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Het nieuw multifunctioneel agrarisch bedrijf

nu: onderbemalingen die de bodemdaling versnellen

onderwaterdrainage: passief remmen van bodemdaling

drukdrains: actief sturen met water, paludicultuurvakken: zuiveren van water
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Waarom is deze combinatie interessant?

drukdrains: actief sturen met water, paludicultuurvakken: zuiveren van water
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Partners en financiers

+1.000.000€



Spoorboekje IPV: 
5 sporen

• SPOOR 2: Pilotbedrijf

• SPOOR 3: Markt en keten

• SPOOR 4: Onderzoek

• SPOOR 5: Governance

• Kennisdoorwerking



Planning



Planning

2018

• Start onderzoek drukdrains (sturen met water)

• Start onderzoek natuur

• Start marktspoor

• Klimaattafel veenweide (governance)

2019

• Start onderzoek water en bodem (gasmetingen)

• Start AZOPRO

• Start onderzoek weidevogels

• Fieldlabs markt



Natte teelten en weidevogelonderzoek

Aanlegfase

• eerst extreem nat

• toen extreem droog



Paludicultuur



Grondwerk



Waterhuishouding



Planten



Groei



Ganzenvraat



Onderzoekslocatie AZOPRO



Onderzoekslocatie AZOPRO



Onderzoekslocatie AZOPRO



Veel vogels!!

Tureluur (b)
Zwaluw
Kluut (b)
Lepelaar
Kleine plevier (b)
Watersnip (b)
Rietgors
Kievit. (b)
Scholekster (b)
Kuifeend(b)
Tafeleend (b)
Bergeend (b)
Krakeend (b)
Nijlgans (b)
Grauwe gans (b)
Zomertaling



MARKTVERKENNING: perspectief

Geschikte natte teelten: 

• Azolla (+ eendenkroos)

• Kleine en grote lisdodde

• Veenmos



IPV: circulaire economie / korte ketens

grondstof uit afval: plantenresten en bagger en mest



IPV: sturen met water

Kwantitatief: boer voorkomt bodemdaling door opzetten peil

Kwalitatief: boer zuivert oppervlaktewater en bagger



IPV: duurzame productie grondstoffen

melk: melkproductie zonder bodemdaling: klimaatwinst

vezels, eiwitten, veenmos: grondstof voor bouw, voeding, 
verpakkingsindustrie en substraten



Marktspoor

Lisdodde

• myceliumtechniek

• perstechniek

• veevoer

Azolla/veenmos in 2019



Perstechniek

De een zijn dood....



Myceliumtechniek



Leg een verbinding met de stad/ MRA

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilkZ7VncfSAhWHChoKHRwpD10QjRwIBw&url=http://saltarchitects.co.uk/projects/community/bird-hide/&psig=AFQjCNEp8mG8etetB3b7ObyHTZR8GAhQTw&ust=1489073625111804
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim4POQkbDSAhVEWBQKHaV1BUkQjRwIBw&url=http://www.ericklarenbeek.com/&psig=AFQjCNHyvIGtipJX-59Id-wFLGvAHHckFQ&ust=1488279984696548
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjstIO1rI_TAhVEtxoKHTITAxwQjRwIBw&url=https://www.sadc.nl/locatieadvies/projectbureau-herstructurering-bedrijventerreinen/&bvm=bv.151426398,d.d2s&psig=AFQjCNEoLeu4MvAbskBldaELT18w6agQCQ&ust=1491551483819115


IPV: een vogelkijkhut van lisdodde



IPV: lokale ondernemers maken producten

VEENMOS



www.veeteelt.nl Erik SjoedinAzolla Foundation

Azolla

•Groenbemester
•Veevoeder
•Levensmiddelenindustrie
•Biobrandstof

IPV: lokale ondernemers maken producten

AZOLLA



Gedegen onderzoek naar effecten

Bedrijfstechnisch, -economisch, bodem en water,
biodiversiteit en landschap



Buffer IJsselmeer en Markermeer:
180.000ha= 270mm x 225.000ha
/ 607,5 milj. liter= 0,33m x 2= 0,66m

Verdampingsoverschot (bron KNMI):
juli: 90mm

augustus: 90mm
september: 90mm

= 270mm x 225.000ha
=607,5 milj. liter 

OPGAVE: De waterbehoefte van veenweidegebieden in NL in 2030 berekenen



Hoe verhoudt IPV zich met de NL-se opgave?
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