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Inleiding: 
Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de toekomst van de proefboerderij in Zegveld. Het 
komt er op neer dat de Universiteit Wageningen de veestapel, de melkrechten en een deel van de gronden 
heeft verkocht. 
De boeren waren al langer in onderhandeling met de WUR voor de aankoop van de boerderij. De boeren 
hebben inmiddels de coöperatie Kennistransfercentrum Zegveld (KTC-Zegveld) opgericht. Deze coöperatie 
zal naar verwachting op korte termijn de boerderij en de resterende gronden kopen, onder voorbehoud van 
financiering. 

Kernboodschap: 

Voor de volledigheid, de KTC-Zegveld is niet het VeenWeidelnnovatiecentrum (VIC). Deze laatste is in 
handen van overheden (maar niet Gemeente Woerden)en de LTO. 
De nieuwe coöperatie heeft een goede start gemaakt. In een bijeenkomst met boeren en bedrijven 
afgelopen week heeft de coöperatie een toezegging van een kleine 5 ton gehad. Een hoopvol begin. 

De coöperatie heeft de stuurgroep Groene Hart gevraagd om hen te helpen bij de aankoop. De stuurgroep 
heeft vrijdagmiddag wethouder Duindam, als wethouder van de gemeente waar de proefboerderij in ligt, op 
de hoogte gesteld van de stand van zaken. Evenals de stuurgroep zullen we nu even moeten afwachten of 
de coöperatie hun hulpvraag (bv in de vorm van investeringsgeld) straks zullen doen. Dat is nog niet 

Maandag 13 januari spreken wij staatssecretaris Dijksma. Dat gaat in eerste instantie over 
Natura2000/EHS en de financiële middelen, maar tijdens de bijeenkomst zal het voortbestaan van de 
proefboerderij in de vorm van het KTC-Zegveld ongetwijfeld aan de orde komen. Immers, voor het oplossen 
van de stikstofvraagstukken rond de Nieuwkoopse Plassen en landbouw is het KTC-Zegveld van groot 
belang. 

bekend. 



Wij zullen ons, bij gebrek aan de mogelijkheid tot afstemmen, terughoudend opstellen, maar wij zullen wel 
aangeven dat wij onderzoek naar bodemdaling, toekomst mogelijkheden voor het agrarisch 
ondernemerschap en behoud van het open landschap (dat geheel bij ons onder de noemer bio-economie), 
prioriteit geven. Een sterke betrokkenheid bij beide coöperaties is daarbij een mogelijkheid die wij 
openhouden. 
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