Informatie:

Bram de Vos (Alterra) 			
0317 – 486511
bram.devos@wur.nl

Symposium

Het symposium vindt plaats op het Praktijkcentrum Zegveld
Oude Meije 18, 3474 KM ZEGVELD
Telefoon: 0172 – 40 95 43

Aanmelding: Betty.Wennekes@wur.nl
Voor een uitgebreide routebeschrijving voor openbaar vervoer of auto, kunt u kijken op:
http://www.asg.wur.nl/NL/onderzoek/Faciliteiten/Praktijkcentra/Zegveld+routebeschrijving

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de projecten “Regionalisatie Waterpas”,
“Landbouwkundige doelrealisatie bij flexibel peilbeheer”, en “Ondernemen met water” uit het
kennisbasisthema “Duurzame Landbouw” van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Donderdag 27 september 2007
13.00 – 17.00 uur
Praktijkcentrum Zegveld

Waterbeheer en melkveehouderij in veenweidegebieden
Het veenweidegebied is een uniek Nederlands landschap dat volop in
de belangstelling staat. Een aantal grote problemen zoals bodemdaling,
waterbeheer, klimaatverandering, behoud waardevol cultuurlandschap
en de toekomst van de melkveehouderij komen in dit gebied samen.
In dit symposium willen we het accent leggen op de relatie tussen het
waterbeheer en de melkveehouderij in het veenweidegebied.
We beginnen met een visie op de toekomst van het westelijke
veenweidegebied. Dan presenteren wij de resultaten van het meest recente
Wageningen UR-onderzoek. Hierin staan de gevolgen van veranderend
waterbeheer op bedrijfsschaal centraal, zoals peilverhoging, flexibel
peilbeheer, onderwaterdrainage en extensief graslandgebruik en de
mogelijkheden voor regionale opschaling van de resultaten. Vervolgens
geven we het woord aan waterbeheerders en boeren om vanuit de praktijk
hun verhaal te vertellen en een reactie te geven op het gepresenteerde
onderzoek.
De doelgroepen voor dit symposium zijn waterbeheerders, boeren,
beleidsmedewerkers en onderzoekers. De ruimtelijke schaal waar wij
ons deze middag op richten is die van het gehele veenweidegebied, met
speciale aandacht voor de rol van het melkveebedrijf en zijn omgeving.
De vorm van het symposium is zo gekozen dat er veel tijd is voor vragen
en discussie. Ons doel is om recente informatie en inzichten te delen en
te komen tot goede ideeën voor verdere (onderzoeks)activiteiten met
betrekking tot het veenweidegebied.

Programma
13:00 - 13:30 uur

Ontvangst en koffie

13:30 - 13:40 uur

Opening en inleiding dagvoorzitter

(Jan van Bakel, Alterra)

Het kader van het symposium wordt aangeven, waarbij een korte 			
historische inleiding wordt gegeven en ontwikkelingen worden 				
aangegeven op het gebied van waterbeheer en landbouw in het veenweidegebied.

13:40 - 14:10 uur

Toekomst van het westelijke veenweidegebied

(Wim Dijkman, Provincie Utrecht)

Visie over de ontwikkelingen in het veenweidegebied

14:10 - 14:45 uur

Waterbeheer en landbouw

(Bram de Vos, Alterra)

Bram de Vos zal een samenvatting geven van actuele onderzoeksprojecten van
Wageningen UR waarin het Waterpas-instrumentarium wordt of zal worden 			
gebruikt om de gevolgen van veranderend waterbeheer voor
een melkveebedrijf of voor een hele polder te beschrijven. Aan de orde komen:
peilverhoging in de polder Zegveld; extensief graslandbeheer; flexibel peilbeheer in
de Vlietpolder; onderwaterdrainage, regionalisatie nat- en 				
droogteschadeberekeningen.

14.45- 15.00 uur

Koffie- en theepauze

15:00 - 15:30 uur

Waterbeheer door het Hoogheemraadschap van Rijnland

(Aad Straathof, Hoogheemraadschap van Rijnland)
Het waterbeheer in het veenweidegebied van Rijnland.

15.30 - 16:00 uur

Waterbeheer op het boerenbedrijf

(Bert de Groot, boer)

Ervaringen en ideeën over het waterbeheer in het veenweidegebied 			
door een innovatieve boer.

16.00 - 16.50 uur

Paneldiscussie (plenair)

16.50 - 17.00 uur

Conclusies en afsluiting

17.00 -

Borrel

(Jan van Bakel)

