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Waarom natte teelten?

Er zijn plekken in de veenweiden waar dringend behoefte is aan:

• Ruimte voor gewaskeuze op percelen waar grasteelt moeilijker wordt.

• Economisch rendement uit natte bufferzones die natuurgebieden 
beschermen.

• Inkomsten door verkoop van biomassa uit natuurgebieden.

• Maatregelen voor klimaatadaptatie, waterkwaliteit en tegengaan 
bodemdaling.



Kunnen we het telen?



Locaties natte teelten in de veenweiden

• 5 * 50 m2 demoveldjes Krimpenerwaard (ook andere teelten).

• 5 ha Veenweiden Innovatiecentrum (lisdodden, miscanthus en cranberry).

• 9 ha Krimpenerwaard (The cranberry company)

• ?? ha Better Wetter in Fryslân

• IPV 12 hectare waarvan 6 ha lisdodde (mei 2018)

• Wat mis ik nog?

• Plannen
• 50 ha Marickenland uitmijnen en waterbuffer Staatsbosbeheer
• ha wordt gezocht door Waternet AGV voor experiment natte teelten

• KTC Zegveld 
• Wat mis ik nog?



Kunnen we er iets van maken?



Vertragende factoren natte teelten

• Telers missen een betrouwbare afzet om te beginnen met natte teelten. 
Zij gebruiken de beschikbare grond liever voor de productie van gras.  

• Producenten bouwen geen verwerkingslocatie zonder goede 
vooruitzichten over de levering van grondstoffen en afzet van product. 

• Afnemers van producten zoals isolatiemateriaal, bouwmateriaal en 
papier kiezen nog graag voor vertrouwde materialen en producten die 
vaak ook beter passen bij voorschriften en regels.  



De verklaring (1)

Opbrengst lisdodde per hectare
Ruwvoeder: EUR 900,- 500,- tot EUR 4.000,- 1.450,-
Vezel: EUR 1.200,- tot EUR 2.400,-

Investering 
Inzaai / aanplant: EUR 1.500,- tot EUR 4.000,-
Beheer / onderhoud: EUR 250,- tot EUR 1.500,-



Risico’s van investeren in innovatieproces



De verklaring (2)

Er is nog geen aantrekkelijke ‘natte’ keten met voldoende afzetvolume

Stel:
1 picknicktafel bevat 100 kg lisdodde (droge stof)
1 ha lisdodde levert 10.000- 20.000 kg droge stof

1 ha lisdodde  100 – 200 picknicktafels



De verklaring (3)

• Where facts are few, experts are many



The next step



Ontwikkelstrategie natte teelten

• Maatschappelijke kosten en baten van natte teelten
• landbouw, natuurontwikkeling, klimaat, waterberging

• Techniek: 
• locatiekeuze, teelt, oogsten, voorbewerken, …

• Handelingsperspectieven
• samenspel van bestuurlijk-juridische, technische en 

ruimtelijke maatregelen.

• Keten- en verdienmodel



Dit moeten we nu doen

Wij kunnen positief bijdragen 
aan de ontwikkeling van de 
veenweiden. 

Door te verkennen of we als 
launching customer kunnen 
bijdragen aan het ontstaan van 
een afzetmarkt voor producten 
uit natte teelten en biomassa 
uit natuurgebieden. 


