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Op 30 september 2016 vond het 1e Veldcongres ‘Natte teelten in het veengebied’ plaats, 
georganiseerd door het VIC Zegveld, de STOWA, de Radboud Universiteit, het programmabureau 
Utrecht-West en het Louis Bolk Instituut. Natte teelten zoals lisdodde, cranberry, veenmos en azolla 
kunnen helpen om bodemdaling in het veenweidegebied te reduceren en kunnen bijdragen aan een 
duurzame landbouw in het veenweidegebied. Maar wat weten we er eigenlijk al van? Hoe ziet de 
teelt eruit? Hoe ziet de markt eruit? Hoe gieten we dat in een verdienmodel en wat betekent het 
voor de toekomst van het veenweidegebied? Ruim 100 deelnemers vanuit uiteenlopende 
achtergronden (provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties, agrariërs, 
adviesbureaus en kennisinstellingen) waren in Zegveld bijeen om over het antwoord op deze en 
andere vragen bijgepraat te worden en van gedachten te wisselen. 
 
 

   

   
 

  



                     
 

Opening 
Stand-in dagvoorzitter Leo Joosten (VIC) opende de dag met een korte schets van 
de aanleiding van de bijeenkomst. Gewassen als lisdodde, cranberry, veenmos en 
azolla bieden voldoende perspectief om een nieuwe stap te maken naar een 
‘volhoudbare’ landbouw, zowel economisch als ecologisch. Bovendien helpen 
natte teelten bij het oplossen van het CO2- en bodemdalingsvraagstuk en dragen 
zij bij aan waterkwaliteit en biodiversiteit. Het is nu tijd om de reeds 
gegenereerde kennis te delen.  
 

Stand-in dagvoorzitter Leo Joosten (VIC) 
 

Natte teelten en ecosysteemdiensten 
Hoogleraar Leon Lamers (Radboud Universiteit) gaf een inhoudelijke introductie op natte teelten en 
ecosysteemdiensten in de veenweiden. Vanuit zijn deskundigheid op het gebied van koolstof-, fosfor- 
en stikstofkringlopen in relatie tot veengrond, belichtte hij de natte teelten. Daarbij onderscheidde 
hij, naast productie van schoon water, voedsel en biomassa, ook ondersteunende, regulerende en 
culturele ecosysteemdiensten van veenlandschappen. Hierbij kan respectievelijk gedacht worden aan 
biodiversiteit, klimaatregulatie en educatie/voorlichting. Daarbij zette hij natuur en productie niet 
tegenover elkaar, maar schetste hij een glijdende schaal, waarbij juist het hele traject tussen 100% 
natuur en 100% productie interessant is. Veel natte teelten zitten in dit traject, waarbij het 
verdienmodel is gebaseerd op een deel inkomsten uit de markt en een deel uit ecosysteemdiensten. 
 

 
Leon Lamers bood overzicht van ecosysteemdiensten van veenlandschappen 

 

Veldsessies 
De aanwezigen brachten, verdeeld over drie groepen, een bezoek aan experimentele velden van 
natte teelten: lisdodde, kroosvaren, cranberry en veenmos. Optioneel was een bezoek aan een veld 
met wilde rijst, olifantsgras en wilg. 
 
Op dit moment is het veengebied vooral in gebruik als grasland c.q. melkveehouderij. Om een andere 
functie te realiseren, moet het alternatief (natte teelten) financieel interessant zijn voor de 
landeigenaar. In de presentaties werd daarom ook ingegaan op de afzetmogelijkheden en het 
bijbehorende verdienmodel. 
  



                     
 

Cranberry (vaccinium) 
Frank Lenssinck (Veenweiden Innovatiecentrum) en Jan 
Buijs (agrarische onderneming CranTex) gaven een 
toelichting op de groeiwijze van deze plant, die 
voornamelijk producten voor humane consumptie 
oplevert. Belangrijkste kostenpost in beheer en 
onderhoud van deze teelt is onkruidverwijdering. Het 
experimentele veld is daarom opgedeeld in stukken, 
waarop verschillende vormen van onkruidbestrijding 
worden getest. Het gaat dan o.a. om mechanische (o.a. 
branden en snijden), biologische (schapen laten grazen) 
en chemische onkruidbestrijding. Het verdienmodel is 
vooralsnog gebaseerd op afzet op een nichemarkt. 
Daarnaast draagt deze teelt ook bij aan 
ecoysteemdiensten. 
 

Jan Buijs (CranTex) lichtte de groeiwijze van cranberry toe 
 
 
 
Lisdodde (typha) 

Christian Fritz (Radboud Universiteit) en Ernst Oosterveld (Altenburg 
& Wymenga) namen de aanwezigen mee in de rijke historie van de 
lisdodde, zowel bij onze oosterburen als in Nederland. Lisdodde 
levert o.a. bouw-/isolatiemateriaal en biomassa voor energie op. 
Het is ook een veevoergewas, de wortels zijn voor mensen eetbaar 
en de pollen kunnen worden afgezet als kruidengeneesmiddel. 
Daarnaast is sprake van baten in de vorm van ecosystemdiensten, 
waaronder waterberging. Doordat lisdodde goed tegen fluctuaties 
in het waterpeil kan, is 3.000 tot 9.000 m3  waterberging per hectare 
mogelijk in combinatie met deze teelt. 
 
Christian Fritz (Radboud Universiteit) met op de achtergrond het 
veld lisdoddes 
 
 
  



                     
 

Kroosvaren (azolla) 
Bas van de Riet en Fons Smolders (beiden onderzoekcentrum B-Ware) gaven een overzicht van de 
gebruiksmogelijkheden van deze zeer snel groeiende, eenjarige, drijvende zoetwatervaren. Naast 
inzet als eiwitrijk veevoer is op termijn ook humane consumptie denkbaar. Azolla is in staat fosfor uit 
het water te binden. Door regelmatig te oogsten kunnen nutriënten uit het oppervlaktewater 
daardoor verwijderd worden. Ook kunnen wateren waarin azolla wordt geteeld worden ingezet als 
waterberging. 
 

 
Voorbeelden van afzetmogelijkheden van kroosvaren/azolla 

 
 
Veenmos 

Niels Hogeweg (Landschap Noord-Holland) lichtte toe dat 
veenmos in staat is het maaiveld te doen stijgen, vanwege 
het dikke pakket dat de plant vormt. Dit effect is onderzocht 
in en gebleken uit het project ‘Omhoog met het veen’. Door 
te oogsten, stijgt het maaiveld niet, maar wordt bodemdaling 
wel tegengegaan. Economisch is veenmos interessant als 
decoratiemateriaal en als duurzame potgrond. Het is een 
duurzaam alternatief voor het huidige afgraven van 
veengronden in o.a. de Baltische Staten. 
 
Close-up van veenmos 
 
 

 
Overige teelten 
Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) begeleidde het bezoek aan proefvelden met wilde rijst, 
olifantsgras en wilg. Met deze teelten vinden nu de eerste kleinschalige experimenten plaats. De 
benodigde investering is, in vergelijking met de andere teelten, relatief laag. De specifieke kosten van 
beheer en onderhoud zijn nog niet bekend en bijvoorbeeld bij wilde rijst is nog sprake van 50% 
oogstverliezen. 

https://www.landschapnoordholland.nl/project/omhoog-met-het-veen


                     
 

Naar een gezamenlijke agenda 

Onder leiding van dagvoorzitter Hans van der Vlist gingen bestuurders met elkaar in gesprek over de 
vraag wat nodig is om natte teelten tot een veenweidesucces te maken. Nico Verduin (bestuurslid 
LTO-Noord) benadrukte dat landbouw en natuur voor hem synoniem zijn en vindt het daarom logisch 
samen te werken aan behoud van het veenweidegebied. Wiebe van der Ploeg (bestuurslid Unie van 
Waterschappen en STOWA) gaf aan dat waterschappen niet alleen volgend zijn in het peilbeheer, 
maar de discussie over ‘functie volgt peil’ een versnelling mogen geven, zeker in het licht van 
klimaatverandering. Hans Haring (wethouder Gemeente Woerden) benoemde de veenweiden als 
een economisch belangrijk gebied, dat de regio veel werkgelegenheid biedt en wil dit voor de 
toekomst behouden. Gezamenlijk onderschreven de panelleden het belang van denken in termen 
van kansen en het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda (en kennisprogramma) om natte 
teelten in het veengebied definitief te introduceren. In dit programma moet aandacht zijn voor 
inhoudelijke vragen en voor het wegnemen van regeltechnische belemmeringen. De ambitie is om 
toe te werken naar een gezond verdienmodel in combinatie met een groeiende groep actieve 
ondernemers en terreinbeheerders. 
 

 
V.l.n.r. Hans van der Vlist (discussieleider), Hans Haring (wethouder Gemeente Woerden), Wiebe van 

der Ploeg (bestuurslid Unie van Waterschappen en STOWA), Nico Verduin (bestuurslid LTO-Noord) 
 

Op naar het 2e Veldcongres Natte teelten 
Hans van der Vlist sloot de bijeenkomst af. Hij dankte de sprekers, panelleden en organisatie 
(alsmede de moeder van Anna voor het bakken van 20 cranberry-cakes!) en kijkt uit naar de 
volgende in de serie veldcongressen. Ook gaf hij aan dat de organisaties achter het veldcongres de 
handschoen zullen oppakken om te komen tot een gezamenlijke agenda. De aanwezigen hadden tot 
slot de mogelijkheid om met de aanwezige experts en onder het genot van cranberry-cake informeel 
door te praten over alle natte teelten. 
 
 
Het 1e Veldcongres ‘Natte teelten in het veengebied’ werd georganiseerd door het VIC Zegveld, de STOWA, de Radboud 
Universiteit, het programmabureau Utrecht-West en het Louis Bolk Instituut. Het werd mede mogelijk gemaakt door het 
‘Systeeminnovatieprogramma in de veenweiden’ van de provincie Zuid-Holland en het project ‘Veen, Voer en Verder’ 
gefinancierd door de provincies Utrecht en Zuid-Holland. 
 
Dit veldcongres was de eerste in een reeks van drie. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op dit 
thema en/of de volgende veldcongressen? Abonneer u dan op de nieuwsbrieven van het VIC en/of de STOWA via 
www.veenweiden.nl/aanmelden-nieuwsbrief en/of www.stowa.nl. 

http://www.veenweiden.nl/aanmelden-nieuwsbrief
http://www.stowa.nl/

