Proeftuin Natura2000 Veenweiden – een duurzaam en economische rendabel melkveebedrijf

Beschrijving maatschappelijk probleem/opgave

Welke onderzoeksvraag wordt beantwoord?

Wat is de doelstelling van het project?

Beoogde resultaten / producten

Doelgroep

In Proeftuin Veenweiden Natura 2000 worden maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting,
betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. Alleen met een integrale aanpak én in
samenwerking met anderen, kunnen stappen worden gezet naar een veehouderij in de Veenweiden die
economisch rendabel is, zuinig omgaat met waardevolle grondstoffen en maatschappelijk gewaardeerd
wordt met bewegingsruimte voor slim ondernemerschap.
1.
Welke technologieën en managementmaatregelen zijn voor handen m.b.t. Reductie N-depositie
met tegelijkertijd reducerende effecten op bodemdaling, CO2 & fosfaat emissies en verbetering
waterkwaliteit;
2.
Identificeren van toekomstperspectief voor zowel melkveehouders als natuurgebieden creëren
door een gebiedsgerichte aanpak met stakeholders binnen en buiten de landbouw.
3.
Welke innovatie met focus op de lange termijn is nodig? Met pioniers (binnen en buiten de
melkveehouderij) en de beste wetenschappers gaat de Proeftuin werken aan duurzame veenweide
bedrijfsconcepten die beogen de stikstofverliezen met 25% te verlagen.
Doel van het project is het behoud van agrarisch ontwikkelingsperspectief en de realisatie van Natura2000
doelstellingen met tegelijkertijd positieve effecten op Kaderrichtlijn Water doelstellingen en reductie
bodemdaling in veenweiden gebieden.
De Proeftuin Veenweiden zorgt voor technische en organisatorische innovaties. De Proeftuin wil dit
realiseren door:
 Het doorontwikkelen van bestaande en praktijkrijp maken van nieuwe maatregelen die
ammoniakemissie en –depositie en de uitspoeling van mineralen naar het oppervlaktewater van de
melkveehouderij in de veenweidengebieden verlagen;
 Het verzilveren van de NH3- & uitspoeling reducerende maatregelen t.b.v. ontwikkelruimte of andere
‘beloning’ op bedrijf-, keten- of gebiedsniveau.
 Naast een reductie van de ammoniak emissie en -depositie in de Natura 2000 gebieden wil het
programma verder bijdragen aan de beleidsdoelstellingen in het westelijk veenweidengebied m.b.t. de
thema’s waterkwaliteit (KRW) en bodemdaling. Uitgangspunt voor de sector is dat het programma
tevens bijdraagt aan de reductie van CO2 emissies en fosfaat in de westelijke veenweiden.
Melkveehouders in combinatie met de belangrijkste stakeholders uit hun omgeving: partners en begeleiders
uit de melkveehouderijketen, beleidsmakers, (natuurbeheer)collectieven

Deelnemers

Contactpersoon + contactgegevens
Financiering
Omvang
 100 K
 100 – 250 k
 250 K
Realisatie:
 Volledig
 Deels
 Niet
Status
 Voorbereiding
 Startfase
 Lopend
 Afgerond

Projectpartners: LTO Noord, VIC Zegveld, Wageningen UR, PPP-Agro Advies, , KTC Zegveld, Louis Bolk
Instituut
Programma Financiers: Ministerie EZ, Provincie Zuid-Holland, LTO Noord, Melkveefonds
Voornemen voor projectfinanciering: Provincie Noord-Holland, Programmabureau Utrecht-West,
Wiebren van Stralen (LTO Noord)
Andries Middag (LTO Noord) - amiddag@ltonoord.nl
Bennie van der Fels (Programma manager, Wageningen Universiteit & Research)) bennie.vanderfels@wur.nl

Omvang
 250 K
Realisatie:
 Deels



Lopend (2016-2018: Programmafinanciering)

http://proeftuinveenweiden.nl/nieuws/proeftuin-veenweiden-start-2/
Links (URL)

http://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Startbijeenkomst-Proeftuin-Natura-2000-in-WestelijkeVeenweiden.htm

Looptijd

2016-2018 (afstemming met Erik nodig, programmafinanciering van EZ en ZH stopt eind 2018)

Locatie

Westelijke Veenweiden. VIC Zegveld

