
Eindverslag Verkenning natte teelten Krimpenerwaard fase 1 | Anna Koornneef (VIC Zegveld), december 2018 

 

1 Verkenning natte teelten Krimpenerwaard (nieuwe verdienmodellen) 

1.1 Inleiding 

In delen van het veenweidegebied in Nederland wordt het slootwaterpeil gefixeerd of zelfs opgezet. 
Deze verhoging wordt voornamelijk ingezet om de bodemdaling als gevolg van veenafbraak en 
inklinking te voorkomen, de natuurwaarden te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen. Het 
huidige verdienmodel van de landbouw lijkt niet toereikend om dergelijke hoogwater zones rendabel 
te exploiteren. Voor de doorontwikkeling van een vitale melkveehouderij wordt gezocht naar 
‘meebewegende’ oplossingen; waarbij de melkveehouderij cultuurdrager en producent blijft in het 
veenweidegebied. 

1.2 Doel 

Verkennen van mogelijkheden voor natte teelten. Melkveehouders in de Krimpenerwaard laten 
kennismaken met alternatieve teelten en vergroten van het inzicht van de toepassingsmogelijkheden 
van deze teelten in de eigen omgeving en mogelijk het bedrijf. Daarnaast een discussie op gang 
brengen over (biomassa)teelt in relatief natte omstandigheden en de rol in het verdienmodel van 
een melkveebedrijf in de Krimpenerwaard. 

1.3 Aanpak 

Begin juli 2017 zijn in de Krimpenerwaard demonstratievelden (demovelden) aangelegd met vier 
verschillende gewassen: lisdodde, wilg, riet en pijlkruid (duck-potato). In samenwerking met 
ondernemer Piet Blanken is als locatie zijn perceel op de kruising van de Schaapjeszijde/Tiendweg 
uitgekozen. Dit perceel ligt aan een doorgaande weg, en vormt daarmee een centrale locatie in het 
gebied. 
 
De demovelden van deze ‘Verkenning natte teelten Krimpenerwaard’ hebben hoofdzakelijk een 
demonstratieve functie: laten zien welke teelten er onder natte omstandigheden in de 
Krimpenerwaard kunnen groeien. Om daarmee melkveehouders en andere grondeigenaren in het 
gebied kennis te laten maken met deze teelten en om de mogelijkheden voor teelt onder natte 
omstandigheden bespreekbaar te maken.    
 
Bij de aanleg van de velden, keuze voor de gewassen, het onderhoud en de monitoring van de 
demovelden is gebruik gemaakt van de kennis en expertise uit het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en 
Verder’. Dat is een onderzoek naar natte teelten (2015-heden), uitgevoerd door 
onderzoeksinstituten Louis Bolk Instituut en Radboud Universiteit op locatie van proefboerderij KTC 
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Zegveld, in samenwerking met Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld. Via het VIC wordt de 
beschikbare kennis en expertise van het onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ en van de 
‘Verkenning natte teelten Krimpenerwaard’ over en weer gedeeld, om zo het traject van natte 
teelten te versterken.  
 
De opbrengst van de gewassen is in deze verkenning niet het belangrijkste, maar om een indicatie te 
krijgen van de opbrengsten zijn er wel een aantal metingen uitgevoerd. Deze bevindingen van de 
demovelden Krimpenerwaard worden in het hoofdstuk resultaten weergegeven. Als aanvulling op 
deze bevindingen is gebruik gemaakt van de voorlopige onderzoeksresultaten van de proefvelden in 
Zegveld (uit het onderzoek ‘Veen, Voer en Verder’). De definitieve resultaten van dat onderzoek 
worden de eerste helft van 2019 gepubliceerd. Vooruitlopend daarop zijn in dit verslag relevante 
onderzoeksresultaten van de proefvelden in Zegveld gebruikt om de bevindingen en indicaties die uit 
de metingen bij de demovelden naar voren komen te onderbouwen.  
 

1.4 Activiteiten en Monitoring 

Aanleg demovelden 
In juli 2017 zijn de demovelden met natte teelten aangelegd, het betreft vier gewassen en vijf 
demovelden. Voor het gewas lisdodde is namelijk een tweede demoveld aangelegd met een andere 
behandeling van de zode: het aanplanten van de lisdodde in de bestaande graszode. Dat wil zeggen 
dat de graszode niet afgeplagd is. Bij de andere vier demovelden is dat wel het geval. In tabel 1 is een 
overzicht opgenomen van de gewassen, plantaantallen, de voorbewerking van het demoveld en het 
gehanteerde waterniveau. Figuur 1 geeft een schematische weergave van de demovelden.  
 
Tabel 1 Overzicht demovelden 

Veld Datum 
aanplant 

Planten/m2 Aantal 
planten per 
veld van 50m2 

Voorbewerking 
demoveld 

Waterniveau 

1 Lisdodde in 
graszode 

6 juli 2017 6 300 Behandelen 
gras met 
azijnzuur + 
strokenfrees 

+ 20 cm 

2 Lisdodde 6 juli 2017* 6 300 
 

Afgeplagd + 20 cm 

3 Riet 6 juli 2017 12 600 Afgeplagd + 20 cm 

4 Pijlkruid 6 juli 2017** 6 300  Afgeplagd + 20 cm 

5 Wilg 6 juli 2017 1,8 90 Afgeplagd + 
folie 
aangebracht 

0-5 cm 

* Op 3 mei 2018 zijn er 140 planten (Typha Angustifolia) kleine lisdodde bijgeplant  
** Op 3 mei 2018 zijn er 200 pijlkruidplanten bijgeplant 

 

Figuur 1 Schematische weergave van demovelden (dwarsdoorsnede) 
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Monitoring demovelden  
Tijdens het groeiseizoen in 2017 en 2018 is de ontwikkeling/groei van de gewassen geregistreerd 
door (twee) wekelijks foto’s te nemen per demoveld. Deze foto’s zijn verwerkt in fotoverslagen, met 
een korte toelichting bij de waarnemingen. De fotoverslagen kunnen hier gedownload worden. 
 
In 2017 is de gewaslengte van de lisdodde gemeten om een indicatie te geven van het verschil in 
groei/ontwikkeling van het gewas bij de twee verschillende behandelingen (lisdodde in de graszode 
en lisdodde in de afgeplagde zode). Zie fotoverslag nummer 3 (20 september 2017) 
 
In 2018 waren de gewassen voor het eerst een 
volledig seizoen gegroeid. En is voor het eerst de 
opbrengst ingeschat. Er is op twee momenten (4 juli 
en 14 september) een meting uitgevoerd om een 
indicatie te geven van de opbrengst van de 
lisdoddevelden. Deze gegevens zijn vergeleken met 
de onderzoeksresultaten van de proefvelden in 
Zegveld. Zie paragraaf 1.5 Resultaten. 
 
In juni 2018 hebben de pinken van Piet Blanken van 
de eerste lisdodde oogst geproefd tijdens een 
snackproef en wat blijkt: ze aten de lisdodde 
(gedroogd en vers). 
 
Communicatieactiviteiten 
Om melkveehouders, andere grondeigenaren en overige stakeholders kennis te laten maken met 
natte teelten en om de discussie over de rol van natte teelten in de Krimpenerwaard op gang te 
brengen is een aantal activiteiten uitgevoerd. 
 
Locatie keuze 
Allereerst heeft de keuze voor de locatie van de demovelden een belangrijke rol gespeeld in het 
traject. Doordat de locatie aan een doorgaande weg ligt, waar veel grondeigenaren regelmatig 
langskomen, zijn de demovelden onder de aandacht gekomen bij deze grondeigenaren.  
 
In dit proces is ervoor gekozen om niet direct bij aanvang al een bord met meer toelichting over de 
activiteiten te plaatsen. De velden op zichzelf communiceerden al genoeg en werden onderwerp van 
gesprek. Dat bleek uit de vragen die o.a. aan grondeigenaar Piet Blanken gesteld werden. 
Een aantal maanden na de aanleg van de velden is een bord geplaatst met de titel van de pilot, een 
korte schets van de velden en een verwijzing naar de website voor meer informatie.  
 
Doordat de locatie van de demovelden aan een doorgaande weg ligt en zelfstandig te bezoeken is, is 
er zeker na het plaatsen van het bord regelmatig bezoek geweest van grondeigenaren en andere 
belangstellenden.  
Dit is niet direct meetbaar en in 
cijfers uit te drukken, maar de 
vragen die zowel aan de 
deelnemende ondernemer, Piet 
Blanken, als aan de projectleider 
(VIC) gesteld werden, geven een 
indicatie dat het veld wel degelijk 
bezocht werd.  
 
 

Opening pilot natte teelten door wethouder Vente en 
ondernemer Piet Blanken  

Snackproef lisdodde met pinken van Piet Blanken  

https://proeftuinkrimpenerwaard.nl/adaptieve-teelt/
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Excursie/bezoek demovelden 
Op diverse momenten is er gelegenheid geweest om de demovelden te bezoeken, zowel voor 
excursies op verzoek, als voor een breed gezelschap aan belangstellenden, bijvoorbeeld bij de 
opening in augustus 2017 en Tour de Boer in oktober 2018. Bij deze bezoeken/excursies stond het 
delen van kennis over de teelt en ontwikkeling van de gewassen en het schetsen van mogelijke 
toepassingen centraal.  
Naast gelegenheid voor bezoek van de demovelden is ook via diverse communicatiekanalen (o.a. 
website en nieuwsbrief Proeftuin Krimpenerwaard) over de ontwikkeling van natte teelten 
gecommuniceerd. 
 

 
 
Toepassingsmogelijkheden 
Diverse activiteiten, zoals de Groene Hart Streekproducten verkiezing, Proef de Krimpenerwaard en 
een bijdrage aan het TV programma Knooppunt Holland hebben eraan bijgedragen dat de diverse 
toepassingsmogelijkheden van de lisdodde onder de aandacht zijn gebracht via (lokale) media.    
  
De demonstratie van de bouwproducten van lisdodde en 
de picknicktafel van lisdodde tijdens diverse 
evenementen heeft eraan bijgedragen dat de 
toepassingen van lisdodde en daarmee de perspectieven 
voor de afzet van deze natte teelt onder de aandacht zijn 
gebracht van diverse betrokkenen (gemeente, 
melkveehouders, ondernemers, burgers). 
 
In bijlage I is een overzicht opgenomen van de in 2017 en 
2018 uitgevoerde activiteiten.  
 
 
 

  

Excursie bij opening demovelden  

Bouwproducten van lisdodde  

https://www.youtube.com/watch?v=8vj2avvKaOc
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1.5 Resultaten 

Hoewel het in deze verkenning niet draait om de opbrengstmetingen, dragen opbrengstmetingen 
wel degelijk bij aan de beeldvorming over de geschiktheid van de gewassen voor de 
Krimpenerwaard. Met andere woorden voor beeldvorming is kennis nodig, denk daarbij aan 
antwoord op vragen als: Slaan de gewassen aan? Wat zijn potentiele opbrengsten? En hoe groeien 
de gewassen onder de specifieke omstandigheden in de Krimpenerwaard?  
Door deze vragen te beantwoorden, zowel door de demovelden te laten zien (het groeit), als door te 
communiceren over de opbrengsten en perspectieven voor natte teelten, is het gesprek over de rol 
van natte teelten opgestart. 
 

1.5.1 Metingen demovelden uitgezet tegen onderzoeksresultaten 

Zoals eerder aangegeven zijn er bij de demovelden in de Krimpenerwaard indicatieve metingen 
uitgevoerd, deze bevindingen zijn in tabel 2 uitgezet tegen de onderzoeksresultaten van de 
proefvelden in Zegveld.  
 

Tabel 2 Opbrengsten demovelden Krimpenerwaard versus onderzoeksresultaten proefvelden Zegveld 

 Bevindingen demovelden Krimpenerwaard Onderzoeksresultaten proefvelden 
Zegveld 

Veld Meetmoment 1 
Demovelden 

Meetmoment 2  
Demovelden 

(najaar/eindmeting) 

Proefvelden 
(najaar/eindmeting) 

 

Lisdodde in 
graszode 

17,2 ton DS/ha  15,6 ton DS/ha (1e oogst) 
12,1 ton DS/ha (2e oogst) 

16,1 ton DS/ha  
(variërend van 11-20 ton) 

Lisdodde in 
geplagde zode 

8,7 ton DS/ha 6,5 ton DS/ha 5 ton DS/ha zonder bemesting 
 

14,9 ton DS/ha bij bemesting 
(variërend van 12-20 ton bij 

bemesting) 
 

Kleine 
lisdodde 

 5,6 ton DS/ha 4,4 ton DS/ha 

Riet - 8,1 ton DS/ha Natte teelt*: 9,7 ton DS/ha 
Droge teelt**: 9,4 ton DS/ha 

 

Pijlkruid - - Circa 500 kg knolletjes/ha 
 

Wilg - - Natte teelt*: 1,4 ton DS/ha 
Droge teelt**: 4,3 ton DS/ha 

* Natte teelt: waterpeil 20 cm boven maaiveld 
** Droge teelt: fluctuerend waterpeil tot 20 cm beneden maaiveld  

 
Lisdodde 
De meting van het demoveld met lisdodde in de graszode in het najaar van 2018 komt (dus bij 
eenmaal oogsten) uit op een opbrengst van 15,6 ton DS/ha (droge stof per hectare). In Zegveld geven 
de onderzoeksresultaten van een vergelijkbaar proefveld met lisdodde in de graszode een opbrengst 
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die varieert van 11-20 ton, met een gemiddelde opbrengst van 16,1 ton DS/ha. Zowel het demoveld 
in de Krimpenerwaard als het proefveld in Zegveld zijn in de 1e helft van 2017 aangeplant. Bij de 
proefvelden in Zegveld zijn er verschillende behandelmethoden van de graszode toegepast die de 
spreiding in opbrengst verklaren. Bij de demovelden in de Krimpenerwaard is er een combinatie 
gemaakt van twee van deze behandelingen, namelijk de behandeling van de graszode met azijnzuur 
en maaien. De gemeten opbrengst van de lisdodde in graszode uit de Krimpenerwaard valt met 15,6 
ton binnen de range (11-20 ton) en komt overeen met het gemiddelde (16,1 ton) van de 
onderzoeksresultaten van de proefvelden uit Zegveld.  
Het proefveld in Zegveld met lisdodde in een geplagde zode (aangeplant in juli 2016) geeft zonder 
bemesting een opbrengst van gemiddeld 5 ton DS/ha. De indicatieve opbrengst van de geplagde 
demovelden in de Krimpenerwaard, eveneens zonder bemesting, lijkt met 6,5 ton DS/ha dus iets 
hoger uit te komen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de demovelden in de Krimpenerwaard 
een jaar later zijn aangeplant en de bodem mogelijk nog meer voedingsstoffen bevat. Ook kan het 
zijn dat de bodemsamenstelling tussen de twee locaties sowieso al verschilt, vanaf de aanvang van 
de proef.  
 
Het proefveld met lisdodde in de geplagde zode in Zegveld geeft bij bemesting een opbrengst 
variërend van 12-20 ton DS per hectare, met een gemiddelde van 14,9 ton DS/hectare. Het 
gehanteerde bemestingsniveau is: 310 kg N, 39 kg P, 310 kg K per hectare.  
Bij de demovelden in de Krimpenerwaard is (nog) geen bemesting toegediend. 
 
In paragraaf 1.5.2 worden de metingen van de lisdoddevelden in de Krimpenerwaard verder 
toegelicht en worden mogelijke factoren besproken die het verschil in opbrengst kunnen verklaren 
tussen de lisdodde aangeplant in de graszode en in de geplagde zode.  
 
Riet  
Om een indicatie te krijgen van de opbrengst van het demoveld met riet is op 23 november een 
meting uitgevoerd. In het demoveld zijn twee cirkels met een straal van 50 centimeter uitgeknipt op 
circa 10 centimeter boven het wateroppervlak. De opbrengst van het demoveld met riet (23 
november) bleek 8,1 ton droge stof per hectare.  
 
Uit de onderzoeksresultaten van de proefvelden in Zegveld blijkt dat riet bij hoog (+ 20 cm) en laag 
(fluctuerend tot -20 cm) waterpeil in het derde jaar na aanplant respectievelijk 9,7 en 9,4 ton droge 
stof per hectare opbrengt. Bij bemesting van de proefvelden komt dit uit op 12,6 en 11,3 ton droge 
stof per hectare.  
 
Pijlkruid 
Uit steekproeven (augustus-oktober 2018) bleek dat van alle 
drie de soorten pijlkruid de knolletjes (duck-potatoes) zich 
ontwikkelden. De opbrengstbepaling voor pijlkruid was half 
november 2018 gepland, zodat de knollen zich nog verder 
konden ontwikkelen, om een maximale grootte te bereiken. 
Bij de geplande opbrengstbepaling in november werden 
eenden waargenomen in het demoveld en bleek dat eenden 
de pijlkruid knollen opgegeten hadden. Daardoor kan er 
geen inschatting gemaakt worden van de opbrengst van de 
pijlkruid knollen. De in het voorjaar van 2018 geplaatste 
afrastering rondom het demoveld bleek dus niet voldoende 
om de eenden uit het veld te weren.  
Uit de opbrengstbepaling van de pijlkruid knollen op de 
proefvelden in Zegveld in 2017 bleek dat een opbrengst van 
500 kilogram knollen per hectare haalbaar is.  

Duck-potatoes,  11 oktober 2018 



 
7 

  
Wilg 
Uit de visuele waarnemingen (middels fotoverslag) bleek dat de groei van de wilg in de demovelden 
achterbleef in vergelijking met wilg onder gangbare (droge) omstandigheden.  
De onderzoeksresultaten van de proefvelden met wilg in Zegveld onderbouwen dit. Eind augustus 
2018 werden de wilgen van die proefvelden geoogst. Van de wilgen op proefvelden met een laag 
waterpeil (fluctuerend tot 20 cm beneden maaiveld) werd gemiddeld 4,3 ton droge stof per hectare 
geoogst, met uitschieters van 2,5 en 6,0. Omgerekend stonden er 16.000-18.000 wilgen per hectare. 
Er was sinds de aanplant in 2016 geen uitval geweest. De jaarlijkse aanwas van een wilgenplantage 
onder drogere omstandigheden kan variëren van 5 tot 18 ton droge stof per hectare.  
Op de proefvelden met hoog waterpeil (20 cm boven maaiveld) werd gemiddeld 1,4 ton droge stof 
aan wilg per hectare geoogst, met uitschieters van 1,3 en 1,7. Dit zijn beduidend lagere opbrengsten 
dan bij laag waterpeil. De uitval was er gemiddeld 4 %. Wilgen verdragen het dus wel om jaarrond in 
het water te staan, maar de oogst van biomassa blijft sterk achter in vergelijking met ‘drogere’ teelt. 
Om die reden blijkt wilg dus niet geschikt als volledige natte teelt. In gebieden waar ’s winters of 
eventueel tijdens het groeiseizoen tijdelijk water geborgen wordt en de wilgen dus tijdelijk natte 
voeten hebben, kan wel een hogere biomassa opbrengst verwacht worden.  
 

1.5.2 Metingen lisdoddevelden  

 
In 2018 is op twee momenten (4 juli en 14 september) een meting uitgevoerd om een indicatie te 
geven van de opbrengst van de lisdoddevelden. Per veld is daarvoor een cirkel met een straal van 50 
centimeter uitgeknipt op circa 10 centimeter boven het wateroppervlak. Daarbij zijn alle 
lisdoddescheuten die boven die 10 centimeter uitkomen meegenomen. Door het uitknippen van een 
representatieve cirkel van de demovelden is een vergelijking gemaakt in opbrengst tussen de 
demovelden. Op het eerste meetmoment op 4 juli is in beiden lisdoddevelden een meting 
uitgevoerd, zie tabel 3. Op 14 september (tabel 4), het tweede meetmoment zijn in het veld met 
lisdodde in de graszode twee metingen uitgevoerd, één meting van het gewas dat nog niet eerder 
geoogst was (1e oogst) en één meting van het gewas dat op 4 juli ook geoogst was (2e oogst). Dit 2e 
oogstmoment geeft dus een indicatie van de hergroei tussen 4 juli en 14 september. Daarnaast is 
tijdens het tweede meetmoment ook de opbrengst van de kleine lisdodde gemeten. 
 
Tabel 3 Lisdodde opbrengst demovelden Krimpenerwaard 4 juli 2018 

 
Demoveld 1    

lisdodde in 

graszode 

Demoveld 2      

lisdodde in  

geplagde zode 

Aantal scheuten/m2 59,9 57,3 

Aantal sigaren/m2 6,4 10,2 

Kilogram product/m2 12,1 4,1 

Droge stof percentage 14,2% 21,5% 

Kilogram droge 
stof/hectare 

17.173 8.744 
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Tabel 4 Lisdodde opbrengst demovelden Krimpenerwaard 14 september 2018 

 
Bij het eerste meetmoment (4 juli) blijkt de opbrengst van de lisdodde in de graszode bijna twee keer 
zo hoog dan bij de lisdodde in de geplagde zode.  
Op het tweede meetmoment, blijkt de opbrengst ruim twee keer zo hoog bij de lisdodde in de 
graszode (15,6 ton ten opzichte van 6,5 ton).  
 
Opbrengst lisdodde in graszode 
De tweede oogst van de lisdodde in graszode, laat zien dat er tussen 4 juli en 14 september circa 12 
ton lisdodde bij is gegroeid. Als van de lisdodde in de graszode de opbrengst van beide 
oogstmomenten wordt opgeteld, komt dit uit op 29 ton droge stof per hectare (17 ton op 4 juli en 12 
ton op 14 september). Dit is echter niet onderbouwd met onderzoeksresultaten, omdat er bij de 
vergelijkbare proefvelden in Zegveld geen twee meetmomenten geweest zijn.  
 
Een discussiepunt bij deze hoge opbrengst is dat een deel van het demoveld met lisdodde in 
graszode in juni, dus voor het eerste meetmoment van 4 juli, stormschade heeft ondervonden. Een 
deel van het gewas is daardoor omgewaaid. Dit deel van het veld is niet meegenomen in de meting, 
mede doordat het gewas in het water lag en er daardoor geen drogestof gehalte bepaald kon 
worden. In de praktijk kan stormschade echter de gemiddelde opbrengst per hectare negatief 
beïnvloeden.   
Zowel bij de demovelden in de Krimpenerwaard als bij de proefvelden in Zegveld heeft het gewas 
gedeeltelijk stormschade geleden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het gewas op 4 juli al 
zover ontwikkeld is en het bloeistadium al heeft bereikt, dat het te zwaar wordt en daardoor 
vatbaarder is voor stormschade. In de andere lisdodde velden werd geen stormschade 
waargenomen.  
Eerder oogsten in het voorjaar (voor de bloei) zou stormschade kunnen voorkomen.   
 
Een ander discussiepunt bij de hoge opbrengst is het feit dat de lisdodde demovelden in de 
Krimpenerwaard in 2018 voor de eerste maal in het groeiseizoen geoogst zijn. Het gewas dat het 
eerste jaar is gegroeid is wel afgemaaid, maar dit was in de winterperiode, op het moment dat de 
plant alle voedingsstoffen in de wortels heeft opgeslagen. Het (meerdere malen) oogsten van de 
lisdodde in het groeiseizoen heeft mogelijk effect op de totaalopbrengst van het gewas. Een 
voorbeeld hiervan is terug te zien in de opbrengsten van een aantal proefveldjes in Zegveld (in een 
geplagde zode). Van deze veldjes is de opbrengst twee jaar achter elkaar gemonitord, waarbij in 2017 
op meerdere tijdstippen in het groeiseizoen geoogst is en in 2018 eenmaal geoogst in september 
2018. De grafieken (figuur 2 en 3) laten zien dat de veldjes met een gemiddeld hogere opbrengst in 
2017, zoals veld F en H in 2018 een gemiddeld lagere opbrengst laten zien. 

 
Demoveld 1 
lisdodde in 
graszode 

Demoveld 1 
lisdodde in 
graszode 

Demoveld 2 
lisdodde in 

geplagde zode 

Demoveld 2 
kleine lisdodde in 

geplagde zode 

Oogstmoment 1e oogst 2e oogst 1e oogst 1e oogst 

Aantal scheuten/m2 61,1 67,5 52,2 73,9 

Kilogram product/m2 7,5 5,4 2,4 2,0 

Droge stof percentage 20,8% 22,6% 26,9% 27,3% 

Kilogram droge 
stof/hectare 

15.629 12.080 6.518 5.563 
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Figuur 2 Opbrengst lisdodde proefveldjes Zegveld 2017 

 

Figuur 3 Opbrengst lisdodde proefveldjes Zegveld 2018 

Kortom de opbrengst van 29 ton DS/ha van de demovelden is niet met onderzoeksresultaten 
onderbouwd, maar de metingen laten, ondersteund door de onderzoekresultaten uit Zegveld, wel 
zien dat een opbrengst van ruim 20 ton droge stof lisdodde per hectare haalbaar is. Mede afhankelijk 
van het bemestingsniveau en het al dan niet aanplanten in de graszode.  
 
Bemesting 
De voorlopige onderzoeksresultaten van de proefvelden met lisdodde in Zegveld laten zien dat naast 
het effect van het behoud van de graszode ook bemesting een belangrijke rol speelt in de hoogte van 
de opbrengst.  
In figuur 4 is de opbrengst van lisdodde (aangeplant in 2016) in een afgeplagde zode bij verschillende 
bemestingniveaus weergegeven. De gehanteerde bemestingsniveaus zijn: 0, 150, 340 en 950 
kilogram stikstof per hectare per jaar (kg N/ha/jaar). In de grafiek is daarbij onderscheid gemaakt in 
één keer oogsten (de oranje staaf) en twee keer oogsten (de blauw met oranje staaf). Toedienen van 
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bemesting heeft dus effect op de opbrengst, bij 950 kg N/ha loopt de opbrengst op tot meer dan 20 
ton droge stof per hectare. 
 

 
Figuur 4 Opbrengst lisdodde met geplagde zode bij verschillende bemestingsniveaus (voorlopige onderzoeksresultaten 
proefvelden Zegveld) 

Opvallend is het verschil tussen de demovelden met lisdodde in de graszode en lisdodde in de 
afgeplagde zode. Het unieke aan de twee demovelden met lisdodde in de Krimpenerwaard is dat alle 
omstandigheden gelijk zijn (hetzelfde aantal planten, dezelfde plantdatum etc.), het enige verschil is 
het wel en niet afplaggen van de zode. Om dit verschil in opbrengst verder te onderzoeken is van 
beide demovelden een bodemmonster geanalyseerd. In de volgende paragraaf wordt dit verder 
toegelicht.  
 
Bodemanalyse 
Om een verklaring te vinden voor het verschil in opbrengst tussen de lisdodde met de twee 
verschillende behandelingen (aangeplant in de graszode en aangeplant in een geplagde zode) is van 
beide demovelden in de Krimpenerwaard (KW) een bodemmonster op een diepte van 0-10 
centimeter geanalyseerd. Als vergelijking is ook van de proefvelden in Zegveld een bodemmonster 
geanalyseerd van beide behandelingen. Een beknopte uitslag van deze analyses is weergegeven in 
tabel 5. 
 
Tabel 5 Analyses bodemmonster (0-10 cm) 

Samenstelling pH N-totaal 
(stikstof) 

P-beschik-
baarheid  
(P-PAE) 

P-nalever-
capaciteit  
(P-AL) 

S-totaal 
(zwavel) 

Lisdodde in graszode (KW) 5,5 11.310 0,4 50 2.360 

Lisdodde in geplagde zode 
(KW) 

5,6 21.500 0,4 21 17.005 

Lisdodde in graszode 
(Zegveld) 

5,3 19.310 0,3 25 5.155 

Lisdodde in geplagde zode 
(Zegveld) 

5,1 27.340 0,3 14 17.670 

Graszode (Zegveld), zelfde 
perceel als lisdodde in 
geplagde zode 

5,1 20.990 1,6 37 4.925 
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Op basis van de bodemanalyses kunnen de volgende voorlopige conclusies getrokken worden: 

• Het verschil in gewasopbrengst wordt op basis van de analyse niet verklaard door de 
beschikbaarheid van stikstof. Bij het plaggen neemt de organische stof en de totaal 
beschikbare hoeveelheid stikstof (N-totaal) toe.  

• De pH is bij wel- en niet afplaggen van de zode nagenoeg gelijk. En vormt daarmee dus ook 
geen verklaring voor het verschil. 

• Er is een verschil in de P-nalevercapaciteit. Bij plaggen is de P-nalevercapaciteit lager. 
Mogelijk speelt de hoeveelheid fosfor/fosfaat een rol in het opbrengstverschil van het gewas.  

• Opvallend is dat de hoeveelheid zwavel in de bodem (S-totaal) extreem toeneemt bij plaggen 
van de zode. Mogelijk heeft dit een negatief effect op de groei van de lisdodde. 

 
S-gehalte in de bodem 
 
Een opvallend verschil tussen de wel- en niet afgeplagde zode is het zwavelgehalte in de bodem. De 
Zwavel (S)-gehalten uit de bodemanalyse van de geplagde en niet geplagde zoden, van het demoveld 
in de Krimpenerwaard en het proefveld in Zegveld, zijn in figuur 5 vergeleken met het verloop van 
het zwavelgehalte in veenbodems (uit ander onderzoek). Deze blijken niet sterk af te wijken van de 
hoeveelheid zwavel die normaal gesproken op een dergelijk diepte te vinden is. Door het afplaggen is 
de bodemvoorraad zwavel sneller bereikt, waardoor de bodemmonsters van de afgeplagde zode in 
vergelijking met de niet afgeplagde zode hogere S-gehalten laten zien. De hogere S-gehalten in de 
afgeplagde situatie is dus niet ontstaan door het afplaggen, maar doordat de diepere laag met een 
hoger zwavelgehalte bereikt is.  
 
 

 
Figuur 5 Verloop S-gehalte in bodem (Hendriks, 2018) 
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Zwavel in de bodem kan onder zuurstofloze omstandigheden omgezet worden in sulfiden. In 
oppervlaktewater kunnen sulfiden in lage concentraties (> 1,5 mg S/L) giftig zijn voor 
zoetwaterplanten. In de Krimpenerwaard zijn bijvoorbeeld bij de waterplant Krabbenscheer 
sulfidevergiftiging en daarmee gepaard gaand ijzergebrek waargenomen. 1 
 
Mogelijk speelt sulfide een rol in de verklaring van het verschil in opbrengst tussen de lisdodde bij de 
geplagde en niet geplagde zode.  
 
Nader onderzoek moet uitwijzen of de beperkte beschikbare hoeveelheid fosfor/fosfaat en/of de 
hoeveelheid zwavel in de bodem de groei van de lisdodde in de geplagde zode afremmen.  
 
Draagkracht zode 
Het al dan niet afplaggen van de graszode heeft niet alleen effect op het bodem milieu, maar ook op 
de draagkracht van de velden. 
 
In figuur 6 is de draagkracht van de lisdodde demovelden weergegeven. Het lisdoddeveld waarvan de 
graszode in tact is gelaten (blauwe lijn) laat een hogere draagkracht zien dan het lisdoddeveld met de 
afgeplagde zode (rode lijn). Als vergelijking is de draagkracht van de graszode naast het demoveld 
ook gemeten (roze lijn). Ook is het lisdoddeveld in Zegveld, eveneens een afgeplagde zode, gemeten, 
dit is de groene lijn. Deze lijn laat dezelfde tendens zien als het demoveld met de afgeplagde zode in 
de Krimpenerwaard.  
 

 

Om een beeld te geven bij de waarden in de grafiek: voor het berijden van een graslandperceel met 
machines wordt een benodigde draagkracht van 4 kg/cm2 gehanteerd. In de grafiek is dit een waarde 
van 0,4 MPa. Het ‘lisdoddeveld in graszode’ behaalt deze waarde vanaf circa 7 centimeter diepte. 
Terwijl het lisdoddeveld in de afgeplagde zode deze waarde niet haalt, die waarde schommelt 
namelijk rond de 2 kg/cm2.  

                                                           
1 Schils, R., 2016. 30 vragen en antwoorden over zwavel. Wageningen, Alterra Wageningen UR. 

Figuur 6 Draagkracht demovelden lisdodde Krimpenerwaard op 19 oktober 2018 
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De draagkracht is alleen het eerste jaar na aanplant gemeten (oktober 2018), om een indicatie te 
krijgen van het verschil in draagkracht tussen de twee behandelingen (wel en niet plaggen). In het 
onderzoeksproject ‘Veen, Voer en Verder’ in Zegveld is dit ook nog niet verder onderzocht. Verdere 
metingen in de komende jaren moeten uitwijzen of de draagkracht van het ‘lisdoddeveld in graszode’ 
behouden blijft.  

1.6 Conclusie  

 
Uit de eerste fase van de pilot natte teelten is naar voren gekomen dat de lisdodde als meest kansrijk 
naar voren komt. In deze eerste fase hebben melkveehouders en andere grondeigenaren door de 
demovelden kennis gemaakt met diverse natte teelten en zijn natte teelten bespreekbaar gemaakt. 
Ook de demonstratie van diverse toepassingsmogelijkheden van lisdodde draagt bij aan het 
bespreekbaar maken van natte teelten als mogelijke optie voor hoogwaterzones. De demovelden 
vormen een goede locatie als aanleiding voor die gesprekken.  
 
Bij de aanleg van de demovelden is ervoor gekozen om een veld met lisdodde aan te planten in de 
bestaande graszode en een veld waarbij de graszode is afgeplagd. Achteraf blijkt dit zeer waardevolle 
bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling van natte teelten.  
 
Suggesties voor vervolg 
Het behoud van de demovelden de komende jaren kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
kennisontwikkeling van natte teelten door: het behouden van het demonstratiedoel van de 
demovelden, het blijven monitoren van de verschillende natte teelten (o.a. ontwikkeling en 
opbrengst), het monitoren van bodem, water en gewas (lisdodde) bij wel en niet afplaggen. Het 
plaggen van de graszode blijkt een veel groter effect te hebben op de uiteindelijke teelt van lisdodde 
dan verwacht. Wat veroorzaakt deze verschillen? Wat betekent dat voor de uitrol van natte teelten? 
En wat betekent dat voor het management van velden met natte teelten? En hoe houdt lisdodde 
stand na meerdere jaren (meermaals) oogsten? Allemaal vragen die nog niet beantwoord zijn. Het 
behoud van de demovelden en het blijven monitoren van de verschillende velden zijn belangrijk in de 
zoektocht naar deze antwoorden.  
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Bijlage I. Activiteiten Verkenning Natte teelten (Nieuwe Verdienmodellen) 2017/2018 
 
Activiteitentabel 2017/2018 

Activiteit Onderwerp Locatie Uitvoering 

door 

Uitgevoerd in 2017 

 

Uitgevoerd in 2018 

1A - Bepalen keuze voor gewassen die 

gedemonstreerd worden 

- Bepalen locatie demovelden  

- Bestellen kweekplanten (moeten 

opgekweekt worden voordat ze 

kunnen worden uitgepoot) 

Demoveld, 

perceel 

beschikbaar 

gesteld door 

geïnteresseerde 

boer of gemeente 

VIC, KTC 

Zegveld, PPP-

Agro Advies 

Uitgevoerd in de periode jan. 

t/m maart 2017 

 

1B - Activiteiten voor aanlegvergunning 

(voorbereiden, indienen en aanvullen 

aanvraag aanlegvergunning en 

inventarisatie weidevogels op het 

perceel) 

 VIC Uitgevoerd in de periode maart 

t/m juni 2017 

 

2 - Aanleg demoveld 

 

Demoveld VIC, KTC 

Zegveld 

Voorbereiden demovelden in 

juni 2017, 

graafwerkzaamheden 

proefveld op 5 juli 2017, 

aanplant lisdodde, duck-potato 

(pijlkruid) en wilg op 6 juli 2017, 

aanplant riet op 12 juli 2017.  

 

 

3 - Onderhouden demoveld na aanleg 

 

Demoveld KTC Zegveld Onderhoud demovelden en 

dijkjes, controle waterpeil. 

Onderhoud demovelden: 

onderhoud gewassen en 

dijkjes, maaien lisdodde 

(winter 2017/2018), controle 

waterpeil. 

4 - Opbrengst bepalen demoveld 

 

Demoveld VIC, KTC 

Zegveld 

In 2017 gewashoogte gemeten 

van lisdodde aan het einde 

Opbrengst demovelden 

bepaald in 2018 en 
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groeiseizoen (20 september 

2017) voor indicatie van 

verschil in groei tussen lisdodde 

wel en niet in graszode geplant.  

vergeleken met 

onderzoeksdata uit Zegveld 

(zie hoofdstuk resultaten in 

deze rapportage) 

5 - Excursie(s) naar demoveld Demoveld VIC, PPP-Agro 

Advies 

Opening proefveld op 31 

augustus 2017 met toelichting 

op gewassen en 

toepassingsmogelijkheden. 

 

Bezoekers ontvangen voor 

excursies, maar ook wordt 

locatie zelfstandig bezocht, 

blijkt uit vragen die bij Piet 

Blanken terugkomen en VIC 

terugkomen.  

Daarnaast activiteiten als bijv. 

Tour de Boer (19 oktober 

2018). 

6 - Voorlichtingsactiviteiten rondom 

biomassateelt, kennis en ervaringen 

verwerken tot bruikbare informatie 

Divers VIC, PPP-Agro 

Advies 

Communicatie rondom opening 

proefveld (uitnodiging, 

persbericht en nieuwsbericht in 

Nieuwe Oogst). Delen van 

kennis over gewassen en 

ontwikkelingen via website 

(link verkrijgbaar via bord bij 

demovelden). 

 

Kennis en ervaring vanuit dit 

project wordt uitgewisseld met 

onderzoeksteam (Louis Bolk 

Instituut, Radboud Universiteit, 

KTC Zegveld, VIC Zegveld) dat 

bij KTC Zegveld onderzoek 

uitvoert naar natte teelten. Ook 

fotoverslagen worden gedeeld 

en vragen worden voorgelegd 

Het delen van kennis rondom 

teelt ook in 2018 en 

toepassingen van natte 

teelten, via diverse kanalen: 

lokale media, nieuwsbrief 

Proeftuin, website. 

 

Kennis en ervaring vanuit dit 

project is uitgewisseld met 

onderzoeksteam (Louis Bolk 

Instituut, Radboud 

Universiteit, KTC Zegveld, VIC 

Zegveld) dat bij KTC Zegveld 

onderzoek uitvoert naar natte 

teelten. Ook fotoverslagen 

worden gedeeld en vragen 

worden voorgelegd aan 

experts uit onderzoeksteam. 
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aan experts uit 

onderzoeksteam. 

 

Excursie natte teelten op 10 

oktober voor gezelschap o.l.v. 

Henk van der Smit (polder 

Bloemendaal). 

 

Communicatie rondom 

Lisdoddetaartje, om daarmee 

lisdodde op de kaart te zetten. 

 

Diverse momenten waarop 

producten van lisdodde zijn 

getoond en de teelt en 

afzetmogelijkheden zijn 

toegelicht, o.a. ook bij 

bijeenkomsten georganiseerd 

door gemeente.  

 

Demonstratie Picknicktafel bij 

demovelden, tijdens diverse 

excursies/bezoeken. 

 

Bijdrage aan evenementen als 

Proef de Krimpenerwaard en 

Knooppunt Holland.  

 

7 - Tussen- en eindrapportage van de 

activiteiten en resultaten 

 PPP-Agro 

Advies, VIC 

Dit overzicht met 

uitgevoerde/geplande 

activiteiten t.b.v. 

tussenrapportage. 

 

Tussentijdse fotoverslagen, incl. 

metingen. 

Tussentijdse fotoverslagen 

(incl. metingen). 

 

Deze eindrapportage met 

bevindingen. 

 


