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Samenvatting
Achtergrond
De bodemdaling in het Veenweidengebied, en de hiermee gepaard gaande problemen en kosten
vormen een belangrijk aandachtspunt voor ondermeer het toekomstperspectief van de agrarische
sector in het gebied. Deze problematiek is daarom opgenomen in de onderzoeksagenda Westelijke
Veenweiden 2012-2015. De vraag is aan de orde of er nattere teelten te vinden zijn die kunnen voor
nattere percelen en bufferzones rond natuurgebieden meer (kunnen gaan) opbrengen dan de
melkveehouderij en daarmee ook bijdragen aan de verbreding van de economie van het gebied.
Projectdoelen en -uitvoering
Uit diverse onderzoeken kwam cranberryteelt in beeld als mogelijke high-potential voor nieuw
toekomstperspectief voor de landbouw in het veenweidegebied. Vanuit de premisse dat cranberry’s
uitstekend groeien op zure, natte veengronden, is daarom in 2015 een project gestart met als doel
om:
•
praktijkgerichte en beleidsmatige kennis te ontwikkelen over de teelt in laagveengebieden;
•
deze opgedane kennis te verspreiden.
Het project is uitgevoerd door middel van een 2-jarige teeltproef en het bouwen van een
praktijknetwerk. Het project ‘Introductie Cranberryteelt in Veenweiden’ is voorjaar 2015 van start
gegaan (inplant veld 10 juni 2015). De veldproef eindigde op 1 juni 2017 en het project op 1 juli
2017. Het project maakt onderdeel uit van het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden, dat
het VIC in opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft geschreven en uitgevoerd. Het project kreeg
verder financiële steun uit het programma Aanpak Veenweiden dat de gebiedscommissie in opdracht
van de provincie Utrecht uitvoert.
Tijdlijn verloop proef

Legenda
A
:
B
:
C
:
D
:
E
:
F
:

Voorbereiding
Zuurgraad
Aanplant
Waterbeheer
Beheer gras en onkruid
Opbrengst en oogst

De veldproef is uiteindelijk in twee fasen uitgevoerd:
•
fase 1 (mei 2015 – sept. 2016) op een relatief groot proefveld (0,2 ha) dat eerst is geplagd;
•
fase 2 (sept. 2016 – juni 2017) op kleinere proefvlakken met gericht beheer (0,03 ha).
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In de eerste fase is met name geëxperimenteerd met inundatie, schoffelen, vezels en maaibeheer. Het
beheer van de proefvlakken op een dergelijk grote schaal (0,2 ha) bleek in het 2e groeiseizoen
onhoudbaar, vanwege de sterke vergrassing in combinatie met slechte groei van de planten. Daarom
is het veld in september 2016 geruimd en opnieuw ingericht (fase 2) met een 20-tal kleine, beter
beheersbare proefvlakken. De focus lag op onkruidbeheer en vergrassing via een breed palet aan
maatregelen. Daarnaast zijn bij een biologische melkveehouder (Samsom, Wilnis) nog 4 proefvakken
ingericht met aanplant rechtstreeks in de zode. Ook is een set potproeven ingezet gericht op het
sturen met het waterpeil. Onderstaande tijdlijn geeft een overzicht van het verloop van de proef.
Resultaten
De veldproef heeft bevestigd dat de veengrond, vanwege het zure karakter en de natte
omstandigheden, in principe geschikt is als basis voor de groei van cranberry’s. Echter de onkruid- en
grasdruk vanuit de bodem is enorm. Zonder zorgvuldige voorbereiding van het plantbed, de juiste
bodem- en weersomstandigheden bij de aanplant en gerichte beheermaatregelen is aanplant van
cranberry’s kansloos. De teelt (zowel gangbaar als biologisch) op veen lijkt vooral perspectiefvol met
de toepassing van afbreekbaar biofolie. De folie lijkt bovendien te leiden tot een groeiversnellend
microklimaat (vochtiger, warmer). Een teelt op basis van geïntegreerde bestrijding biedt op basis van
de proeven ook perspectief.
Natte omstandigheden in de winterperiode zijn geen belemmering voor het cranberrygewas. Uit de
potproeven komt een voorzichtig beeld naar voren dat inundatie in de winter wellicht leidt tot snellere
hechting van de runners. Daarentegen is in het groeiseizoen een zekere drooglegging noodzakelijk
(20-30cm min maaiveld) om het wortelgestel de kans te geven zich te ontwikkelen. Een goed
wortelgestel met voldoende zuurstof in de bodem is de basis voor een goede groei van de plant. Over
effecten op de biodiversiteit valt in dit stadium nog niet veel te zeggen.
In de looptijd van het project zijn 5 bijeenkomsten georganiseerd waarin aandacht is besteed aan de
cranberryproef. Tijdens vele individuele of groepsgewijze bezoeken en in de marge van andere
bijeenkomsten is op ad hoc-basis het proefveld bezocht en/of aandacht gegeven aan de proef en het
perspectief van de teelt in de veenweiden. Verder is eenmalig een cursus over de teelt gegeven. Ook
is geadviseerd bij de aanleg van een commercieel cranberrybedrijf. In de beginperiode is in lokale en
landelijke pers en vakbladen aandacht aan de veldproef besteed.
Conclusies en aanbevelingen
De conclusie van het project is dat de cranberryteelt op (laag)veen zich nog in het begin van een
innovatieproces bevindt. Een kant en klaar teeltadvies is op dit moment niet te geven. De eerste
resultaten van de in september 2016 ingezette fase 2 zijn echter bemoedigend, met name de teelt op
biologisch afbreekbaar (bio-)folie.
Als de beheermatige problemen overwonnen kunnen worden, ligt er een zeer perspectiefvolle markt
open (vraagmarkt) met een goed inkomensperspectief. Daar ligt direct het grote voordeel ten opzichte
van andere natte teelten. Bij een meer herkenbaar en gebiedseigen teelt als lisdodde zijn de
beheermatige vraagstukken waarschijnlijk veel kleiner, maar is het marktperspectief totaal
onduidelijk.
Het verdient aanbeveling een vervolgproject te ontwikkelen in een breed, samenwerkend open
netwerk van (geïnteresseerde) telers, innovatiecentra, verwerkers, kwekers, land- en
tuinbouworganisaties, groothandel en overheden, waarbij de focus ligt op teelt op afbreekbaar
(bio)folie, al dan niet in combinatie met drukdrains. Voor een vervolg dienen wel voldoende tijd en
middelen beschikbaar te zijn om zowel aan de techniek als het innovatieproces voldoende aandacht te
kunnen besteden.
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1.
1.1

Achtergrond
Problematiek veengronden

De bodemdaling in het Veenweidengebied, en de hiermee gepaard gaande problemen en kosten
vormen een belangrijk aandachtspunt voor ondermeer het toekomstperspectief van de agrarische
4
sector in het gebied. Deze problematiek is daarom opgenomen in de onderzoeksagenda Westelijke
Veenweiden 2012-2015. In de toekomst zullen veehouders meer en meer te maken hebben met
percelen die door onderbemaling zo laag liggen dat ze te nat worden voor beweiding en bewerking. Of
percelen
hebben
die model
dienen voor periodieke wateropvang gedurende een langere periode. De vraag is
Het
CranTex
aan de orde of er voor de wat nattere percelen geen teelten te vinden zijn die meer opbrengen dan
De stichting in mei 2012 opgericht. De stichting Crantex wordt gevormd door personen met meer dan vijf
melkveehouderij. Ook kunnen natte teelten interessant zijn in de bufferzones rond natuurgebieden.
jaar praktijkervaring
en veel
expertise
op bijdragen
het gebiedbij
van
cranberryteeltenvan
verwerking
en vermarkting
van
De hypothese
is dat dergelijke
teelten
kunnen
aan
de verbreding
de economie
van
streekprodukten.
het gebied.
CranTex wil onder andere de teelt, verwerking en afzet van cranberry’s en cranberryprodukten in WestOntwikkeling van nieuwe functies en gewassen voor de veengronden bieden in het licht van de
Nederland bevorderen. De afgelopen twee jaar heeft Crantex vooral de teelt cranberry’s op Texel opgeklimatologische veranderingen tal van nieuwe verdienmodellen. Diverse gewassen, geschikt voor de
maakt bevatten
opgepakt.vezels en/of inhoudsstoffen die hoogwaardig vermarkt kunnen worden
veenweiden,
(Duursen en Nieuwenhuijs, 2016). Wanneer de landbouw bovendien, in combinatie met een modern
waterbeheer,
deze
marktkansen
kan inspelen in
combinatie
met
bijvoorbeeld
voor nauwelijks
De teeltop
van
cranberry
is zeer specialistisch.
Tot
enkele jaren
geleden
was de waterberging
kennis in Nederland
eigen gebruik met onderwaterdrainage, biedt dat voor waterschappen en provincies de mogelijkheid
aanwezig. De afgelopen jaren heeft de Stichting CranTex op basis van proefvelden en kennisuitwisseling
de toenemende kosten van het onderhoud van de veenweiden gezamenlijk te dragen. De vraag is
veel ervaring opgedaan met de teelt van cranberry’s op verschillende gronden en onder diverse omstandigdan ook: kan het watersysteem een bron van inkomsten worden en zijn er teelten met toegevoegde
Ookpercelen?
eerdere proefvelden
op veen
in Waterland
bijgedragen
kennisopbouw.
waardeheden.
op natte
Of beter gezegd:
waardoor
nattehebben
percelen
productiefaan
en de
interessant
voor de
landbouw
blijven?
Zo is inmiddels ook een teeltsysteem ontwikkeld voor de teelt op veengronden.
Figuur 1: lokaal innovatief economisch model op basis van de cranberryteelt (Jan Buijs, 2014)

CranTex heeft met als basis de cranberryteelt een lokaal innovatief economisch model ontwikkeld.

streekprodukten
biodiversiteit

natuurfinanciering

toeristisch produkt

cranberryteelt

waterbuffering

werkgelegenheid

opleiding

kennisnetwerk

Een belangrijke pijler onder dit model is de teelt van cranberry’s op natuurgronden. De cranberryteelt genereert op termijn gelden waarmee beheer van gronden
met wordt gefinancierd. Daarnaast zijn ook biodiver7
siteit, waterbeheer en economie belangrijke pijlers.
CranTex is bezig de teelt van cranberry’s op basis van dit model verder ‘uit te rollen’ over west Nederland.
Daarbij zijn nadrukkelijk de veenweidegebieden in beeld.

1.2

Context: zoekrichtingen oplossingen

Verbreding van teelten zoals hierboven beschreven, op locaties die niet of minder geschikt zijn voor
grasteelt, biedt nieuwe toekomstmogelijkheden voor de landbouw in het Veenweidegebied. Het
Veenweiden Innovatiecentrum is op zoek gegaan naar gewassen die hierbij passen. Daarbij ging het
erom dat deze gewassen:
• Onder natte omstandigheden geteeld kunnen worden en weinig of geen grondbewerking nodig
hebben, zodat waterstanden hoog kunnen blijven en de bodemdaling minimaal is;
• bestand zijn tegen perioden waarbij het gewas onder water staat of waarbij inundatie mogelijk
zelfs gewenst is. Hierdoor is het perceel ook te gebruiken voor waterberging of
regenwateropslag ten behoeve waterbehoefte later in het jaar;
• geen of minimale gewasbescherming nodig hebben;
• niet of nauwelijks bemesting behoeven en daardoor bijdragen aan het verschralen van grond
om uitspoeling van fosfaat in natte omstandigheden tegen te gaan;
• economisch aantrekkelijk zijn.

1.3

Cranberryteelt als deeloplossing

In de zoektocht naar gewassen die aan bovenstaande criteria voldoen, kwam als high-potential de
cranberry naar voren. De afzet van cranberry’s is een groeimarkt. Cranberry’s worden in steeds meer
voedings- en gezondheidsproducten verwerkt (bijvoorbeeld jam, likeur, voedingssupplementen die de
kans op blaasontsteking verminderen). De vraag is groot terwijl de teelt in Nederland nog erg
kleinschalig is (2016 ongeveer 20 hectare bedrijfsmatige teelt op landbouwgrond, en daarnaast op
Terschelling een flink areaal op natuurgrond (duinvalleien). Op basis van onderzoek van WUR blijkt
ruimte voor minimaal 600 hectare bedrijfsmatige (biologische) teelt in Nederland Jukema N.J., 2007.
Vanwege vooral de onbekendheid en het ontbreken van een goede kennisinfrastructuur is de groei
echter uiterst beperkt.
De cranberryteelt lijkt zich goed te lenen
voor teelt onder natuurlijke
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld op
Terschelling en het Land van Tosse (bij
Oss) blijkt. De groei van cranberry heeft
enkele opvallende kenmerken waardoor
het op natuurgronden inzetbaar is. De
plant gedijt goed onder schrale, natte en
zure omstandigheden. Bemesting is
nauwelijks nodig en de teelt van
cranberry kan bijdragen aan verschraling
van gronden. Daarmee zou de cranberry
(veenbes) in theorie geschikt zijn voor
teelt op veengrond.

Figuur 2: Voorbeelden toepassingen cranberry’s

MARKTPERSPECTIEF

• food

• non-food

• farmacie

Vanuit de premisse dat cranberry’s
uitstekend groeien op zure, natte
veengronden en de teelt hiervan daarmee
mogelijkerwijs een van de oplossingen kan zijn voor de veenweiden, was de doelstelling van dit
project om door middel van een demonstratieveld en praktijknetwerk kennis te ontwikkelen en te
verspreiden over de teelt in het veenweidegebied.
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1.4

Opzet en financiering praktijkproef

Het project ‘Introductie Cranberryteelt in Veenweiden’ is onderdeel van het programma
Systeeminnovatie in de Veenweiden dat het VIC in opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft
geschreven en vervolgens met subsidie van de provincie Zuid-Holland uit heeft gevoerd. Het project
kreeg verder financiële steun uit het programma Aanpak Veenweiden dat de gebiedscommissie in
opdracht van de provincie Utrecht uitvoert.
Binnen het thema aquatische landbouw uit het programma Systeeminnovatie in de Veenweiden is
vanuit de gedachte ‘meer opbrengst uit land én water’ gestart met de verkenning van drie concrete
opties om de haalbaarheid en toepasbaarheid van natte(re) teelten in de veengebieden te
onderzoeken. De introductie van cranberryteelt als een potentiële economische motor voor
instandhouding was een van deze drie opties.
De kennisontwikkeling gebeurde primair door de aanleg en het beheer van een proefveld van 0,2
hectare op de locatie van Coöperatie KTC proefboerderij Zegveld gedurende 2 jaar (2015 – 2017). Om
het proefveld zou een lage kade aangelegd worden, voorzien van onderwaterdrainage en een systeem
om water onafhankelijk van het slootpeil in te laten, zodat het grondwaterpeil kon worden opgezet en
gemeten. Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld (VIC) heeft daarbij Jan Buijs van de Stichting
CranTex (Texel) gevraagd als teeltadviseur mee te denken over de mogelijkheden van cranberryteelt
op veengronden en hiervoor een plan van aanpak op te stellen. De Stichting CranTex heeft op basis
van proefvelden en kennisuitwisseling veel ervaring opgedaan met de teelt van cranberry’s, op
verschillende gronden en onder diverse omstandigheden.
Het project is voorjaar 2015 van start gegaan (inplant veld 10 juni 2015). De veldproef eindigde op 1
juni 2017 en het project op 1 juli 2017. De veldproef heeft daarmee precies 2 jaar geduurd maar het
proefveld zal nog minimaal 1 jaar beschikbaar blijven (tot 1 juni 218).
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2.
2.1

Projectdoelen en -resultaatverwachting
Algemeen

De hoofddoelstelling van het project was om door middel van een proefveld en praktijknetwerk kennis
te ontwikkelen en te verspreiden met betrekking tot de teelt van cranberry’s in het veenweidegebied.

2.2

Kennis ontwikkelen

Praktijkgerichte kennis
Door het aanleggen van een praktijkveld bestaande uit diverse proefvlakken diende kennis te worden
opgedaan met betrekking tot het perspectief van de cranberryteelt op veengronden. Met als
uitgangspunt om deze kennis door te kunnen vertalen naar een groter en bedrijfsmatig niveau
middels gerichte teeltadviezen. De kennisontwikkeling richtte zich primair op:
•
het opdoen van ervaring met (de mogelijkheden voor) cranberryteelt op veengrond:
o bodembewerking en inrichting grond;
o plantmateriaal en aanplanten;
o teeltbeheer (onkruid, bemesting);
o watervoorziening en -beheer.
•
het in beeld brengen van de effecten van deze teelt op waterbeheer en bodemdaling;
•
het monitoren van de waterkwaliteit en de effecten op flora (inheemse kruiden, wilde planten) en
fauna (insecten waaronder bijen en hommels).
•
Maar slechts marginaal op vermarkting van cranberry’s en cranberryproducten. Gezien de looptijd
van het proefveld vielen concept- en productontwikkeling buiten de scope van het project.
Beleidsmatige kennis
Naast de puur praktische kennis diende het project ook meer inzicht te geven in meer bestuurlijke
vraagstukken. Bijvoorbeeld met betrekking tot het perspectief van cranberryteelt in relatie tot
wateropgaven, behoud veenpakket en biodiversiteit. CranTex heeft op Texel een economisch model
ontwikkeld waarbij cranberryteelt de economische motor kan worden voor het beheer. Daarmee
kunnen de beheerkosten worden gedrukt (economisch aspect). Naast het economische aspect kunnen
natuurlijk aangelegde cranberryvelden een bijdrage leveren aan het behoud van het veenpakket,
wateropvang en de biodiversiteit (kruiden, insecten). De teeltproef bij het KTC moest inzicht
verschaffen of dit model (ook) haalbaar kan zijn voor de veenweiden.
Daarnaast was het doel het cranberryproefveld in te passen in een al lopend langjarig onderzoek naar
bodemdaling, grondwaterstanden, waterdebieten e.d.. Monitoring zou plaatsvinden naar de
zoetwatervraag, het verloop van de grondwaterstanden, de waterkwaliteit, de functie voor
zoetwateropvang door inundaties en de aanwezige biodiversiteit.

2.3

Praktijkkennis verspreiden

De ontwikkelde kennis moet breed en toegankelijk beschikbaar komen voor grondgebruikers,
grondeigenaren, beleidsmakers en adviseurs. Daarbij gebruik makend van diverse kanalen:
•
bijeenkomsten (terugkomdag, veldcongres natte teelten);
•
ontvangst en rondleiding groepen;
•
cursus cranberryteelt;
•
nieuwsbrief, artikelen pers.
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2.4

Resultaatverwachting

Conform het geaccordeerde projectplan (d.d. 16 maart 2015) was de resultaatverwachting als volgt:
•
drie jaar lang de beschikking over een proefveld van 0,2 ha op het terrein van het Kennis Transfer
Centrum in Zegveld (KTC Zegveld),
•
minimaal 10 keer per jaar voorlichting geven aan geïnteresseerde telers en stakeholders (w.o.
beleidsmakers);
•
een cursus voor geïnteresseerde telers en zuivelbereiders om hen verder vertrouwd te maken met
de teelt. Door het vragen van een eigen bijdrage van € 100 wordt een verdere selectie gemaakt
van serieus geïnteresseerden;
•
de aanleg van een watersysteem waarmee inundaties en hoge grondwaterpeilen kunnen worden
gecreëerd, om kennis te genereren over de bijdrage die deze teelt kan leveren in het kader van
wateropvang, zoetwatervraag, effecten op grondwaterpeilen, bodemdaling en waterkwaliteit;
•
de cranberryteelt onder de aandacht brengen van organisaties die streekproducten uit het Groene
Hart afzetten om dit onderdeel te laten worden van hun promotieactiviteiten. De verwachting was
dat zuivelverwerkers zouden gaan experimenteren met cranberry’s in hun producten. Hier past
wel de kanttekening bij zoals in paragraaf 2.3 (Kennis verspreiden) genoemd.

2.5

Doelgroep en reikwijdte

De doelgroepen waarop dit project zich diende te richten waren:
•
allereerst de potentiele telers in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland.
Het proefveld is een goed promotiemiddel om deze teelt en de waterbergingsmogelijkheden onder
de aandacht te brengen bij agrariërs. Maar ook andere terreinbeheerders (waaronder
natuurorganisaties) kunnen van de mogelijkheden gebruik maken.
•
beleidsmakers
•
partijen en projecten in het kader van het nog op te zetten Innovatieprogramma Veen in NoordHolland. Samenwerking zou worden gezocht om dubbeling te voorkomen en meetmethodes op
elkaar afgestemd, zodat resultaten van diverse projecten met elkaar te vergelijken zijn.
Het project maakt onderdeel uit van het Programma Systeeminnovatie in de Veenweiden van het VIC
(uitgevoerd met steun van de provincie Zuid-Holland, het programma Aanpak Veenweiden van de
gebiedscommissie Utrecht-West (uitgevoerd in het kader van de Agenda Vitaal Platteland van de
Provincie Utrecht).
Figuur 3: informatiebord bij het proefveld
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3.
3.1

Projectorganisatie
Initiatiefnemer

Initiatiefnemer en verantwoordelijke voor het project is het Veenweide Innovatiecentrum (VIC). Het
VIC probeert het samenwerken te bevorderen, innovatie te stimuleren en kennis en ervaringen te
delen door mensen en kennis met elkaar te verbinden. Het VIC is een open netwerk, waar het directe
contact tussen ondernemers, onderzoekers, overheden en onderwijs moet leiden tot het delen van
kennis en ervaring, nieuwe inzichten en samenwerking bij de ontwikkeling van het Westelijk
Veenweidegebied.

3.2

Projectteam

De uitvoering van het project werd aangestuurd en gecoördineerd door een projectteam bestaande uit:

•
•
•
•

3.3

Projectleider
Teeltadviseur
Beheerder
Supervisie

:
:
:
:

projectmanagement, rapportage (Joke Stoop resp. Hans Slootweg; VIC)
teelttechnische zaken en de voorlichting over de teelt (Jan Buijs, Crantex):
monitoring, beheer en analyse (Karel van Houwelingen, KTC Zegveld)
Frank Lenssinck (directeur VIC), Erik Jansen (Systeeminnovatieprogr., VIC)

Projectondersteuning

Voor de verschillende werkzaamheden
Anna Koornneef – VIC
Marianne Breedijk – VIC
Karel van Houwelingen – KTC
Medewerkers KTC
Vrijwilligers (o.a. vanuit WUR)
Mirjam Jonker – provincie Utrecht

3.4

is het project ondersteund door:
: projectfinanciën, communicatie
: control
: beheermaatregelen proefveld /monitoring
: aanplant / beheer maatregelen
: schoffelen / aanplant
: communicatiestrateeg programmaburea Utrecht-West

Netwerk

Rond het project is, in wisselende samenstelling, een netwerk opgebouwd dat bestaat uit:
•
•
•
•
•

melkveehouders Groene Hart;
cranberrytelers elders Nederland;
beleidsmedewerkers en bestuurders overheden;
vertegenwoordigers overig agribusiness (banken, adviseurs, verwerkers);
vertegenwoordigers LTO;

Voor het beheer (onkruid en vergrassing) is toegewerkt naar een secundair netwerk met een
studentenvereniging uit Wageningen en enkele vrijwilligers.

3.5

Begeleidingscommissie

Voor dit project zou een begeleidingscommissie samengesteld worden, bestaande uit
vertegenwoordigers van Groene Hart - Kloppend Hart, het waterschap, de provincie Utrecht of ZuidHolland, Crantex en het VIC.
In de praktijk is deze begeleidingscommissie niet bij elkaar geroepen, maar hier invulling aangegeven
via bilaterale contacten met genoemde partijen.
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4.
4.1

Projectuitvoering
Fasering project

In de beschrijving van de projectuitvoering is steeds onderscheid gemaakt in twee fasen:
•
fase 1 (mei 2015 – september 2016) op een relatief groot proefveld;
•
fase 2 (september 2016 – juni 2017) op kleinere proefvlakken met gericht beheer.
In de eerste fase is met name geëxperimenteerd met inundatie, schoffelen, vezels en maaibeheer.
Deze combinatie bleek voor veengrond geen effectieve methode (zie paragraaf 5.1). In het tweede
groeiseizoen na aanplant bleek het beheer van de proefvlakken op een dergelijk grote schaal (0,2ha)
onhoudbaar vanwege de sterke vergrassing in combinatie met slechte groei van de planten. Daarom is

al veel van de
gestelde doelen bereikt waren, maar dat aanpassing van de veldproef noodzakelijk was om de proef ook
teelttechnisch tot een succes te maken.
het project begin september 2016 uitgebreid geëvalueerd. Geconstateerd werd dat

Op grond daarvan werd besloten werd om van een wetenschappelijk verantwoorde proef van 0,2 ha
een stap terug te doen naar een verkenning op kleinere schaal (0,03 ha):
• met een geheel nieuw ingeplante proeftuin op een beperkt oppervlak om de factor arbeid
beheersbaar te maken;
• gericht op minimaal management met een maximaal rendement;
• met 20 plots á 9m2 met een breed palet aan beheersmaatregelen gericht op minimaliseren
onkruiddruk benevens een aantal potproeven gericht op sturing grondwaterpeil;
• plus behoud van een klein gedeelte van een eerder dat jaar nieuw aangelegd proefvak waarbij
onkruidbeperkende maatregelen vooraf zijn genomen;
• en aanvullend bij een agrariër nog 50m2 aanplant in de zode (zonder plaggen), verdeeld over 4
proefvakken met elk een ander beheer. Aan deze aanvullende proef is begin 2017 nog een extra
proefvlak toegevoegd waarbij een diepgeploegde bodem is nagebootst (bovenhalen zure
ondergrond).

Er is dus bewust gekozen voor

Figuur 4: Aanleg proefveld Zegveld fase 2

kleinere, beter beheersbare
proefvlakken met een focus op
onkruidbeheer en vergrassing via een
breed palet aan maatregelen. Een

dergelijk besluit past binnen
innovatieve trajecten, waar theorie en
praktijk elkaar ontmoeten. In de
nieuwe opzet bleven de gestelde
doelen en scope behouden.
De wijziging is met beide
subsidieverstrekkers gecommuniceerd
en akkoord bevonden. De provincie
Utrecht heeft hiertoe een aangepaste
beschikking afgegeven.
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4.2

Inrichting proefvlakken

Eerste fase
In de eerste fase is op één van de percelen van KTC Zegveld een proefveld aangelegd van 2.000 m2.
Figuur 5: Veldpreparatie met rotorkopeg

De zode is op het gehele perceel afgegraven en van
de vrijkomende grond is een wal om het perceel
gelegd. Vervolgens is het perceel onder water gezet
om het resterende gras te laten afsterven
gedurende een periode van ruim 6 weken.
Nadat het perceel in het voorjaar is leeggepompt en
opgedroogd is het veld plantklaar gemaakt met een
rotorkopeg (4 juni 2015). Het veld is vervolgens
verdeeld in 24 proefvlakken (van ca. 9x9 meter).
Deze indeling was gebaseerd op:
•
•
•
•

lengte inundatieperiode;
organische bodembedekker (hennepvezel,
miscanthus, blanco);
dikte strooisellaag bodembedekker;
chemische of handmatige onkruidbestrijding.

Tweede fase
In de tweede fase is het eerdere proefveld vervangen door een meer gerichte proef van ca. 200m2
met 20 kleine proefvlakken (van 3 x 3 meter). Deze proefvelden zijn aangelegd om verschillende
manieren van bestrijding/beperking van gras en onkruid te testen. De grond is hiertoe voor aanplant
doodgespoten en gefreesd.
De vakindeling was gebaseerd op diverse vormen van onkruidbestrijding:
•
vormen van mechanische onkruidbestrijding: schoffelen, branden, maaien;
•
vormen van toepassing bodembedekkers: rolklaver, graan, spurrie;
•
vormen van natuurlijke onkruidbestrijding: azijnzuur, begrazing;
•
vormen van chemische onkruid bestrijding: onkruidstrijken, volle veld spuiten;
•
vormen van bodemverzuring: zwavel.
Daarnaast is een aantal potproeven uitgevoerd waar specifiek is gekeken naar de effecten van
vochtvoorziening en zuurgraad. Tevens is bij een biologische veehouder (Joost Samson) in de regio
nog een viertal kleine proefvlakken (20m2) aangelegd rechtstreeks in de zode, waarbij is gevarieerd
naar methoden om vergrassing tegen te gaan. In april 2017 is daar nog een vijfde proefvlak aan
toegevoegd, waarbij diepploegen is nagebootst.

4.3

Plantmateriaal en aanplanten

Eerste fase
Het plantmateriaal was afkomstig van kwekerij G. Hoogenraad te Ederveen. Het betrof stekjes van
anderhalf jaar oud in formaat P9. Het betrof twee rassen welke gemengd zijn geplant:
•
Pilgrim, een laatrijpend ras.
•
Ben Lear, een vroegrijpend ras
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Verschillen in rassen was geen onderdeel van het praktijkonderzoek. Deze soorten waren de enig
beschikbare planten op dat moment. De aanplant gebeurde deels machinaal en deels handmatig. Een
ploeg van 8 personen heeft op 5 juni 2015 het perceel aangeplant. In totaal zijn circa 9.000 stekken
aangeplant. In april en juni 2016 is bijgeplant om dode planten te vervangen. Ook zijn nog wat extra
proefvlakken aangelegd om te experimenteren met teelt in de zode en aanzuring met bagger en azijn.
Tweede fase
De 20 kleinere proefvlakken op het KTC zijn in het september 2016 handmatig aangeplant. Dit geldt
ook voor de 4 proefvlakken bij veehouder Samson. Ook hier is weer gebruik gemaakt van
plantmateriaal van kwekerij Hoogenraad (Pilgrim en Ben Lear). In totaal zijn ruim 850 stekken
aangeplant.
Figuur 6: Proefveld fase 2 ‘in de zode’ bij veehouder Samsom, febr., 2017

Medio april 2017 is bij veehouder Samsom nog een extra proefvlak aangelegd om aanplant na
diepploegen (zure ondergrond bovenhalen)na te bootsen. Op dat moment is ook bijgeplant om uitval
door o.a. vraat (van waarschijnlijk hazen) op te vangen.

4.4

Beheer proefvlakken en potproeven

De grootste uitdaging bij de introductie van cranberryteelt op veengronden is het in de hand houden
van de onkruiddruk en vergrassing gedurende de eerste jaren na aanplant wanneer het gewas nog
niet gesloten is. Jonge cranberryplanten blijken met name gevoelig voor vergrassing en juist op
veengronden is de grasgroei, met name in voorjaar, zeer sterk.
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Figuur 7: Potproeven

Het onderzoek concentreerde zich dan ook vooral op dit aspect. Variatie in diverse methoden van
tegengaan van onkruidvorming en vergrassing zijn dan ook uitgeprobeerd zowel in fase 1 als 2.:
a. Inundatie
: korter of langer onder water zetten
b. Bodembedekkers
: hennepvezel, miscanthusvezel, compost, maaisel, afbreekbaar folie
c. Ondergewas
: microklaver, gerst
d. Mechanisch
: schoffelen, branden, maaien, begrazing.
e. Chemisch
: pleksgewijs onkruidstrijken, spuiten volle veld.
f. Begrazing
: extensieve begrazing met schapen.
g. Bodemverzuring
: azijnzuur, slootbagger, zwavel
Tabel 1: Overzicht proefvlakken fase 1 en 2

FASE 1
Beheervariabelen

FASE 2

Zegveld

Zegveld

Wilnis

a.

Vochtvoorziening

inundatie deel winter

--

--

b.

Bodembedekkers

miscanthus,

afbreekbaar folie

compost, grasmaaisel

c.

Ondergewas

Microklaver, granen

--

d.

Mechanische

-hennepvezel
schoffelen, maaien

schoffelen, maaien, branden

Maaien

e.

KERB , Asulam
azijn 5%, begrazing

Fusilade,
begrazingRoundup (strijker)
azijn 5%+10%, begrazing

--

f.

Chemische
bestrijding
Natuurlijke
bestrijding

g.

Bodemverzuring
bestrijding

slootbagger, zwavel

zwavel, azijn 5 %

azijn 5%

azijn 10%(strijken)

Tabel 2: Overzicht potproeven fase 2

Beheervariabelen

FASE 1

a.

Vochttoestand

Wel/niet verzadigd tijdens winter, verschil in lengte periode verzadigd

b.

Waterbeheer

Bevochtigen in droge periode middels drainage of beregening

c.

Zuurgraad

pH wel/niet verlagen van ca. 5.0 naar ca. 4.0

d.

Grondslag

Bestaande zode wel/niet afgraven
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4.5

Monitoring

Gedurende de gehele praktijkproef – eerste en tweede fase – heeft intensieve monitoring
plaatsgevonden. Dit bestond uit:
•
grondonderzoek naar effecten zuurgraad bodem
•
meting vochttoestand bodem middels grondwaterstandbuizen
•
visuele waarnemingen ontwikkeling gewas en overlast onkruid/gras
•
vastlegging effecten en resultaten in fotoreportage.

4.6

Tijdlijn

In onderstaande tijdlijn en figuur 8 zijn de belangrijkste momenten van het project samengevat in
woord en beeld.
Apr-jun 2015
Aug 2015
Sept 2015
Dec 2015 – jan 2016
Apr 2016
April – juli 2016
Mei/jun/jul 2016
23 Juni 2016
Sept 2016
Dec 2016
Febr. – apr 2017
Apr 2017
Apr – juni 2017

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

voorbereiding en aanplant
intensivering onkruidbeheer
wieden, tot de enkels in het water
inundatie deel veld
tot april veld te nat om erop te kunnen.
pitrus maaien div malen
wieden, wieden, wieden!
veld overstroomd! Funeste klap.
het roer om, terug van 0,2ha - wetenschappelijk naar 0,03ha – verkenning.
potproef ingezet om te ‘spelen’ met waterbeheer/inundatie.
aanzuren rechter deel Zegveld.
bijplant Joost Samsom; aanleg plot ‘omgeploegde zode’ Joost.
onkruidbeheer proefveld KTC Zegveld en Joost Samsom.

Figuur 8: Tijdlijn verloop proef

Legenda
A
:
B
:
C
:
D
:
E
:
F
:

Voorbereiding
Zuurgraad
Aanplant
Waterbeheer
Beheer gras en onkruid
Opbrengst en oogst
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5.
5.1

Projectresultaten
Bodem en inrichting

De praktijkproef heeft ten aanzien van dit aspect de volgende resultaten opgeleverd:
•
de bevestiging dat veengrond, vanwege het zure karakter en de natte omstandigheden, in principe
geschikt is als basis voor de groei van cranberry’s. Dit bevestigt het vermoeden, gebaseerd op het
voorkomen van cranberry’s in enkele veenreservaten in Noord-Holland (Ilperveld, Wormerveld) en
Drenthe (Fochteloërveen).
•
Het is van belang bij de inrichting en voorbereiding van het perceel het perceel zo ‘schoon’
mogelijk te hebben van onkruidzaden en wortelresten. Dit kan door doodspuiten, afplaggen en(of)
omzetten van de bovenlaag. De onkruid- en grasdruk vanuit de bodem is bij veengronden enorm
hoog en zonder gerichte maatregelen is aanplant van cranberry’s kansloos.
•
Het vooraf onder water zetten van een perceel om gras en onkruid kwijt te raken heeft bij deze
proef niet tot bevredigend resultaat geleid. Het leidde tot onvoldoende onderdrukking van hergroei
gras en ongewenste bodemeffecten t.a.v. indroging en draagkracht van de bodem.
•
Afplaggen in combinatie met een vezellaag leidde tot aantasting van het draagkracht.
•
Een vezellaag op veen leidt tot een te vochtige en koude bodem waardoor de planten in winterrust
blijven en de wortels zelfs wegrotten.
•
Aanzuring van de bodem vooraf (fase 2) lijkt een positief effect te hebben maar is op zichzelf niet
voldoende om de grasdruk onder controle te houden. De bemonstering (zie figuur 9) van de
zuurgraad in voorjaar 2017 laat geen PH-daling zien als gevolg van de aanzuring met azijnzuur
(zie verder onder paragraaf 5.3). Het aangezuurde veld heeft om onverklaarbare redenen juist
een hogere pH-waarde. Herbemonstering leverde eenzelfde resultaat. De meetresultaten zijn niet
logisch verklaarbaar.

5.2

Aanplant

De praktijkproef heeft ten aanzien van dit aspect de volgende resultaten opgeleverd:
•
Rotorkop-eggen is op zich een goede grondbewerking en kan een mooi plantbed opleveren. De
vochtvoorziening van de veenbodem is wel zeer bepalend voor het resultaat. Dit blijkt een kwestie
van maatwerk: de grond moet niet te nat maar ook niet te droog zijn.
•
Het planttijdstip is van groot belang! Het plantmoment begin juni 2015 in de 1e fase bleek niet
gunstig. Op de plantdag werd in de Bilt 31,8 graden Celsius gemeten. Door de hoge temperaturen
kregen de planten in de daaropvolgende dagen verschijnselen van hittestress.
•
De kwaliteit van het geleverde plantmateriaal bleek goed. Wel blijken de planten van overgang
van min of meer geconditioneerde kweekomstandigheden naar de volle grond met meer
wisselende omstandigheden in het eerste jaar een terugslag te krijgen.
•
Machinaal aanplanten vraagt een specifiek op veengrond toegeruste plantmachine. De voor
zandgrond ontwikkelde machine die in de eerste fase is gebruikt, werkt d.m.v. indrukken van
plantgaten en voldeed niet. De machine die later door het KTC is ontwikkeld en werkt d.m.v.
boren van plantgaten, voldoet wel. Een door AB ingezette machine (aanplant bij Bart Crouwers,
Gouderak) werkt nog effectiever.
•
Het handmatig aanplanten met schop en grondboor bleek vanwege de harde bovengrond geen
succes. Het werk is zwaar en tijdrovend en op bedrijfsmatig niveau zeker niet geschikt.
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Figuur 9: Resultaat monitoring zuurgraad

5.3

Beheer proefvlakken

Het grootste probleem in de cranberryteelt is het beperkt houden van de onkruidbedekking en
vergrassing gedurende de eerste jaren als het gewas nog niet gesloten is. De beheermaatregelen
waren daarom met name op dit aspect gericht. Uitgangspunt daarbij was dat enerzijds het
cranberrygewas zich zo snel mogelijk ontwikkelt en dichtgroeit, terwijl anderzijds het onkruid en gras
zoveel mogelijk in de hand wordt gehouden.
Tabel 3 geeft een samenvattend overzicht over de resultaten van de ingezette beheermaatregelen. Uit
de proeven is gebleken dat er niet één of enkele afdoende beheermaatregelen zijn. Enkele van de
geteste maatregelen hebben geen of juist een averechts effect. Andere maatregelen geven een licht of
sterker positief effect te zien.
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Tabel 3: Globaal resultaat beheermaatregelen
Onderdeel
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Vochtvoorziening

Bodembedekkers

Ondergewas

Mechanische bestrijding

Chemische bestrijding

Natuurlijke methoden

Bodemverzuring

Beheermaatregel

Effect

Toelichting

•

inundatie deel winter

--

periode te kort voor effect; nadelen bodemstructuur

•

Potproeven

-

Inundatie winter/vroege voorjaar positief op onkruid

•

Potproeven

+

In groeiseizoen is enige drooglegging noodzakelijk

•

Hennepvezel

--

Werkt redelijk tegen onkruid, houdt bodem te nat

•

Miscanthusvezel

--

Werkt weinig tegen onkruid, houdt bodem te nat

•

afbreekbaar folie

++

•

compost

0

Werkt matig tegen onkruid

•

grasmaaisel

-

Werkt slecht tegen onkruid

•

Microklaver

-

Geen duidelijke resultaten

•

Zomertarwe

-

Slechte opkomst geen effect

•

Schoffelen

-

Te arbeidsintensief, beschadigen runners

•

Maaien

0

Goed tegen eenjarig onkruid, wel uitstoeling gras

•

Branden

-

Het seizoen 2017 moet meer duidelijkheid bieden

•

KERB grassenmiddel

0

Matige werking op gras, geen werking onkruiden

•

Fusilade

+

Goede bestrijding gras, geen werking op straatgras

•

grassenmiddel
Roundup

0

Goede bestrijding bij strijken, cranberry snel geraakt

•

Asulam (Asulox)

•

azijn 5% vollevelds

+

Redelijk werking gedurende rustfase cranberry’s

•

azijn 10 % strijken

0

Werkt goed, lastig cranberry’s ontwijken

•

schapenbegrazing

-

Bij jonge aanplant schade

••

slootbagger

--

Weinig effect, brengt veel onkruiden mee

•

azijn

--

Uit grondanalyse blijkt geen verzurende werking

•

zwavel

-

geblekenoet
verzurende
werking blijken
Verzurende werking,
neveneffecten
bodem

++

Werkt zeer goed tegen onkruid

Goede werking enkele onkruiden (o.a. perzikkruid)

De onkruidgroei en met name de grasdruk blijkt op veengrond een lastig probleem. Vooral in het
voorjaar is de grasgroei enorm sterk terwijl de cranberry de eerste jaren zeer langzaam groeit: per
definitie een ongelijke strijd. Fase 1 bood onvoldoende basis om een gedegen bedrijfsmatig
teeltadvies voor veengrond te kunnen geven. De eerste resultaten voor fase 2 bieden meer
aanknopingspunten hiervoor. De planten zijn in fase 2 ook veel beter aangeslagen en goed geworteld.
Op basis van het project kunnen een aantal voorzichtige conclusies worden getrokken met betrekking
tot onkruiddruk en vergrassing:
•
Biologische teelt van cranberry’s op bedrijfsmatige schaal lijkt perspectiefvol met de toepassing
van afbreekbaar biofolie. Hierbij worden de cranberry’s aangeplant in gaten in het folie. Onkruid
en gras kregen alleen kans bij de plantgaten in het folie. Uit de proeven bleek tevens een snellere
groei van de planten. Dit geldt zowel voor de proef in Zegveld als de proef in de zode bij Joost
Samsom. De vochtiger (maar niet te vochtige) leiden in combinatie met het opwarmende effect
van de zwarte folie tot een groeiversnellend microklimaat. De planten op de folie ontwikkelen zich
tot op heden duidelijk sneller dan de planten in de andere vakken. Achterliggende gedachte achter
deze methode is dat de cranberryplanten zich voldoende ontwikkeld hebben en groeikrachtig zijn
tegen de tijd dat het folie is afgebroken. Afhankelijk van de dikte van de folie zou dit 2 tot 3
seizoenen effectief moeten zijn. Aandachtspunt bij deze teeltmethode is de snelheid van aanplant
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in de folie. Meest wenselijk is een folie met voorbewerkte plantgaten. Anders dan teelt op folie
leidt een vezellaag juist tot een slecht microklimaat.
Biologische teelt op open grond lijkt op basis van de diverse proeven nauwelijks perspectiefvol. De
jonge cranberryplanten groeien eenvoudigweg te langzaam om de concurrentie met gras en
onkruid aan te kunnen. Handmatige onkruidverwijdering is op bedrijfsmatige schaal geen
alternatief omdat die leidt tot een enorme arbeidsinzet en daarmee gepaard gaande kostenpost.
Gerichte toepassing van azijn tegen onkruid blijkt wel effect te hebben, maar is overall toch niet
toereikend om met name vergrassing tegen te gaan.
Verzuring van de bodem met azijnzuur tot een pH < 4,0 is een te langdurig proces.
Een teelt op basis van geïntegreerde bestrijding biedt op basis van de proeven ook perspectief.
Een dergelijke methode houdt in een mix van biologische maatregelen in combinatie met gerichte
inzet van chemische middelen. Bijvoorbeeld het gebruik van grassenmiddelen als KERB, Fusilademax of Galant. Hiertoe is wel wettelijke toelating van deze middelen in de cranberryteelt
noodzakelijk.

•

•
•
•

Figuur 10: Ook bij aanplant rechtstreeks in de zode laat biofolie goed resultaat zien (juni 2017). De
cranberry rechtsboven bloeit op de runners (helaas op dit overzichtsbeeld niet zichtbaar).

5.4

Waterbeheer en veenbehoud

Door de ontwatering voor landbouwgebruik vindt geen opbouw van veengrond meer maar juist netto
afbraak. Veenafbraak zorgt letterlijk voor bodemdaling: afhankelijk van ontwatering en
grondbewerking 5 tot 20 mm per jaar.
Het was de vraag in hoeverre een ‘natte’ teelt als cranberry’s een bijdrage kan leveren aan het
beperken van de veenafbraak. De cranberry is van oorsprong een moerasplant die goed gedijt in
vochtige omstandigheden. Het is echter geen waterplant dus het is het zoeken naar een balans: zo
vochtig mogelijke bodemomstandigheden waaronder de cranberry nog goed gedijt.
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De grondwaterstand is op een aantal plekken in het cranberry-perceel gemonitord d.m.v. handmatige
metingen met een frequentie van 2-4 weken.
In de winterperiode 2015-2016 (grote proefveld) varieerde de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld
van +15 (inundatie) tot -30 cm, gedurende het groeiseizoen 2016 was de grondwaterstand van -25
tot -45 cm t.o.v. het maaiveld.
In de winterperiode 2016-2017 (kleine proefvakken) varieerde de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld
van -7 (inundatie) tot -27 cm, gedurende het groeiseizoen 2017 was de grondwaterstand van -32 tot 55 cm t.o.v. het maaiveld.

Figuur 11: Bloeiende cranberry (mei 2017) potproef

Natte omstandigheden in de winterperiode
blijken geen belemmering te zijn voor het
cranberrygewas. Het inunderen van het
proefveld in winter/vroege voorjaar en de
potproeven lieten zien dat de cranberryplant
daar niet onder lijdt. Uit de potproeven komt
een voorzichtig beeld naar voren dat
inundatie in de winter wellicht leidt tot
snellere hechting van de runners.
Daarentegen is in het groeiseizoen een zekere
drooglegging noodzakelijk om het
wortelgestel de kans te geven zich te
ontwikkelen. Een goed wortelgestel is de
basis voor een goede groei van de plant.

Uit met name de potproeven lijken de cranberryplanten zich nog goed kunnen ontwikkelen bij een
grondwaterniveau van 20-30 cm min maaiveld, in elk geval bij de start van het groeiseizoen. Hoe dit
zich verder ontwikkelt gedurende de zomerperiode moet nog ervaren worden in het seizoen 2017.
Bovengenoemde waterhuishouding – nat in de winter, beperkte drooglegging in de zomer – kan een
aanzienlijke beperking van de veenafbraak bieden in vergelijking met een gangbare grondwaterstand
van 60 cm min maaiveld voor de melkveehouderij. Een open vraag is of het het waard is om hiervoor
eerst 20cm af te plaggen om een teelt als cranberry’s kans van slagen te geven (afplaggen gebeurt
ten behoeve van verwijderen zaadbank). Een via internet gestarte discussie (zomer 2016) over dit
onderwerp heeft niet veel opgeleverd. De proef bij veehouder Samsom moet uitwijzen of teelt op
biologisch afbreekbaar (bio-)folie zonder afplaggen – dus rechtstreeks in de zode – een haalbare optie
is. Alsdan zou dat een grote kostenbesparing opleveren in de aanvangsfase.
Uit eerder onderzoek van Alterra is gebleken dat veengrond met een droogtelegging van 60 cm een
gemiddelde maaivelddaling heeft van 13 mm per jaar (Van den Akker et al., 2007a, Beuving en van
den Akker, 1996). Een belangrijke oorzaak van de bodemdaling is dat in droge zomers de
grondwaterstand in het midden van een veenweideperceel vele decimeters onder het slootpeil kan
zakken. De verdamping van het gras is dan zo groot, dat de infiltratie vanuit de sloot dit niet kan
bijhouden. Door die diepe grondwaterstanden wordt veel 'vers' veen blootgesteld aan uitdroging en
zuurstof uit de atmosfeer en daarmee aan oxidatie (biologische afbraak).
Uit langjarig onderzoek blijkt dan ook dat de bodemdaling sterk afhankelijk is van de laagste
grondwaterstanden die in een veenweideperceel optreden. Van den Akker et al (2007a) vonden dat
een 10 cm lagere GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) resulteert in 2,4 mm meer
maaivelddaling. Verhoging van de GLG van bv 30 á 40 cm tot 20cm min maaiveld kan dus de
maaivelddaling (en uitstoot broeikasgassen) met 60-80 % reduceren.
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De looptijd van de cranberryproef was te kort om het effect op bodemdaling daadwerkelijk te kunnen
monitoren. Om een goede sturing van het grondwaterniveau mogelijk te maken en holtrekking van
het waterpeil op percelen te beperken, zou cranberryteelt in combinatie met drukdrains nader
onderzoek waard zijn. Het systeem zoals toegepast bij de commerciële teelt door ondernemer Bart
Crouwers lijkt vooralsnog ook redelijk te werken (geen drukdrains, maar wel benadering hiervan door
afgeschermd peilbeheer met hoger invoer- dan afvoerpeil, in combinatie met smalle kavels tussen
sloten en enkele greppels in het veld).

5.5 Biodiversiteit
Algemeen
In z’n algemeenheid biedt de openheid van het gewas de eerste jaren diverse soorten
(pioniers)planten de gelegenheid zich te vestigen. Zonder verregaande beheermaatregelen tegen
onkruid laten cranberryvelden de eerste jaren een enorme diversiteit aan plantensoorten zien. Ook op
het veld in Zegveld bleek dit het geval.
Cranberryteelten worden in het voorjaar gekenmerkt door rust in het veld. Daarom vormen ze geen
belemmering voorweidevogels. Broedende scholeksters zijn in cranberryvelden gesignaleerd. De
insectenrijkdom kan wellicht ook bijdragen aan het foerageren van weidevogels.
Eerste fase
Ondanks de alom aanwezigheid van water in de omgeving en de ligging pal naast de veldschuur, bleek
dat er toch een grote aantrekkingskracht was van het geïnundeerde veld op weidevogels, eenden, veel
groene kikkers en hun predator de blauwe reiger, vele wilde bijen en hommels (Perzikkruid) en fazant.
Op het strooisel was veelvuldig de bruine bekerzwam aan te treffen en schoten waterminnende
kruiden op als Watertorkruid en Waterweegbree. Behalve gras, kenmerkte de kruidlaag zich door
pionierssoorten en plantensoorten die kenmerkend zijn voor droogvallende plassen, zoals Zeegroene
ganzenvoet, Tandzaad, Bitter Barbarakruid. Met name Perzikkruid deed het goed, met als nadeel dat
het veel licht wegneemt voor de cranberry. Bijzonder is wel dat het bloeiende Perzikkruid heel veel
insecten als wilde bijen en hommels aantrok.
Tweede fase
In deze fase waren de proefvlakjes te klein, te intensief in beheer en het was te vroeg in het seizoen
om enige conclusies te kunnen trekken ten aanzien van biodiversiteit. Wel is vraat geconstateerd
(waarschijnlijk door hazen) op het proefveld bij veehouder Joost en op veel kleinere schaal later ook
bij het KTC.
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6.

Communicatie

De projectcommunicatie is gericht geweest op het delen, toegankelijk maken en verspreiden van de
opgedane kennis, inclusief het delen van wat we nog niet weten. In de volgende paragrafen volgt een
overzicht van de belangrijkste ondernomen activiteiten.

6.1

Bijeenkomsten

In de looptijd van het project zijn vijf bijeenkomsten georganiseerd waarin aandacht is besteed aan de
cranberryproef, waarvan drie exclusief gewijd aan het project.
Startbijeenkomst Ontwikkeling van cranberry’s als perspectiefvolle teelt, januari 2015
In januari 2015 is een startbijeenkomst gehouden op het bedrijf ‘BoerBert’ in Woerden. Hierbij waren
16 personen aanwezig. Door Jan Buijs en Benno Bakker van stichting CranTex werd een presentatie
geven over diverse aspecten van de cranberryteelt: omvang, teeltaspecten, verwerking,
marktperspectieven.
De bijeenkomst had men name tot doel een eerste kennismaking met het fenomeen en een indruk
krijgen van het draagvlak voor dit type nieuwe teelten.
Collegetour ‘In ’t Veen’, 24 juni 2015
Deze grootschalige bijeenkomst (rond de 150 deelnemers; georganiseerd door programmabureau
Groene Hart in Flora Boskoop) was gericht op de bodemdalingsproblematiek in de Nederlandse
veengebieden. Centraal stond de vraag wat er moet gebeuren om het wonen, werken en recreëren in
de veengebieden haalbaar en betaalbaar te houden, inclusief een vitale agrarische sector. Frank
Lenssinck heeft hierbij aandacht besteed aan de vlak ervoor gestarte cranberryproef. Naar het wel en
wee van de plantjes die zijn uitgedeeld aan het slot is in de laatste projectmaand een korte enquête
uitgevoerd.
Veldcongres ‘Natte teelten’, 30 september 2016
Bij het 1e Veldcongres ‘Natte teelten in het veengebied’ bij het KTC (100 deelnemers; georganiseerd
door STOWA, Radboud Universiteit, programmabureau Utrecht-West, Louis Bolk Instituut en VIC) was
expliciet gericht op natte teelten zoals lisdodde, cranberry, veenmos en azolla.
De centrale vraag was of deze teelten
kunnen helpen om bodemdaling in het
veenweidegebied te reduceren en
kunnen bijdragen aan een duurzame
landbouw in het veenweidegebied.

Figuur 12: Veldcongres natte teelten

Naast teelttechnische aspecten is
aandacht besteed aan verdienmodellen
en vermarkting. Ook zijn de proefvelden
bij het KTC – waaronder het recentelijk
heringerichte cranberryveld – bezocht.
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Terugkomdag ‘Cranberry’s in het veen, een groeiend perspectief’, 26 januari 2017
De Terugkomdag ‘Cranberry’s in het veen, een groeiend perspectief’ bij het KTC is georganiseerd in
het kader van dit project. Er waren rond 25 deelnemers vanuit o.a. overheid, (geïnteresseerde) telers,
LTO, provincie, en marktsector plus enkele studenten/vrijwilligers betrokken bij de proef. Centraal
stond het bijpraten over ontwikkelingen van cranberryteelt in de veenweiden, het delen van onze
ervaringen van de eerste anderhalf jaar en gezamenlijk het perspectief van de teelt op veen
verkennen.
Figuur 13: Programma Terugkomdag januari 2017

Afronding en vervolg
Op 7 juli 2017 is een afrondende bijeenkomst gehouden. Er waren ongeveer 20 personen aanwezig uit
het hele netwerk, van kweker via teler tot zuivelbereider en leverancier van biofolie. Het voorstel om
toe te werken naar een (landelijk) netwerk om de cranberryteelt in Nederland volwassen te maken
werd omarmd. De contouren hiervan zijn als volgt:
•
Een netwerk van telers, kweker, zuivelbereider(s), vermarktingspartijen, leveranciers
(bijvoorbeeld biofolie) en onderzoekers op landelijk niveau;
•
Samenbundelen van krachten;
•
Praktijk- en proefvelden op diverse locaties in Nederland, op verschillende typen bodem;
•
Mogelijk ontwikkelen van een tool (zie ook paragraaf 6.2).

In het najaar wordt het voorstel door Jan Buijs en Hans Slootweg uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst
hebben aanwezigen toezeggingen gedaan voor bijdragen in kind (tijd, proefveld, levering
plantmateriaal en folie, …). Een mooi resultaat ter afronding van het project!
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6.2

Overig

Losse bezoeken
Tijdens vele individuele of groepsgewijze bezoeken en in de marge van andere bijeenkomsten is op ad
hoc-basis het proefveld bezocht en/of aandacht gegeven aan de cranberryproef en het perspectief van
de teelt in de veenweiden. Het aantal groepen dat op deze manier het veld heeft bezocht is minimaal
25. Het aantal individuele bezoeken en voorlichtingen is minstens even groot geweest. Ook heeft het
Cals-college uit Nieuwegein in samenwerking met het VIC een project gedaan over de experimenten
met natte teelten, waaronder de cranberryproef.
In het voorjaar van 2017 is een gesprek geweest met de voorzitter van Groene Hart Streekproducten
Coöperatie over de afzetmogelijkheden van Groene Hart-cranberry’s. Deze partij participeert
waarschijnlijk in een vervolgproject en is geïnteresseerd in verwerking van cranberries in bijvoorbeeld
zuivelproducten en de afzet ervan onder de vlag van Groene Hart Streekproducten.

Cursus
Er is in het begin van het project eenmaal een cursus gegeven, aan 3 personen waarvan twee
betalend en één uit het projectteam. Eén van de deelnemers aan de cursus, Bart Crouwers, is in 2016
daadwerkelijk gestart met de aanleg en teelt van 10 ha cranberry’s nabij Gouderak met ondersteuning
vanuit de provincie Zuid-Holland. Bij de voorbereiding van de aanleg en na de aanplant heeft het
VIC/projectteam regelmatig teeltadvies gegeven. Het KTC is ook bij de (voorbereiding van) de
aanplant betrokken geweest. Bij de Terugkomdag was Bart Crouwers een van de sprekers. Hij zal
vanuit zijn bedrijf mogelijk ook participeren in een vervolg van het project.
De cursus is bij gebrek aan belangstelling niet nogmaals gegeven.
Ontwikkeling tool
Met een student van Saxion zijn in het voorjaar van 2017 afspraken gemaakt om een digitale tool
(‘gereedschapskist’) te ontwikkelen met de belangrijkste parameters voor een succesvolle teelt in de
veenweiden, aan de hand van de bevindingen van het project. Helaas is dit traject uiteindelijk niet
doorgegaan.
Enquête
Naar het wel en wee van de plantjes die zijn uitgedeeld aan het slot is in de laatste projectmaand een
korte enquête uitgevoerd. De respons was te mager om hier duidelijke conclusies uit te kunnen
trekken. In het algemeen bleek uit de reactie wel een matige groei van de planten, veelal terug te
voeren op vochtvoorziening van de planten.

6.3

Publiciteit

In lokale en landelijke pers en vakbladen is diverse keren aandacht besteed aan de veldproef en (het
perspectief van) cranberryteelt in de veenweiden, met name tijdens de start en rond bovengenoemde
grootschalige bijeenkomsten.
Vanaf begin 2016 is alle aandacht gericht op de techniek – i.c. het in de hand houden van de
onkruiddruk. Het geven van meer bekendheid rond het project, het delen onze leerervaringen en onze
vragen via bijvoorbeeld nieuwsbrieven of artikelen in de pers is daardoor wat onderbelicht gebleven.
Wel is doorgebouwd aan een initieel netwerk bestaande uit (geïnteresseerde) agrariërs en
cranberryondernemers uit zowel de veenweidegebieden als daarbuiten, zuivelverwerkers, Stichting
Groene Hart Kloppend Hart, een kweker, groothandel/afzet, studenten en vrijwilligers. Hierop kan bij
een vervolg worden voortgebouwd.
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6.4

Conclusie

In het algemeen zijn de beoogde resultaten op communicatiegebied ruimschoots gehaald. Het delen
van onze ervaringen en vragen – het halen van kennis – via bijvoorbeeld een nieuwsbrief is door het
grillige verloop van de proef vanaf 2016 onderbelicht gebleven. De focus was gericht op het in goede
banen leiden van de veldproef, waarvoor alle hens aan dek moest. Het grillige verloop van de proef
maakte dat het project voor pers en vakbladen het laatste jaar weinig nieuwswaarde had.
Figuur 14: Artikel in Nieuwe Oogst over start cranberry proef
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7.
7.1

Kosten en financiering
Begroting

De totaalbegroting van het project van het project bedroeg €113.850,00 exclusief BTW en
€136.657,05 inclusief BTW (zie figuur 15), gefinancierd door de provincies Utrecht en Zuid-Holland.
Dit bedrag was als volgt opgebouwd (zie ook tabel 4 paragraaf 7.2):
•
voorbereiding en aanleg
:
21%
•
beheer, monitoring & analyse
:
22%
•
projectmanagement en teeltbegeleiding
:
50%
•
onvoorzien
:
7%
Figuur 15: Financieringsplan ‘Introductie cranberry in de veenweiden’

BIJLAGE 3 FINANCIERINGSPLAN
Aquatische Landbouw
Introductie cranberryteelt in veenweiden

NAAM THEMA:
NAAM DEELPROJECT:

Projectkosten
Financier

Subsidiepercentage

incl. BTW

Provincie Zuid-Holland

67.828,53

49,63%

Provincie Utrecht

67.828,53

49,63%

Geschatte bijdrage cursisten

1.000,00

0,73%

136.657,05

100,00%

Totaal

7.2

Totale
bijdrage

136.657,05

Gerealiseerde uitgaven

Het project is nagenoeg binnen de begroting afgerond. Er is een kleine onderschrijding van €266,15
incl. BTW (zie tabel 4). De uitvoeringskosten zijn iets hoger geworden. Dat lag met name aan een
lichte overschrijding op alle ‘inhoudelijke’ posten. De post ‘onvoorzien’ is geslonken van 7% naar 1%.
De overschrijding op de post ‘voorbereiding’ komt door de aankoop van nieuw plantmateriaal
(inboeten) voorjaar 2016 en voorjaar 2017, door aanleg van extra proefvakken (voorjaar 2016,
voorjaar 2017) en door de algehele herinrichting van het proefveld inclusief aanleg van 4 proefvakken
bij Joost Samsom in Wilnis (september 2017).
De koerswijziging naar een veel kleiner proefveld (0,03ha ipv 0,2ha; met focus op onkruidbeheer
heeft ervoor gezorgd dat de beheer- en projectmanagementkosten in de hand zijn gehouden. Anders
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was de begroting drastisch overschreden. Het project als geheel vroeg voor het welslagen intensiever
beheer en projectbegeleiding dan verwacht.
Tussen de ‘inhoudelijke’ hoofdposten zijn geen substantiële verschuivingen opgetreden. Wel zijn er
verschuivingen geweest tussen de subposten per hoofdpost (zie bijlage II). De afwijking is het grootst
bij ‘voorbereiding’ (+2,6%). Onder ‘onvoorzien’ zijn alleen die kosten (facturen) opgenomen die niet
direct toe te delen waren aan een van de andere posten.
De BTW is lager dan begroot doordat voor sommige kosten het lagere BTW-percentage van 6% gold
terwijl in de begroting was uitgegaan van 21%. De deelname aan de cursus viel tegen, daardoor is de
bijdrage van cursisten lager uitgevallen dan begroot. Het verschil is voor rekening van VIC.

Tabel 4: Begroting versus realisatie

Onderdeel

Begroting

Voorbereiding
Beheer
Projectmanagement

Realisatie

€28.804,05 (21%)

€32.129,22 (23,6%)

€29.438,00 (22%)

€33.274,34 (24,4%)

€68.735,00 (50%)

€69.333,85 (50,8%)

Onvoorzien

€ 9.680,00 (7%)

€ 1.653,11 (1,2%)

TOTAAL

€136.657,05

€136.390,52

(100%)

(100%)

Bijlage II geeft een detailoverzicht van de gerealiseerde uitgaven ten opzichte van de begroting.
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8.
8.1

Evaluatie
Procesmatig

De praktijkproef bleek vanwege hardnekkige beheerproblemen een weerbarstig proces. Gedurende de
voortgang van de proef moest regelmatig worden geïmproviseerd om te kunnen inspelen op situaties
die zich in het proefveld voordeden. Het projectteam heeft zich met onverminderde motivatie ingezet
om de veldproef tot een goed einde te brengen en de noodzakelijke kennis voor een bedrijfsmatige
teelt boven water te krijgen. Het besluit om de veldproef om te gooien naar een kleinschaliger opzet
(fase 2) heeft zeer positief uitgepakt. Het proces was in fase 2 veel beter beheersbaar waardoor veel
gemakkelijker op de omstandigheden kon worden ingespeeld. Een leerervaring is derhalve om met dit
soort innovaties zeer kleinschalig te beginnen.
De ontwikkeling van de cranberryteelt als bedrijfsmatig gewas op veen blijkt een ingewikkeld en
langdurig proces. Dat is op zich niet vreemd. De introductie en tot wasdom brengen van nieuwe,
innovatieve teelten in een gebied duurt meestal zo’n 8 – 10 jaar. Dat was ook bij de maisteelt zo.
Onze verwachting is dat ook deze innovatie zo’n periode nodig heeft.
Bij de start van het project (startbijeenkomst) bleek de nodige scepsis te bestaan bij agrarische
ondernemers in het veenweidegebied. De ondernemers zijn vooral gericht op veehouderij. De stap
naar een meer tuinbouwgerichte activiteit is blijkbaar (te) groot. Dit bleek ook het feit dat geen enkele
agrarische ondernemer zich bij de start of daarna heeft aangemeld voor de cursus.
Gaandeweg het project is de scepsis niet minder geworden, al wordt het initiatief van Bart Crouwers
met belangstelling gevolgd. Agrarische ondernemers zijn min of meer gewend snel resultaat te zien
van investeringen. De innovatie m.b.t. de cranberryteelt vraagt veel tijd.
We merken ook dat ondertussen de aandacht zich weer geleidelijk verlegt naar bijvoorbeeld de teelt
van lisdodde. Lisdodde staat dichter bij ondernemers in het veenweidegebied. Ook lisdodde is
weliswaar nog onbekend als teelt, maar men kent de plant doorgaans omdat deze uitbundig groeit
langs ondiepe oevers. De lisdodde geeft bovendien een sneller en makkelijker resultaat te zien. Dit
element ten aanzien van beleving is in het project onderschat.
Voor het project was maar beperkt budget beschikbaar. Daarom is begin 2016 gekozen alle aandacht
op de ‘techniek’ (o.a. onkruidbeheer) te richten om het project in goede banen te kunnen leiden. Het
delen van kennis (halen en brengen) met anderen en andere sectoren buiten de regio heeft daarom
pas na de inzet van fase 2 weer aandacht gekregen. Een meer naar buiten gerichte houding was
wellicht beter geweest maar had onherroepelijk andere problemen veroorzaakt of vergroot. Het
grootste leerpunt in deze is dat bij innovaties voldoende tijd en middelen beschikbaar moeten zijn om
beiden goed te kunnen doen.
Een laatste punt van overweging is de of cranberry als tuinbouwgewas aansluit bij de werkwijze en
het karakter van de melkveehouderij. Het is niet iets wat je er ‘zomaar even bij’ kunt doen. De piek in
onkruidbeheer ligt in het voorjaar, juist op het moment van de drukste periode in de melkveehouderij.

8.2

Inhoudelijk

Veengrond is, vanwege het zure karakter en de natte omstandigheden, in principe geschikt is als basis
voor de groei van cranberry’s. Dit uitgangspunt blijkt echter geen garantie voor een succesvolle teelt.
De onkruidbedekking en met name de grasdruk blijkt op veengrond een lastig en nauwelijks te
overwinnen probleem. Vanuit het vertrekpunt van een biologische teelt is het besef gekomen dat
aanvullende maatregelen (biofolie, onkruidbestrijdingsmiddelen) nodig zijn. De focus verschuift
daarmee van een biologische naar een meer geïntegreerde teeltmethode.
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In het kader van dit project is een groot scala aan beheermaatregelen getest. Dit heeft veel informatie
opgeleverd maar is nog onvoldoende om de teelt bedrijfsmatig op te kunnen zetten. Hiervoor is meer
praktijkonderzoek noodzakelijk.
Op basis van de beschikbare informatie tekent zicht echter wel een beeld af:
•
Teelt op een vezellaag werkt niet op veengrond. Het leidt tot een te koude en natte bodem met
verstikking of wegrotten van de wortels.
•
Het realiseren van een biologische teelt van cranberry’s in de open grond gedurende de eerste
jaren zonder aanvullende maatregelen lijkt moeizaam. Biologische beheermaatregelen lijken
ontoereikend om het gewas door de eerste jaren heen te trekken. Ook het gebruik van azijn blijkt
ondanks positief effect onvoldoende om onkruid en vergrassing doelmatig tegen te gaan.
•
Het realiseren van een biologische teelt in combinatie met toepassing van afbreekbaar biofolie
biedt meer perspectief. De resultaten van deze proeven zijn tot nu toe bijzonder hoopgevend. Wel
dient een aantal praktische problemen rond het aanplanten in folie te worden opgelost.
•
Ook een meer geïntegreerde teelt waarbij biologische beheermaatregelen worden gecombineerd
met gerichte inzet van chemische onkruidmiddelen in de aanvangsfase lijkt perspectief te bieden.
Een juiste mix van maatregelen dient verder getest en verfijnd te worden.

Figuur 16: Effect van azijnzuur april 2017: rechts (met azijn) minder grasdruk dan links (zonder)
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9.
9.1

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies

Allereerst dient gesteld te worden dat het na 2 jaar teelt nog veel te vroeg is om heldere adviezen te
geven.
Op basis van het uitgevoerde praktijkproject trekken we wel de volgende conclusies:
a. De teelt van cranberry’s past in het streven naar nieuwe perspectieven voor het veenweidegebied
in relatie tot de problematiek van water een veenbehoud.
b. De uitgevoerde praktijkproef heeft veel informatie opgeleverd met betrekking tot de
mogelijkheden en onmogelijkheden van bedrijfsmatige cranberryteelt op veengrond.
c. Innovatieve teelten nemen normaliter 8 – 10 jaar in beslag om tot wasdom te komen. Voor
succesvolle cranberryteelt op veen moeten nog de nodige belemmeringen overwonnen worden
maar er is zeker perspectief. Afserveren op basis van de bevindingen van deze eerste 2 jaar is niet
realistisch, zeker gezien de hoopgevende resultaten van fase 2.
d. Veengrond is, vanwege het zure karakter en de natte omstandigheden, in principe goed geschikt
als basis voor de teelt van cranberry’s. Dit blijkt echter nog geen garantie voor een succesvolle
teelt. Die is van veel meer factoren afhankelijk, met name effectief onkruidbeheer.
e. Natte omstandigheden in de winterperiode blijken geen belemmering te zijn voor het
cranberrygewas. In het groeiseizoen is een zekere drooglegging noodzakelijk om het wortelgestel
de kans te geven zich te ontwikkelen.
f. Een zeer groot knelpunt bij de teelt van cranberry’s op veengrond is het gewas snel
bodembedekkend te krijgen. De jonge, langzaam groeiende cranberryaanplant blijkt gevoelig voor
onkruiddruk en vergrassing. Juist op veengronden is de grasgroei, met name in voorjaar, zeer
sterk. De kern van een succesvolle teelt het cranberrygewas zich zo snel mogelijk te laten
ontwikkelen door lage zuurgraad in combinatie met sterke onderdrukking van onkruid en gras.
g. Uit een flink scala aan potentiële beheermaatregelen blijkt een aantal hiervan perspectief te
bieden. Alleen een zeer uitgekiende mix aan maatregelen biedt perspectief op een succesvolle
teelt. Enkele hiervan dienen nader doorontwikkeld en onderzocht te worden.
h. Een biologische teelt met toepassing van afbreekbaar (bio)folie lijkt kansrijk. Naast
onkruidonderdrukking heeft het folie positieve effecten op de groei. Een biologische teelt op open
grond – zonder aanvullende maatregelen - lijkt op basis van de diverse proeven nauwelijks
perspectiefvol.
i. Ook een geïntegreerde teeltmethode met een mix van biologische maatregelen (azijn, schapen,
branden) en gerichte inzet van chemische middelen biedt perspectieven.
j. Een gedegen bedrijfsmatig teeltadvies is op basis van dit project nog niet te geven. Hiervoor is het
innovatietraject nog te pril. Weliswaar heeft het project veel informatie opgeleverd maar de
komende jaren zal meer onderzoek en kennisontwikkeling nodig zijn.
k. De veldproef was te kort om effecten op bodemdaling daadwerkelijk te kunnen monitoren.
l. Uit contacten met lokale verwerker blijkt belangstelling voor regionale verwerking en vermarkting
van cranberryproducten onder Groene Hartlabel.
m. De teelt van cranberry’s staat als tuinbouwachtige teelt vrij ver af van de belevingswereld van
agrarische ondernemers in het veenweidegebied, in hoofdzaak veehouders. Er was vanaf het
begin sprake van scepsis. Ook omdat de ontwikkeling van de teelt tijd vraagt en het project niet
snel resultaat bood is deze scepsis verder toegenomen.
n. Het project heeft de nodige aandacht bij agrariërs, grondgebruikers en beleidsmakers
gegenereerd. Het is nog te vroeg om al te kunnen rekenen op een breed draagvlak en
ondersteuning. Bijzonder is wel dat een ondernemer op bedrijfsmatige schaal de stap heeft durven
maken.
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9.2

Kansen en bedreigingen cranberryteelt in de veenweiden

Op basis van de uitgevoerde praktijkproef is in onderstaande tabel (tabel 5) een zogenaamde SWOTanalyse opgenomen voor de cranberryteelt in veenweidengebieden.
Tabel 5: SWOT-analyse cranberryteelt veenweiden
STERKE PUNTEN

•
•
•
•
•

marktpotentie algemeen
goed imago
snelle insteek streekproducten mogelijk
past in wateropgaven
duurzaamheid in teelt

ZWAKKE PUNTEN

•
•
•
•
•

nog geen doorontwikkeld tuingewas i.r.t. teelt op veen
geen budget, faciliteiten voor uitgebreid onderzoek
weinig kennis bij doelgroepen (grondgebruikers)
scepsis en gebrek aan aandacht bij doelgroepen
aansluiting bij werkwijze en karakter melkveehouderij

KANSEN

•
•
•
•
•

markt streekproducten ontwikkelen
teelt doorontwikkelen voor veengrond
enthousiasmeren doelgroepen
toeristische potentie benutten
bijdragen opgaven veenbehoud

9.3

BEDREIGINGEN

•
•
•
•
•

teelt onvoldoende bedrijfsmatig te ontwikkelen
kennisopbouw en - bundeling blijft achterwege
onvoldoende vertrouwen opgebouwd
geen draagvlak voor vervolgproces
innovatieproces wordt halverwege afgebroken

Aanbevelingen voor het vervolg

De cranberryteelt in veengebieden bevindt zich nog in het begin van een innovatieproces. Of de teelt
bedrijfsmatig kan worden geïntroduceerd in het veenweidegebied is nog te vroeg om te concluderen.
Er zijn op dit moment nog veel beheersmatige hobbels die moeten worden overwonnen.
Figuur 17: Biofolie: onderdrukking onkruid en positief effect
op groei. Let op de bloem midden-boven!

Het project heeft ontegenzeggelijk
duidelijk gemaakt dat de teelt op
veen lastig is vanwege de grote
gras- en onkruiddruk. Het ultieme
antwoord om het gewas door de
eerste jaren heen te helpen is nog
niet gegeven. Weliswaar heeft het
project nuttige bouwstenen
opgeleverd, maar deze kunnen nog
niet worden vertaald naar een kant
en klaar teeltadvies.
De eerste resultaten van de in
september 2016 ingezette fase 2 zijn
echter bemoedigend en het
voortzetten waard, met name de
teelt op biologisch afbreekbaar (bio)folie. Het aanzuren met azijnzuur
lijkt ook een duidelijk positief effect
te hebben maar is zonder andere
beheermaatregelen niet afdoende.
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Als de beheermatige problemen overwonnen kunnen worden dan ligt er een zeer perspectiefvolle
markt open (vraagmarkt). Daar ligt direct het grote voordeel ten opzichte van andere natte teelten.
Bij een meer ‘sexy’ en gebiedseigen teelt als lisdodde zijn de beheermatige vraagstukken
waarschijnlijk veel kleiner, maar is het marktperspectief totaal onduidelijk. De afzetmarkt voor dat
soort teelten moet nog grotendeels ontwikkeld worden (aanbodmarkt). De stap van ondernemer Bart
Crouwers om met 10 hectare cranberry te starten is daarom weliswaar risicovol maar ook het
toejuichen en ondersteuning waard.
Het verdient aanbeveling een vervolgproject te ontwikkelen in een breed, samenwerkend open
netwerk van (geïnteresseerde) telers, innovatiecentra, zuivelverwerkers, kwekers, land- en
tuinbouworganisaties, groothandel en overheden. Aansluiting zoeken met het tuinbouwcluster in
Boskoop kan een overweging zijn. Er bestaat vanuit die hoek belangstelling en samenwerking kan
zorgen voor meer synergie met de melkveehouderijsector.
Voor een vervolg dienen wel voldoende tijd en middelen beschikbaar te zijn om zowel aan de techniek
als het innovatieproces voldoende aandacht te kunnen besteden. Stopzetting van de proef in dit
stadium zou kapitaalvernietiging zijn, omdat de resultaten van fase 2 bemoedigend zijn.
Cranberryteelt in combinatie met drukdrains zou van een vervolgproject onderdeel moeten zijn, om te
onderzoeken of een constant grondwaterpeil van 20cm min maaiveld en voorkoming van holtrekking
van het peil in het midden van percelen, de bodemdaling daadwerkelijk vermindert.
Figuur 18: Nabootsing effect gecontroleerd grondwaterpeil (potproef): ook hier goede groei.
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9.4

Indicatie verdienmodel

Marktperspectief
De cranberry staat volop in de belangstelling. Er is een sterk groeiende belangstelling voor gezonde
producten, waaronder de cranberry. Dit hoort bij een veranderend eetpatroon. Tot voor kort waren
cranberry’s in Nederland vooral populair rond de Kerst, maar tegenwoordig is cranberry een jaarrond
product. De consumptie van cranberry in Nederland en omringende landen neemt jaarlijks met zo’n
tien procent toe.
Cranberry’s worden in steeds meer voedings- en gezondheidsproducten verwerkt. In toenemende
mate worden verse cranberry’s verwerkt tot compote, sap, jam, mosterd, sauzen, wijn , likeur en
dergelijke. De cranberry wordt ook steeds vaker in non-food producten verwerkt, bijvoorbeeld in
kaarsen en zeep.
Jaarlijks wordt zo’n 400 ton cranberry’s geïmporteerd, vooral uit Canada en de VS. De afzet vindt
daarbij plaats via de retail (supermarkten, natuurvoedingswinkels, groentewinkels) en foodservices
(horeca, catering). Ondanks de toenemende belangstelling worden er in Nederland nog nauwelijks
cranberry’s geteeld. Uit onderzoek van Wageningen University in 2007 (Jukema N.J., 2007) blijkt dat
de perspectieven voor (biologische) cranberryteelt in Nederland uitstekend zijn. Zo is er in Nederland
ruimte voor 600 hectare bedrijfsmatige cranberryteelt.
Inkomensperspectief
Een hectare cranberry vraagt een aanzienlijke investering in inrichting van het perceel, kosten
plantmateriaal en aanplantkosten. Daarbij moet gerekend worden op een bedrag van € 40.000,- €
60.000,- per hectare. Deze investering is echter eenmalig. Bij goede onderhoud – frequent verjonging
gewas – kan een cranberryaanplant met gemak 30 jaar volop produceren.
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Figuur 19: Verloop bedrijfsresultaat (Buijs, J, 2015).

Vanaf het derde/vierde jaar na aanplant is er een eerste oogst mogelijk. Daarna komt de productie
goed op gang. Vanaf het tiende jaar is het gewas in volle productie. Dit betekent dat de eerste jaren
sprake is van een negatief exploitatieresultaat. Vanaf het 6e tot 7e jaar is sprake van een ruim
exploitatieoverschot en daarna neemt het resultaat verder toe tot in het 8e á 9 jaar de top wordt
bereikt.
Figuur 19 geeft een indicatief beeld van het verloop van het bedrijfsresultaat (Buijs, J, 2015). Daarbij
is uitgegaan van een gemiddelde opbrengstprijs van € 2,50 per kg verse bessen. Hierbij is uitgegaan
naar afzet via groothandel/retail. Afzet via eigen kanalen (bijvoorbeeld boerderijwinkel/marktverkoop)
kan leiden tot hogere kilogramopbrengsten.
Meerwaarde valt te realiseren door de bessen te verwerken tot diverse producten. Dit vraagt echter
een specifieke inrichting van het bedrijf (vooral arbeidstechnische) en daarnaast investeringen in
verwerkingsapparatuur.
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Bijlage II

Financiële rapportage

Tabel II.1 geeft per (sub-)begrotingspost de gerealiseerde totalen van de facturen ten opzichte van de
begroting (uitsnede uit facturenoverzicht project ‘cranberryteelt’, Thema Aquatische Landbouw, VIC).
De hoofdposten als genoemd in hoofdstuk 7 zijn als volgt opgebouwd:
voorbereiding (groen): begroot €28.804,05 <-> realisatie € 32.129,22
•
voorbereidingskosten
•
aanleg proefveld
•
plantmateriaal en aanplant
•
bosmaaier en klein materiaal
beheer (blauw): begroot €29.438,00 <-> realisatie € 33.274,34
•
beheer en proeven proef- en demoveld
•
pacht
•
monitoring en analyse
projectmanagement (zwart): begroot €68.735,00 <-> realisatie € 69.333,85
•
•
•
•
•
•
•
•

teelbegeleiding Crantex
projectmanagement
rapportage
communicatie
overige kosten product- en conceptontwikkeling
begeleidingscommissie
cursus
zaalhuur

onvoorzien (rood): begroot €9.680,00 <-> realisatie € 1.653,11
•
overig en onvoorzien
Tabel 5: Gerealiseerde uitgaven per begrotingspost
Begroot
TOTALEN PER BEGROTINGSPOST
(€, incl. BTW)
Voorbereiding
•
Voorbereidingskosten
3.872,00
•
Aanleg proefveld
5.693,05
•
Plantmateriaal en aanplant
•
Bosmaaier en klein materiaal
Beheer
•
Beheer en proeven proef- en demoveld
•
Pacht
•
Monitoring en analyse
Projectmanagement
•
Teeltbegeleiding Crantex
•
Projectmanagement
•
Rapportage
•
Communicatie
•
Overige kosten product en
conceptontwikkeling
•
Begeleidingscommissie
•
Cursus
•
Zaalhuur
Onvoorzien
•
Overig en onvoorzien
TOTAAL

het totaal van
facturen (€)
3.872,00
7.511,68

16.214,00
3.025,00

18.252,94
2.492,60

10.640,74
1.245,00
17.552,26

14.299,02
911,23
18.064,09

29.040,00
19.360,00
5.808,00
3.872,00

30.256,76
21.586,40
8.349,00
4.622,30

1.210,00
4.000,00
4.235,00
1.210,00

642,55
0,00
3.780,04
96,80

9.680,00
136.657,05

1.653,11
136.390,52

38

Verschil (€)

266,53

Bijlage III veldindeling & beheermaatregelen
Hieronder treft voor elke fase de indeling en het overzicht van het proefveld respectievelijk de
proefvelden.

Figuur III.1: Proefveldindeling en overzicht beheermaatregelen fase 1 Zegveld (tot sept 2016)
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Figuur III.2: Proefveldindeling en overzicht beheermaatregelen fase 2 Zegveld (vanaf sept 2016)

Figuur III.3: Potproefindeling en overzicht beheermaatregelen fase 2 Zegveld (vanaf sept 2016)
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Figuur III.4: Overzicht beheermaatregelen fase 2 Samsom (zode; vanaf sept 2016)
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Bijlage IV
Van
Voor
Betreft
Datum

Mid-term evaluatie

: Hans Slootweg
: Provincies Utrecht en Zuid-Holland
: wijziging opzet teeltproef cranberries Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld
: 27 september 2016

In het voorjaar van 2015 is de cranberry-teeltproef bij het Veenweiden Innovatiecentrum van start
gegaan. Conform het projectvoorstel is een proefveld aangelegd voor een praktijkproef op
wetenschappelijke basis om verschillende teeltmethoden met elkaar te vergelijken.
Nu, aan het einde van fase 1, hebben we al veel van de gestelde doelen bereikt en is de proef dus
succesvol:
-

het proefveld en het beoogde watersysteem zijn aangelegd
er is een vol jaar waardevolle ervaring opgedaan; de praktijkproef is teelttechnisch erg leerzaam
en vanuit dat oogpunt 100% geslaagd
er is cursus gegeven over de teelt
we hebben regelmatig contact met (potentieel) geïnteresseerde telers (agrariërs en anderen).
Ook zijn studenten en vrijwilligers betrokken bij het biologisch onkruidbeheer (wieden).
door de praktijkproef is een eerste ondernemer gestart met commerciële teelt van maar liefst
10ha
er wordt regelmatig gecommuniceerd over de cranberryteelt

We hebben echter ook moeten constateren dat we de proef moeten aanpassen om het teelttechnisch
tot een succes te maken:
-

-

-

-

het veld blijft te nat en koud waardoor de planten krimpen of verdwijnen in plaats van groeien.
Een wijziging in het watersysteem dit voorjaar bood onvoldoende soelaas. Ook deze zomer zijn
de planten niet gegroeid.
plaggen heeft een negatieve impact gehad op de draagkracht van de bodem en de
waterhuishouding. Inundatie eveneens.
het zeer natte na- en voorjaar doen daar niets aan af. Een grilliger klimaat is een gegeven waar
we juist mee om willen leren gaan in de Veenweiden.
de vezellaag op het veld lijkt een derde belangrijke oorzaak (natte en koude bodem) en houdt
bovendien de grasgroei onvoldoende tegen.
de onkruiddruk van gras is op veengrond ontegenzeggelijk veel hoger dan op andere gronden.
Dat vereist een specifieke set beheermaatregelen. De vezellaag werkt onvoldoende of niet
tegen grasdruk.
Bijplanten en intensivering van het onkruidbeheer (palet aan biologische en gangbare
technieken waaronder wieden) sorteerde door de achterblijvende groei weinig effect.
de verre van optimale weersomstandigheden bij aanleg en inplant van het veld hebben niet
bijgedragen aan een goed verloop van de proef. Op veengrond werkt aanplant in het najaar in
plaats van het voorjaar waarschijnlijk beter.
de proef is te grootschalig om hem qua arbeid binnen de begroting op orde te houden;
onderzoeken effecten van verschillende beheermaatregelen kan zelfs beter op kleinere schaal.
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Hier ontmoet de theorie de praktijk:= innovatie. Maar bij innovatie past ook het lef om het roer om te
gooien om op de aspecten die je nog niet in de hand hebt, meer te weten te komen. Begin september is
besloten om van een wetenschappelijk verantwoorde proef van 0,2 ha een stap terug te doen naar een
verkenning op kleinere schaal (0,03 ha):
-

een geheel nieuw ingeplante proeftuin op een beperkt oppervlak,
waarbij we met minimaal management een maximaal rendement te halen
met 20 plots á 9m2 met een breed palet aan beheersmaatregelen gericht op minimaliseren
onkruiddruk
plus behoud van een klein gedeelte van een dit voorjaar nieuw aangelegd proefvak waarbij
onkruidbeperkende maatregelen vooraf zijn genomen
plus aanvullend bij een agrariër nog 50m2 aanplant in de zode (zonder plaggen), verdeeld over 4
proefvakken met elk een ander beheer.

De gestelde doelen en scope blijven we met de nieuwe opzet inhoudelijk ruim halen. Wij zijn er nog
steeds van overtuigd dat de cranberryteelt in het veengebied een succes kan worden. Om de opzet van
de proef te wijzigen was snel handelen noodzakelijk (plantseizoen en Veldcongres natte teelten als
belangrijk communicatiemoment). Daarom heeft de herinrichting al plaatsgevonden. We hopen e.e.a.
binnen de begroting te kunnen realiseren. Ik kom daarop medio oktober bij u terug, evenals op de
overweging om de proef eventueel te verlengen. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, aarzelt u
dan niet contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Hans Slootweg, projectleider cranberryproef/innovatiemakelaar VIC
hans@veenweiden.nl
06 425 438 65
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Bijlage V

Fotoverslag

Deze bijlage geeft in vogelvlucht een impressie van het verloop van de veldproef. Via de website van
het VIC komt een vollediger fotoverslag beschikbaar.

Figuur V.1: Vogelvluchtimpressie veldproef.
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