
Programma
09:15  Ontvangst met koffie/thee 

09:45 Opening van de dag Dagvoorzitter Hans van der Vlist
09:55 Introductie ecosysteemdiensten Leon Lamers | hoogleraar Radboud Universiteit

10:25 Pauze – Koffie en thee 

10:45 Start Veldsessies Experts
 • Veldsessie lisdodde Christian Fritz | Radboud Universiteit
   Eddy Wymenga | Altenburg & Wymenga
 • Veldsessie azolla Bas van de Riet | B-Ware
   Fons Smolders | B-ware
 • Veldsessie veenmos Roel van Gerwen  | Landschap Noord-Holland
 • Veldsessie cranberry Frank Lenssinck | Veenweiden Innovatiecentrum  
   Jan Buijs | CranTex
 • Veldsessie overige natte teelten Nick van Eekeren | Louis Bolk Instituut

12:45  Lunchdiscussie ‘Wat is nodig om natte teelten in het veengebied 
tot een succes te maken?’ onder leiding van dagvoorzitter 
Hans van der Vlist 

  Panelleden: bestuurders van Provincie, Unie van Waterschappen 
en LTO-Noord

13:45  Netwerken onder leiding van experts: lisdodde, 
 azolla, veenmos, cranberry en overige teelten

1e Veldcongres ‘Natte teelten 
in het veengebied’

30 september 2016 
9.15 uur - 14.00 uur

Locatie
Veenweiden Innovatiecentrum
Oude Meije 18
3474 KM Zegveld



Graag nodigen wij u uit voor het eerste Veldcongres: ‘Natte teelten in het 
veengebied’ op 30 september a.s. Op dit Veldcongres willen we u helpen 
een beeld te vormen van de kansen  en uitdagingen van natte teelten, 
als oplossingsrichting voor de toekomst van het veengebied.  

De organisaties STOWA, Radboud Universiteit, Programmabureau 
Utrecht-West, Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatie-
centrum vinden het tijd om de kennis die zij gegenereerd hebben met 
u te delen. Omdat gewassen als lisdodde, cranberries, veenmos en 
azolla ondertussen voldoende perspectief bieden om een nieuw stap 
te maken in een ‘volhoudbare’ landbouw, zowel economisch als 
ecologisch . Bovendien helpen natte teelten bij het oplossen van het 
CO2- en bodemdalingsvraagstuk. 

Hoogleraar Leon Lamers, deskundige op het gebied van koolstof-, fosfor-, en stikstof kringlopen in 
relatie tot veengrond, zal  in zijn introductie ingaan op natte teelten en ecosysteemdiensten in de 
veenweiden. Daarna brengen we een bezoek aan een aantal experimentele velden van natte teelten. 
We lichten het demonstratieveld toe en voorzien de ‘Veldsessie’ van de beschikbare wetenschappelijke 
kennis uit binnen- en buitenland. Aansluitend voeren we onder leiding van de dagvoor zitter Hans van 
der Vlist een paneldiscussie, waarin de panelleden gevraagd wordt welke stappen nodig zijn om 
natte teelten in het veengebied definitief te introduceren. Tot slot bieden we u de mogelijkheid om 
aan netwerktafels gezamenlijk met de aanwezige experts informeel door te praten over de natte 
teelten. 

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor deze dag, dit kan via de website van STOWA via deze link.
Daarbij kunt u ook aangeven of u gebruik wilt maken van de pendeldienst vanaf NS-station Woerden.

Het veldcongres is mede mogelijk gemaakt door het Systeeminnovatie-
programma in de Veenweiden van de provincie Zuid- Holland en 
het project Veen, Voer en Verder gefinancierd door de provincies 
Utrecht en Zuid-Holland. 

Veldcongres ‘Natte teelten in het veengebied’

http://www.stowa.nl/Form_Manager/20160930__Aanmeldformulier_veldcongres_Natte_Teelten/

