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Naar een groen Verdienmodel voor de Veenkoloniën

Vergroening Veenkoloniën
Gezonde teelten door gebruik van vruchtwisseling en gezonde gewassen;

Gezonde teeltsystemen:

bodem & organische stof, vruchtwisseling en gezonde gewassen

Natuur en biodiversiteit:

maatregelen op bedrijfsniveau, maatregelen op gebiedsniveau en
samenwerking met niet-agrarische partners in het gebied.

Natuur- en biodiversiteit door maatregelen op bedrijfsniveau, gebiedsniveau en door samenwerking
met niet-agrarische partners.

Circulaire economie:

benutting van regionale stromen, verhoging van regionale
zelfvoorziening van mest en veevoer, nieuwe teelten en ketens.

Een circulaire economie waarbij op regionaal niveau bestaande stromen, zelfvoorziening van mest en
veevoer, nieuwe teelten en ketens zo optimaal mogelijk worden benut.

Resultaat:
Daarmee samenhangende activiteiten:
 de inzet van nieuwe teelten en de bijbehorende kennis;
 netwerkvorming met regionale partners en kennispartners;
 samen met het veld ideeën en kennis inventariseren;
 tussentijdse monitoring resultaten KPI’s .

 Regionale, nationale en internationale kennis over bodemmanagement is ontsloten en vertaald naar
de specifiek Veenkoloniale situatie.
 Inzicht in de effectiviteit van maatregelen om specifieke knelpunten t.a.v. bodemkwaliteit in de
Veenkoloniën aan te pakken.
 grondbewerking en groenbemesters
 indicatorset voor een gezonde, biodiverse en weerbare bodem.
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Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën
Als een Landbouwer een bijdrage levert aan behoud en herstel van biodiversiteit is het van belang dat
prestaties op het gebied van biodiversiteit meetbaar worden gemaakt en dat goede prestaties worden beloond.
Het meetbaar maken van deze prestaties kan bijdragen aan tools om via de GLB-beloningen voor natuurbeheer
en/of bijdrage aan biodiversiteitsherstel te belonen.
Aanpak:
 KPI’s toetsen op praktische toepasbaarheid en haalbaarheid;
 Maatwerk op verschillende bedrijven;
 Verschillende varianten van maatregelen;
 het uitwerken van die ideeën en met de aanwezige kennis de vragen die leven antwoorden.
Doel
 De inzet van boeren op kritische prestatie indicatoren (KPI’s) wordt gemeten en verschillende
maatregelen worden getoetst op hun effectiviteit en haalbaarheid om in de praktijk de score op KPI’s
in de Veenkoloniën te verbeteren.
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