AQUATISCHE LANDBOUW
haal meer uit
land én water

AQUATISCHE LANDBOUW
Waarom wel het land, maar niet de sloot benutten in de
veenweiden? Dat is de vraag waar het om draait in het
icoon Aquatische landbouw van het Veenweiden Innovatie
Centrum (VIC). Als ook de sloot voor productie gebruikt
kan worden en er geschikte teelten zijn voor natte
percelen, dan biedt dat voor melkveehouders
economisch aantrekkelijke perspectieven.
Het VIC onderzoekt samen met belanghebbenden
de verschillende opties om meer uit land én
water te halen.

Van nadeel naar voordeel

teelten op een melkveebedrijf kunnen
bijvoorbeeld gebruikt worden om kringlopen

Het veenweidegebied is een uniek

te sluiten en zelfs de waterkwaliteit te

landschapstype dat voor 10-20% uit

verbeteren. Het (sloot)water heeft genoeg

watergangen bestaat. Veehouders hebben

interessante eigenschappen om nieuwe

vaak te maken met enkele percelen die

economische kansen te onderzoeken:

door onderbemaling zo laag liggen dat ze

• het kan een productieomgeving vormen

bij een robuust peilbeheer te nat worden

voor dieren en planten die te vermarkten

voor beweiding van melkvee. Of met een

zijn;

mindere kwaliteit gras vanwege periodieke
wateropvang gedurende een langere periode.
Bovendien kost onderhoud aan watergangen

• watergangen kunnen geschikt zijn voor
wateropvang of bagger;
• aanwezige voedingsstoffen in het water

tijd en geld. Stuk voor stuk ‘nadelen’ die

(waaronder bagger) kunnen benut

het VIC wil onderzoeken en waar mogelijk,

worden voor biomassa;

omzetten in ‘voordelen’. Vooral omdat
o.a. klimatologische veranderingen in de
toekomst mogelijk meer en vaker natte

• water is een energiedrager, het heeft
draagvermogen en flexibiliteit;
• (sloot)water kent verschillende

percelen veroorzaken. Wanneer de landbouw

ecosystemen die ecologisch van groot

door ander waterbeheer daar op in kan

belang zijn.

spelen, bijvoorbeeld door waterberging voor
eigen gebruik bij onderwaterdrainage, is dat

Het VIC wil samen met belanghebbenden

ook voor waterschappen en provincies een

in het gebied (agrarisch ondernemers,

gunstige ontwikkeling.

waterschappen, natuurorganisaties,
ketenpartijen en provincies en gemeenten)

De vraag is dan ook: kan het watersysteem

verschillende opties ontdekken en

een bron van inkomsten worden? Zijn er

onderzoeken op haalbaarheid. En deze

teelten met weinig arbeidsbehoefte die

vervolgens ontwikkelen tot rendabele

geschikt zijn op natte percelen? Andere

concepten.

Voor de opties die worden onderzocht en

1.Visteelt in veensloten

verder uitgewerkt gelden twee belangrijke

Bij teelt van vis in veensloten gaat het

randvoorwaarden:

om vis die van nature al in poldersloten

• bodemdaling en emissies naar lucht en

voorkomt. Voorwaarde is dat deze zonder

water zijn minder dan bij het huidige

antibiotica of zwaar bijvoeren geteeld kan

gebruik van land of water

worden, zodat een goede waterkwaliteit

• de belasting van infrastructuur moet

geborgd blijft.

beperkt blijven.
Visteelt in veensloten is nieuw en raakt
aan allerlei schakels in de keten die niet

Kansrijke opties

of nauwelijks met elkaar samenwerken.
Daarom heeft het VIC onderzocht of:

Vanuit de gedachte ‘meer opbrengst uit
land én water’ start het icoon aquatische

• er vraag is naar poldervis;

landbouw van het VIC met de verkenning

• het veenweidengebied geschikt is voor

van drie concrete opties om deze te toetsen
op haalbaarheid en toepasbaarheid:

visteelt;
• er voldoende belangstelling is bij
de ondernemers aan de vraag- en

1. Visteelt in veensloten
2. Voedselgewassen in de veenweiden,
zoals bijvoorbeeld cranberry’s
3. Vezelgewassen zoals bijvoorbeeld
miscanthus

aanbodkant;
• er draagvlak is bij de waterbeheerders
voor deze ontwikkelingen;
• er knelpunten zijn en zo ja, welke
oplossingen er denkbaar zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat er belangstelling is en bovendien mogelijkheden
én geïnteresseerde stakeholders zijn.
Voldoende reden om de vervolgstappen

te zetten: de samenwerking aangaan met

• bodemdaling verminderen. Dit lijkt

visteeltdeskundigen en casussen uitwerken

mogelijk omdat er geen of minimale

tot pilots. En tevens het ontwikkelen

grondbewerking nodig is en geteeld kan

van diverse verdienmodellen die visteelt

worden bij hoge grondwaterstanden;

in sloten ook voor de eigenaar van de

• bestand zijn tegen perioden waarbij

watergangen aantrekkelijk kan maken. In

het gewas onder water staat of waarbij

deze pilots wordt gebruik gemaakt van de

inundatie mogelijk zelfs gewenst is.

voedselrijkdom van het water, waarbij zelfs

Hierdoor is het perceel ook bruikbaar

erfafspoeling benut kan worden.

voor waterberging of regenwateropslag;
• geen of minimale gewasbescherming

De pilots leveren nieuwe kennis op
(over de groeicurves van vis, overleving,
beïnvloeding van waterkwaliteit, bijdrage
aan de biodiversiteit en het optreden van

nodig hebben;
• niet of nauwelijks bemesting nodig
hebben;
• bijdragen aan het benutten van

ziekten) en brengen knelpunten in beeld.

uitspoelinggevoelige mineralen als

Daarnaast zijn de pilots belangrijk om de

stikstof en fosfaat;

samenwerking tussen de verschillende
partijen vorm te geven.

• economisch aantrekkelijk zijn en de
maatschappelijke kosten verminderen.
Cranberry’s voldoen aan deze voorwaarden:

2. Cranberryteelt

ze zijn robuust, vragen weinig arbeid,

VIC ziet mogelijkheden in alternatieve teelten

hebben geen bestrijdingsmiddelen nodig

op écht natte percelen in de veenweiden (die

en leveren economisch rendement op.

dus minder geschikt zijn voor grasteelt).

Cranberry’s zijn populair bij de consument

Voorwaarde is dat deze teelten:

en worden in steeds meer voedings-

en gezondheidsproducten verwerkt.

Het VIC is initiatiefnemer van het netwerk

Cranberry’s doen het goed op zure, natte

‘Slaap Zacht’, waarin melkveehouders op

veengronden. En kunnen daarmee de

een perceel van 8 hectare zelf hebben ge-

huidige beheerkosten van natte percelen

experimenteerd met de teelt van het gewas

veranderen in een netto beheeropbrengst.

miscanthus. Omdat dit vezelgewas drie tot

Bovendien leveren cranberryvelden een

vijf jaar tijd nodig heeft voor er optimaal van

bijdrage aan de biodiversiteit (kruiden,

kan worden geoogst, zal het VIC het verloop

planten, insecten). Net als miscanthus

en de opbrengst van Miscanthus verder

(zie hieronder) hebben ook cranberry’s

volgen.

ongeveer vijf jaar nodig om zich tot een
volwaardig gewas te ontwikkelen, maar ze
gaan vervolgens decennia lang mee.

Haal ook meer uit land
én water en doe mee!

3. Miscanthusteelt

De zoektocht gaat door want er zijn meer

Miscanthus (olifantsgras) is een gewas dat

opties denkbaar; bijvoorbeeld de teelt

op veen geteeld kan worden. Daarmee is

en oogst van eendenkroos op het water.

het voor melkveehouders een interessante

Of de teelt van een ander vezelgewas

teelt; het is geschikt als strooiselmateriaal

als lisdodde. Het VIC zoekt naar meer

in ligboxen en vrijloopstallen, maar ook als

alternatieven die leiden tot nieuwe

biobrandstof en kan worden gebruikt als

perspectieven voor ondernemers in de

grondstof voor bouwplaten. Bovendien is

veenweiden. Bent u of kent u een veehouder

door de stijging van de strooiselprijzen, de

in de veenweiden die het maximale uit

vraag naar alternatief strooisel toegenomen.

land en water (en uit zichzelf) wil halen? Of
heeft u daar ideeën over die u verder wilt
uitwerken? Doe dan mee en neem contact
op met joke@veenweiden.nl

Veenweiden Innovatiecentrum
Oude Meije 18, Zegveld

vormgeving en productie: vandermeerwaarde.nl
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