financiering van 800K. Getracht wordt om onderzoek van Azolla te
verbreden naar alle drie de teelten en het onderzoeksprogramma van WUR en B-ware zo op elkaar af te stemmen
dat zij elkaar aanvullen/versterken.
De projectleiders worden aangestuurd door en leggen verantwoording af aan de programmamanager. De
projectleiders vormen samen met de programmamanager het IPV-team.
Binnen het IPV wordt een veelheid aan onderzoeksvragen gesteld. Om goed te borgen of alle vragen wel worden
beantwoord, worden projectleiders gelinkt aan bepaalde onderzoeksvragen. Zij leveren de benodigde output
waarop de programmamanager kan sturen. Om scherp te krijgen wie welke vraag beantwoordt, worden een
aantal sessies belegd met de beoogde uitvoerende partijen. Deze sessies zijn:
-

Onderzoekssessie: welke onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor het beantwoorden van welke
onderzoeksvraag en welke vraagstukken hebben een gemeenschappelijke beantwoording nodig. De
onderzoekspartijen werken hier gezamenlijk aan mee (september/oktober);

-

Marktconsultatie: welke onderzoeksvragen kan door de markt worden ingevuld en wie is
verantwoordelijk voor welk onderdeel (voorjaar 2017)?

-

Governancesessie: welke onderzoeksvragen zijn van belang voor het maken van beleid in de toekomst
met betrekking tot veenweidebeheer (voorjaar 2017)?

-

Startbijeenkomst gebruikersgroep boeren: welke onderzoeksvragen worden beantwoord door de
agrarisch ondernemer en de gebruikersgroep van boeren uit Laag Holland, die als klankbord voor de
agrarisch ondernemer wordt ingesteld (november/december).

-

Bijeenkomst kennisdoorwerking: hoe gaat de kennisdoorwerking naar andere programma’s plaatsvinden
en hoe ontstaat uitwisseling van kennis en ervaring (met VIC, STOA, Gebiedscommissie Utrecht-West,
Provincie Zuid-Holland, Better Wetter, Wetlands International) (voorjaar 2017)?

-

Projectleiderssessie: hoe ontstaat er een goede coördinatie tussen de onderzoeksvragen onderling?
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8.5

Ondersteunende groepen

Elke projectleider heeft een ondersteunde groep tot zijn of haar beschikking om het slagen van de projecten te
ondersteunen. De ondersteunende groepen opereren buiten het handelingsperspectief van de
programmamanager en kunnen ongehinderd adviseren. De volgende ondersteunende groepen worden
onderscheiden:
-

Een communicatiegroep: bestaand uit communicatiemedewerkers van de organisaties die de
stuurgroep vormen. Zij zorgen ieder voor externe communicatie langs de communicatiekanalen van
de eigen organisatie aangestuurd door de projectleider.

-

Een veeteeltgroep. Deze groep bestaat uit een aantal gemotiveerde ondernemers uit Laag Holland en
enkele specialisten op gebied van veeteelt vanuit de WUR;

-

Een paludigroep: Deze groep bestaat uit een aantal gemotiveerde ondernemers uit Laag Holland en
een aantal specialisten en pioniers op gebied van paludicultuur.

-

Een onderzoeksgroep: Deze groep bestaat uit de uitvoerende onderzoekers van de drie
onderzoekstypen;

-

Een marktgroep: Deze groep bestaat uit een aantal geïnteresseerde vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven. Met een maximale dekking over de drie teelten en desgewenst ook een ondernemer
namens de veehouderij. Het onderhouden van klantcontacten bij de marktpartijen is een belangrijke
taak;

-

Een governancegroep: Uit signalen van zowel Rijks- als decentrale overheden valt af te leiden dat er
behoefte is aan input vanuit de praktijk voor nieuw beleid. Europese milieuwetgeving gaat ook
wijzigen en naar alle waarschijnlijkheid gaat dit leiden tot concreet nieuw beleid voor de
veenweidegebieden. Een ondersteunende groep met functionarissen van uit de overheid kan
bijdragen aan nieuw beleidsvorming.

Voor elk project is een projectplan in dit uitvoeringsprogramma opgenomen.
• Communicatie: communicatieprogramma
• Natte veeteelt: graslandgebruiksplan
• Paludicultuur: teeltplan
• Azolla: STW voorstel azolla
• Bedrijfstechnisch, -economisch onderzoek: onderzoeksprogramma
• Biochemisch onderzoek: onderzoeksprogramma
• Onderzoek natuur en landschap; onderzoeksprogramma
• Markt- en ketenontwikkeling: een marktprogramma
• Governance: een governanceprogramma
Deze programma’s worden met behulp van de diverse groepen opgesteld onder verantwoordelijkheid van de
desbetreffende projectleiders.
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8.6

Agrarisch ondernemer

Voor de uitvoering van het agrarisch beheer, natte veeteelt en paludicultuur, is een agrarisch ondernemer
nodig uit de regio, die de teelten als onderdeel van zijn gangbare agrarische bedrijfsvoering uitvoert. De
voorkeur gaat uit naar een (melk)veehouder met een gangbaar agrarisch bedrijf, dus geen biologisch bedrijf.
Het moet iemand zijn die enthousiast is over het project, bereid is volledig mee te werken.

8.7

IPV-team

In de IPV-team wordt de voortgang, de afstemming tussen de verschillende projecten en benodigde
communicatie besproken. Aan het IPV-team nemen de projectleiders deel en het wordt voorgezeten door de
programmamanager. Zonodig kunnen op uitnodiging andere mensen deelnemen bijvoorbeeld de agrarische
ondernemer of specialisten uit de ondersteunende teams.

8.8

Gebruikerscommissie STW en Gebiedscommissie Laag Holland

Het IPV is een uitgebreid programma, waar diverse partijen direct of indirect bij betrokken zijn. Denk daarbij
aan onderzoeksinstellingen, gemeente, ministerie EZ, bedrijfsleven. Om hen te informeren over de voortgang
en zonodig vragen of dilemma’s voor te leggen wordt een gebruikerscommissie ingesteld. Vanuit het STW is
het zelfs verplicht om een gebruikerscommissie in te stellen. Een mogelijkheid is om deze gebruikerscommissie
te verbreden naar het IPV. De gebruikerscommissie heeft een adviserende rol aan de stuurgroep. De
programmamanager is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de gebruikerscommissie en zit het overleg
voor. De gebiedscommissie draagt bij aan het IPV en krijgt een adviserende rol voor de stuurgroep en wordt
geïnformeerd via tussenrapportages door de Stuurgroep. Dit geschiedt door tweejaarlijkse presentaties over
de voortgang. Bij de presentaties worden desgewenst gedeputeerden en hoogheemraden uitgenodigd. De
presentaties vallen onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep.
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9. Begroting en financiering
KOSTENBEGROTING IPV op basis van de 5 sporen 03---10---2016
Programmamanagement
programmamanagement
Project 1 CommunicaRe
communicatieplan
brede communicatie /website/promotie
projectgroep/projectleiding
SPOOR 2: LANDBOUW
inrichtingsplan
beheer en toezicht agrarisch ondernemer (4u/wk)
Project 2 NaVe veeteelt
inrichting locatie/watervoorzieningen
projectgroep/projectleiding/ exploitai9e
Project 3 Paludicultuur
inrichting locatie en watervoorzieningen
projectgroep/projectleiding exploitatie

STW programma Azolla
SPOOR 3: MARKT
Project 4 Markt en ketenontwikkeling
ketenontwikkeling
projectleiding
SPOOR 4: ONDERZOEK
Project 5 Bedrijfstechnisch- econ. onderzoek
projectleiding
kosten onderzoek
Project 6 Onderzoek bodem en water
projectleiding
kosten onderzoek
Project 7 Onderzoek natuur en landschap
projectleiding
kosten onderzoek
SPOOR 5: GOVERNANCE
Project 8 Governance
opstellen governance plan

totaal
onvoorzien 5 %
totaal kosten
FINANCIERING
bijdrage Gebiedscommissie Laag Holland
bijdrage HHNK
bijdrage PNH
Externe financiering
Financiering totaal gerealiseerd

€
€
€
€
€

700.000,00
500.000,00
1.100.000,00
800.000,00
2.400.000,00

alle bedragen zijn incl. BTW

De begroting is opgebouwd uit twee delen: het deel waarvan de dekking is gefinancierd (boven) en een deel
waarvoor de financiering nog wordt gezocht. Betekent dit dat er geen dekking is voor een volledig IPV? Nee, dit
betekent dat het IPV kan starten, maar dat niet alle wensen op voorhand dekking hebben. Er is dus dekking
voor een sober IPV. De taak van de programmamanager is om aanvullende financiering te vinden. De tabel
beneden geeft aan welk tekort er is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Met aanvullende middelen
is er ruimte voor extra onderzoek, extra communicatie.
NICE TO HAVE (Nog geen dekking)
2016
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2018

2019

2020

2021

TOTAAL
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SPOOR 1: ORGANISATIE, MANAGEMENT, COMMUNICATIE
Project 1 Communicatie
informatiecentrum/ documentaire
SPOOR 2: LANDBOUW
beheer en toezicht agrarisch ondernemer (4u/wk)
SPOOR 3: MARKT
Project 4 Markt en ketenontwikkeling
verdere ketenontwikkeling/ local branding
SPOOR 4: ONDERZOEK
Project 5 Bedrijfstechnisch- econ. onderzoek
systeemschets en bedrijfsmodellen
Project 6 Onderzoek bodem en water
aanvullende bemonstering en analyse
Project 7 Onderzoek natuur en landschap
landschapsonderzoek regionaal perspectief
SPOOR 5: GOVERNANCE
Project 8 Governance
projectleiding + onderzoek
PIJLER 3: Kennisdoorwerking
projectleiding
kosten onderzoek

totaal
onvoorzien 5 %
totaal kosten
FINANCIERING
bijdrage Veenpower kennisdoorwerking
KIBO 2017
melkveefonds
EZ/ STOWA/I&M
Mogelijk te realiseren extra ﬁnanciering
alle bedragen zijn incl. BTW

Een aantal financieringsbronnen zijn de moeite waard om verder te verkennen:
- KIBO: De aanvraag van het IPV is op 2 punten na niet gehonoreerd (62 punten in plaats van 64). Het
KIBO heeft aangegeven zelf bij partners op zoek te gaan naar middelen om de meest kansrijke
voorstellen alsnog geheel of deels te honoreren;
- Veenpower: Wetlands International dient een POP-aanvraag in. Hierin is voor het IPV €125.000,gereserveerd voor paludicultuur;
- Melkveefonds: De WUR heeft een onderzoeksvoorstel gedaan dat het budget een factor 2 overstijgt.
Het melkveefonds zou bij kunnen springen om drukdrains en grasproductie in veenweidegebieden te
stimuleren;
- Er is veel interesse aan het ontstaan vanuit het Rijk. Met name EZ, I&M, maar ook de Unie van
Waterschappen/Stowa kunnen kansrijk zijn als financier.
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