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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. Voor de
doorontwikkeling van een vitale melkveehouderij wordt gezocht naar ‘meebewegende’ oplossingen;
waarbij de melkveehouderij cultuurdrager en producent blijft in het veenweidegebied. Één van de
oplossingsrichtingen die verkend wordt om hoogwaterzones rendabel te exploiteren zijn natte
teelten.
Om agrarische ondernemers in de Krimpenerwaard kennis te laten maken met natte teelten zijn in
2017 demovelden aangelegd met een belangrijke demonstratie functie: laten zien welke teelten er
onder natte omstandigheden in de Krimpenerwaard kunnen groeien. In de eerste fase van de
‘Verkenning natte teelten Krimpenerwaard’ hebben melkveehouders en andere grondeigenaren
door de demovelden al kennis gemaakt met diverse natte teelten en zijn natte teelten bespreekbaar
gemaakt.
Uit de eerste fase is naar voren gekomen dat de lisdodde als meest kansrijk naar voren komt. Ook
demonstratie van diverse toepassingsmogelijkheden van lisdodde dragen bij aan het bespreekbaar
maken van natte teelten als mogelijke optie voor hoogwaterzones. De demovelden vormen een
goede locatie als aanleiding voor die gesprekken. Bovendien is er bij de aanleg van de velden voor
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.
In de tweede fase, in de periode 2019 en 2020, zijn de velden in stand gehouden en de metingen van
de lisdodde gecontinueerd. Dit verslag geeft de resultaten van de tweede fase weer, maar om het
brede verband te laten zien worden soms de resultaten van de gehele periode (2017 t/m 2020)
toegelicht.

1.1 Doel
Verkennen van mogelijkheden voor natte teelten. Melkveehouders en andere grondeigenaren 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
het gesprek op gang brengen over (biomassa)teelt in relatief natte omstandigheden en de rol in het
verdienmodel van een melkveebedrijf in de Krimpenerwaard.
Het behouden van de aangelegde experimenteervelden (in 2019-2020) levert een belangrijke
bijdrage aan de kennisontwikkeling van natte teelten door:
• Het behouden van het leer- en experimenteerdoel van de velden
• Het blijven monitoren van de verschillende natte teelten (o.a. ontwikkeling en opbrengst)
• Het monitoren van bodem en gewas van lisdodde bij wel en niet afplaggen

1.2 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.
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Van demovelden naar experimenteervelden
De velden van deze ‘Verkenning natte teelten Krimpenerwaard’ hebben hoofdzakelijk een
demonstratieve functie: laten zien welke teelten er onder natte omstandigheden in de
Krimpenerwaard kunnen groeien. Tijdens de eerste fase (2017-2018) bleek dat de term demovelden
tot verwarring leidt. Demonstratie suggereert namelijk dat we al weten hoe het moet en dit
demonsteren. De term demonstreren suggereert ook dat het concept 1 op 1 te kopiëren is op grote
schaal, maar in dat stadium zijn we nog niet. We hebben uit onderzoek in Zegveld en van de velden
in de Krimpenerwaard uiteraard wel een aantal zaken onderzocht. Maar bijvoorbeeld de vraag hoe
het gewas op langere termijn standhoud en of hier (ook bij de teelt in de graszode) nutriënten
aanvoer voor nodig is, staat nog open. Daarom is er begin 2020 voor gekozen om de term
demovelden om te dopen tot experimenteervelden. Daarmee willen we laten zien dat het een leeren experimenteertraject is. Met andere woorden we weten nog niet alles (niet alle vragen zijn
beantwoord), maar we zijn bezig met een zoektocht: passen natte teelten in de veenweiden en zo ja
hoe dan?
Kennisuitwisseling
De opbrengst van de gewassen is in deze verkenning niet het hoofddoel, maar om een indicatie te
krijgen van de opbrengsten zijn er wel een aantal metingen uitgevoerd. Deze bevindingen van de
experimenteervelden 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’ fase 2). De definitieve resultaten
van dat onderzoek worden eind 2021 verwacht. 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 experimenteervelden naar voren komen te onderbouwen. Daarnaast worden de
resultaten over en weer gedeeld met de deelexpeditie natte teelten, waarin kennis en kunde uit alle
pilots met natte teelten in Nederland samenkomt.
Spin-off
Naast het onderzoek naar natte teelten is er ook samengewerkt met het project ‘Wonen in lisdodde’,
waarbij verkend wordt hoe isolatieplaten van lisdodde in de praktijk in de bouw functioneren.
Vervolg
In 2021 worden de experimenteervelden nog een jaar lang gevolgd in het kader van de
‘Uitmijnproef’. Onderdeel van deze proef is het onderzoeken van de effecten van lisdodde op het
uitmijnen van de bodem in het kader van realisatie van diverse natuurdoeltypes.
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Activiteiten en Monitoring

Experimenteervelden
In juli 2017 zijn de velden 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.
Tabel 1 Overzicht demovelden

Veld

Datum
aanplant

Planten/m2

1 Lisdodde in
graszode

6 juli 2017

6

Aantal
planten per
veld van 50m2
300

2 Lisdodde

6 juli 2017*

6

300

3 Riet
4 Pijlkruid
5 Wilg

6 juli 2017
6 juli 2017**
6 juli 2017

12
6
1,8

600
300
90

Voorbewerking Waterniveau
demoveld
Behandelen
gras met
azijnzuur +
strokenfrees
Afgeplagd

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

+ 20 cm

+ 20 cm
+ 20 cm
+ 20 cm
0-5 cm

Van de in 2017 aangelegde velden zijn de velden met lisdodde (veld 1 en 2 in figuur 1) het meest
intensief gemonitord, hier zijn jaarlijkse in voorjaar en najaar gewasopbrengsten bepaald en
grondmonsters geanalyseerd.
De overige drie velden zijn gemonitord middels een fotoverslag. Aan de velden vier en vijf zijn
gedurende de looptijd experimentele gewassen toegevoegd: munt, een variant van wilde rijst
waarvan het gewas gegeten kan worden en kalmoes.

Figuur 1 Schematische weergave van experimenteervelden (dwarsdoorsnede)

Kennisuitwisseling
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 (2015-2021), uitgevoerd door onderzoeksinstituten
Louis Bolk Instituut en Radboud Universiteit op locatie van proefboerderij KTC Zegveld, in
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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.
Twijfelsessie
Gedurende de looptijd van deze verkenning (2019-2020) ontstonden er vanuit meerdere trajecten
rondom lisdodde vragen over het perspectief van de teelt. Daarom is op initiatief van de ‘Verkenning
natte teelten Krimpenerwaard’ het initiatief genomen om een twijfelsessie te organiseren met
betrokkenen vanuit andere pilots in Nederland. Om gezamenlijk de vragen die leven bij de teelt op te
sporen.
Communicatie
In de eerste twee jaar (2017-2018) is bij de communicatie ingezet op het laten zien van de velden en
kennisdelen, o.a. de opening, bijdrage aan Tour de Boer, excursies etc. Om op die manier het gesprek
over natte teelten vorm te geven. In de periode 2019-2020 waren de velden bij de meeste
betrokkenen al bekend en kwamen vragen/discussiepunten terug bij andere bijeenkomsten vanuit
de Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard. In deze periode is er dus wel aandacht geweest voor het
onderwerp, maar meer indirect.
Er is samenwerking gezocht met het initiatief ‘Wonen in lisdodde’, de communicatiemomenten
daarover zijn gecombineerd. Wonen in lisdodde is een initiatief van de gemeente Krimpenerwaard
en provincie Zuid-Holland waarin de concrete toepassing van lisdodde in de bouw wordt verkend.
Begin februari 2021 zijn de eerste lisdodde isolatieplaten geïnstalleerd in een
appartementencomplex in Schoonhoven.
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Resultaten
3.1 Opbrengstbepalingen

3.1.1 Opbrengsten experimenteervelden 2018-2020
De metingen aan de lisdodde zijn in 2019 en 2020 voortgezet, met twee opbrengstbepalingen per
jaar. In onderstaande grafiek (figuur 2) zijn de resultaten weergegeven.
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Figuur 2 Opbrengstbepalingen lisdodde 2018 t/m 2020.

De volledig oranje staven geven het eenmalig oogsten van de lisdodde in september aan. De blauw
met oranje staven laten zien wat de opbrengst is als er tweemaal per jaar geoogst wordt. De gele
staven laten zien wat de opbrengst van de kleine lisdodde is bij eenmalig oogsten in september. En
bij eenmalig oogsten in mei (grijze staaf). De jaarlijkse opbrengstbepalingen zijn uitgevoerd eind mei
en half september. Met uitzondering van de eerste meting in 2018, deze is uitgevoerd begin juli
2018. Dit verklaart mogelijk ook de hoge opbrengst bij het tweejaarlijkse oogsten in 2018 (de blauw
met oranje staaf).
De grafiek laat zien dat de opbrengsten van de grote lisdodde in de ongeplagde zode (veld 1) hoger
zijn dan die in de geplagde zode (veld 2). Gemiddeld over de drie jaren is dit bij de grote lisdodde in
de ongeplagde zode 31% hoger. Dit percentage is over de jaren afgenomen van een meeropbrengst
van 41% in 2018 naar 33% in 2019 en tot slot 19% in 2020. Dit kan te maken hebben met de
beschikbaarheid van nutriënten in de ongeplagde zode, welke na verloop van tijd afneemt. Nader
bodemonderzoek, voorzien in de uitmijnproef in 2021, moet uitwijzen wat precies de oorzaak is.
Er zijn enkele ontbrekende data in figuur 2. Dit betreft de grote lisdodde eenmalig oogsten in de
ongeplagde zode in 2019. Door een storm dat jaar is de lisdodde in het gewas omgewaaid, waardoor
er wel in het voorjaar gemeten was, maar na de storm alle lisdodde weggehaald moest worden. Er
was dus geen eerste oogstmoment in september meer mogelijk.
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Ook van de kleine lisdodde is niet alle data bekend. De kleine lisdodde is in 2018 aangeplant in het
geplagde lisdoddeveld. In dit veld ontstond na het eerste groeiseizoen een open plek, waarin het
voorjaar van 2018 geen lisdodde meer opkwam. Er is toen voor gekozen om hier kleine lisdodde aan
te planten, om te zien of deze hier wel kon groeien. Vanaf 2018 is de kleine lisdodde in het tweede
veld ontwikkeld. Aangezien het aangeplante vak met kleine lisdodde zich middenin de grote lisdodde
bevindt, was het niet haalbaar om twee opbrengstbepalingen per jaar uit te voeren. Om de lisdodde
genoeg zon/licht te geven voor de hergroei zou daarvoor een groot deel van het veld geoogst
moeten worden.

3.1.2 Vergelijk onderzoeksresultaten Zegveld
De experimenteervelden betreffen relatief kleine plots waar een aantal metingen worden verricht.
De opbrengstbepalingen worden daarom vergeleken met de onderzoeksresultaten van de
proefvelden in Zegveld waar op grotere schaal, intensiever en bij verschillende condities
gewasopbrengsten worden gemeten.
Grote Lisdodde in ongeplagde zode
In figuur 3 zijn de resultaten van vergelijkbare proefvelden in Zegveld weergegeven, deze zijn
eveneens in 2017 aangeplant in een ongeplagde zode. De blauwe staven in de grafiek geven de
opbrengst van de aangeplante lisdodde weer en zijn dus vergelijkbaar met de aanplant van de
lisdodde in ongeplagde zode in de experimenteervelden in de Krimpenerwaard. Er is echter wel
verschil in de hoeveelheid planten per vierkante meter die aangeplant zijn in 2017, in Zegveld betrof
dit 3,5-4 planten, in de Krimpenerwaard 6.
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Figuur 3 Opbrengstbepalingen proefveld lisdodde ongeplagde zode in Zegveld 2017-2020 (Pijlman, 20201)

De opbrengstbepaling uit figuur 3 betreft velden die eenmalig geoogst worden in september. Uit
figuur 3 blijkt dat in 2018 de resultaten van de lisdodde op beide locaties nagenoeg dezelfde
opbrengsten laten zien, respectievelijk 15,6 ton DS/ha in de Krimpenerwaard en 16,0 ton DS/ha in
Zegveld. In 2019 is de vergelijking niet te maken omdat hier de eenmalige oogst in september in de
Krimpenerwaard ontbreekt vanwege de stormschade. In 2020 is een opbrengst van 19,4 ton DS/ha in
de Krimpenerwaard gemeten en in Zegveld een opbrengst van 12,4 ton. Een directe verklaring voor
dit verschil is nog niet te geven. Mogelijk dat verdere metingen in 2021 in combinatie met intensiever
1

Pijlman, 2020. Meerjarige resultaten natte teelten, presentatie deelexpeditie natte teelten 3 december 2020.
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bodemonderzoek een verklaring kan geven voor de hogere opbrengsten bij de experimenteervelden
in de Krimpenerwaard.
In het vergelijkbare proefveld in Zegveld, zoals weergegeven in figuur 3 zijn de opbrengstbepalingen
alleen in september uitgevoerd. Bij de experimenteervelden in de Krimpenerwaard is wel
tweejaarlijks geoogst. De resultaten van de tweejaarlijkse oogst in de Krimpenerwaard laten een
dalende trend zien wat betreft de opbrengst van de grote lisdodde in het verloop van de tijd. Deze
dalende trend is eveneens zichtbaar bij de jaarlijkse metingen van lisdodde in de proefvelden in
Zegveld.
Lisdodde in een geplagde zode
Op een afgeplagde locatie in Zegveld met een waterpeil van circa 20 cm boven maaiveld werden in
de aanwezigheid van bemesting (150 kg N per ha) opbrengsten met grote lisdodde gemeten van circa
9-10 ton droge stof per ha gedurende de eerste drie jaar na aanplanten. In het vierde jaar zakte dit
naar circa 6 ton droge stof per ha. Zonder de toevoeging van bemesting was in het eerste jaar na
aanplanten de opbrengst vergelijkbaar, maar vanaf het tweede jaar fluctueerden de opbrengsten
tussen circa. 4 en 6 ton droge stof per ha.
De grote lisdodde bij hoog waterpeil zonder bemesting, zoals hierboven beschreven is qua
teeltcondities het best te vergelijken met de grote lisdodde in het geplagde experimenteerveld in de
Krimpenerwaard bij eenmalig oogsten. Op de locatie in Zegveld laat de opbrengst een dalende trend
zien, ofwel hoe langer het gewas er staat, hoe lager de opbrengst. Opvallend in de vergelijking met
de opbrengst van de experimenteervelden in de Krimpenerwaard is dat die geen dalende trend laten
zien. Uit figuur 1 blijkt namelijk dat de opbrengst van de grote lisdodde in geplagde zode in
ontwikkeling van 2018 naar 2019 stijgt. In 2020 lijkt de opbrengst (met uitzondering van het
eenmalig oogsten) gelijk aan die van 2019.
De kleine lisdodde in geplagde zode is een jaar later aangeplant (namelijk voorjaar 2018) en laat
zowel van de periode 2018 naar 2019 (1e groeiseizoen) als de periode 2019 naar 2020 (2e
groeiseizoen) een stijgende lijn zien in opbrengst. Zie figuur 1.
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3.2 Bodem samenstelling
3.2.1 Bodemanalyses
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 velden jaarlijks een bodemmonster op een diepte van 0-10 centimeter geanalyseerd. Een
beknopte weergave van deze analyses is weergegeven in tabel 2.
Tabel 2 Analyses bodemmonster (0-10 cm)

Locatie

Lisdodde in graszode (KW)

Lisdodde in geplagde zode (KW)

Graszode naast experimenteerveld

Jaar

PN-totaal beschik(stikstof) baarheid
(P-PAE)

pH

Pnalever- S-totaal
capaciteit (zwavel)
(P-AL)

2018

5,5

11.310

0,4

50

2.360

2019

5,2

11.800

0,3

48

3.205

2019B

2.604

2020

5,3

13.460

0,4

48

3.160

2018

5,6

21.500

0,4

21

17.005

2019

5,8

22.210

0,4

25

9.665

2019B

12.435

2020

5,6

22.790

0,6

25

14.895

2020

5

14.330

1,3

49

2.710

3.2.2 Voorlopige conclusies
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 in 2018 en vormt daarmee
dus geen verklaring voor het verschil in opbrengst in dit jaar. In 2019 en 2020 lijkt deze iets
hoger bij de lisdodde in geplagde zode.
• 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. In 2019 lijkt
de hoeveelheid zwavel in de bodem af te nemen, eind 2020 blijkt dit toch weer hoger te zijn.

3.2.3 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 4 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
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afgeplagde situatie is dus niet ontstaan door het afplaggen, maar doordat de diepere laag met een
hoger zwavelgehalte bereikt is.

Figuur 4 Verloop S-gehalte in bodem (Hendriks, 2018)

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. 2
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. De
bodemanalyses en gewasmonsters worden samen met de nog uit te voeren analyses in 2021 verder
geanalyseerd in de Uitmijnproef, waar de experimenteervelden vanaf 2021 onderdeel van worden.

2

Schils, R., 2016. 30 vragen en antwoorden over zwavel. Wageningen, Alterra Wageningen UR.
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3.3 Draagkracht zode
Het al dan niet afplaggen van de graszode heeft niet alleen effect op de samenstelling van de bodem
en daarmee groeicondities voor de gewassen, maar ook op de draagkracht van de velden.
In figuur 5 is de draagkracht van de lisdodde experimenteervelden weergegeven gemeten in oktober
2018. 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.

Figuur 5 Draagkracht demovelden lisdodde Krimpenerwaard op 19 oktober 2018

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.
Figuur 6 geeft de draagkrachtmetingen in januari 2020 weer. De lisdodde in graszode (dus
ongeplagde zode) behaalt de waarde van 0,4 MPa nog wel, maar nu vanaf circa 12 centimeter diepte.
In december 2020 wordt die waarde behaald op circa 16 centimeter diepte (figuur 7).
In januari 2020 en december 2020 komen de geplagde velden niet tot nauwelijks boven de 0,3 MPa
uit. Het geplagde rietveld is hierop een uitzondering deze komt in december 2020 rond de 0,3 MPa
uit.
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Figuur 6 Draagkracht experimenteervelden 7 januari 2020

Figuur 7 Draagkracht experimenteervelden 2 december 2020
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3.4 Resultaten twijfelsessie
Gedurende de looptijd van deze verkenning natte teelten Krimpenerwaard (2019-2020) ontstonden
er vanuit meerdere trajecten rondom lisdodde vragen over het perspectief van de teelt. Daarom is
op initiatief van deze verkenning het initiatief genomen om een twijfelsessie te organiseren met
betrokkenen vanuit andere pilots in Nederland. Om gezamenlijk de vragen die leven bij de teelt op te
sporen.

3.4.1 Aanleiding/afbakening
De deelnemers aan de sessie geven aan allemaal (nog) vragen te hebben bij de lisdoddeteelt. De één
noemt dit twijfel, de ander benoemt dit als een openstaande vraag.
Afgesproken is dat de Twijfelsessie zich alleen richt op lisdodde als natte teelt en niet op andere
natte teelten. Dit vanwege het feit dat de lisdoddeteelt nu in een stadium is aangekomen waarin er
veel vragen ontstaan. De teelt van lisdodde in Nederland is nu zo’n vijf jaar in ontwikkeling.
Aanleiding voor de Twijfelsessie is het huidige inzicht van deskundigen dat een grondwaterstand van
-20 centimeter als optimaal wordt gezien om de broeikasgasuitstoot maximaal te beperken. Dat is
een nieuw inzicht. Bij de start van experimenten met lisdodde zo’n vijf jaar geleden was het doel
voornamelijk om de veenafbraak en daarmee bodemdaling te beperken. En werd gezocht naar een
gewas dat onder natte omstandigheden (een waterpeil van rond de 20 centimeter boven maaiveld)
kon groeien. De huidige inzichten leiden tot vragen over de inzet van lisdodde als natte teelt.

3.4.2 Aanpak Twijfelsessie
In de Twijfelsessie zijn de twijfelpunten/vragen bij diverse aspecten van de lisdoddeteelt in kaart
gebracht. Namelijk op het gebeid van onder andere: bodem, teelt, product, markt.
Vervolgens zijn de twijfels/vragen gegroepeerd in categorieën:
- Blokkeerder: Dit zijn twijfelpunten die het proces potentieel kunnen blokkeren. Bij een
negatief antwoord op deze vraag stagneert het proces.
- Trigger: Triggers zijn de punten die een verandering teweeg kunnen brengen en de
ontwikkeling van lisdodde een ‘boost’ kunnen geven. Het is het meest effectief om aan de
triggers te werken, daarmee kan een echte verandering in het proces teweeg gebracht
worden bij de aanpak van de twijfelpunten.
- Volger: Dit zijn vragen die zichzelf oplossen en/of automatisch volgen naarmate de
ontwikkeling vordert.

3.4.3 Uitwerking twijfelpunten
De twijfelpunten/vragen zijn uitgewerkt en ingedeeld in 5 categorieën:
1. Blokkeerder
2. Blokkeerder/Trigger
3. Trigger
4. Trigger/Volger
5. Volgers
In bijlage 1 zijn alle twijfelpunten gegroepeerd in deze 5 categorieën weergegeven.
Opvallend in de uitkomsten van de Twijfelsessie is dat de ‘Blokkeerders’ met name betrekking
hebben op kernvragen over de bijdrage van lisdodde aan het beperken van veenafbraak en het effect
op bodemprocessen en broeikasgassen. De volgende factoren geven aanleiding tot het formuleren
van deze kernvragen:
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•

De achterliggende vraag (het waarom) voor de ontwikkeling van natte teelten is veranderd: van
een oplossingsrichting voor enkel bodemdaling (CO2) naar een oplossingsrichting voor de uitstoot
van broeikasgassen (CO2, CH4, N2O).
• Nieuw inzicht dat -20 cm mogelijk het beste grondwaterpeil is voor het beperken van
broeikasgassen.
• Inzicht dat lisdodde minder goed groeit bij lagere grondwaterpeilen, het groeit wel bij +20 cm,
maar minder bij -20 cm.
Daarnaast is een ‘Blokkeerder’: Kan lisdodde uit de veenweiden concurreren met andere producten?
In de vragen die als ‘Trigger’ zijn benoemd, is deze vraag verder gespecificeerd in de diverse
toepassingen. Met andere woorden: als één van de toepassingen van lisdodde (triggers) geen
perspectief biedt, blokkeert dat de ontwikkeling van lisdodde niet. Er moeten echter wel één of
meerdere toepassingen van lisdodde (triggers) perspectiefvol zijn als verdienmodel om de
ontwikkeling van de lisdodde door te zetten.

3.4.4 Vervolg van de Twijfelsessie
De uitkomsten van de Twijfelsessie worden door de deelexpeditieleider meegenomen en opgepakt
binnen de Deelexpeditie ‘Natte teelten’ van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB).
De uitkomsten van deze Twijfelsessie en de daaruit voortkomende onderzoeksvragen worden door
de onderzoeksprojectleider meegenomen in het onderzoekstraject ‘Veen, Voer en Verder’.
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4

Conclusie

Eerste fase
Uit de eerste fase (2017-2018) van deze verkenning natte teelten Krimpenerwaard kwam de lisdodde
als meest kansrijk naar voren. 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
heeft bijgedragen aan het bespreekbaar maken van natte teelten als mogelijke optie voor
hoogwaterzones. De velden vormen een goede locatie als aanleiding voor die gesprekken.
Tweede fase
In de tweede fase (2019-2020) van de verkenning is gefocust op de lisdodde. De ontwikkeling van de
lisdodde in een wel en niet geplagde graszode blijkt ook in de tweede fase een waardevolle bijdrage
te leveren aan de kennisontwikkeling rondom natte teelten. Er is meer inzicht verkregen in het effect
van het wel en niet plaggen van de zode op de opbrengst van de lisdodde. De experimenteervelden
laten echter nog geen eensluidende resultaten zien wat betreft de ontwikkeling van het gewas. Zo
neemt de productie van de grote lisdodde in afgeplagde zode jaarlijks niet af in de mate waarin dat in
Zegveld gebeurd. En laat de kleine lisdodde een stijgende lijn zien qua productie, mede omdat deze
een jaar later aangeplant is. Het verschil in gewasopbrengst tussen de grote lisdodde in de geplagde
en niet geplagde zode lijkt af te nemen. Een uitgebreidere analyse en opbouw van een grotere
dataset van zowel gewas als bodem kan meer inzicht verschaffen in de ontwikkeling van lisdodde en
het effect van de bodem op de gewasontwikkeling.
Mogelijke factoren die een rol spelen in de opbrengstverschillen tussen de lisdodde in een geplagde
en niet geplagde zode en tussen de resultaten van de velden in de Krimpenerwaard en Zegveld zijn:
- Verschil in bodemsamenstelling (bijvoorbeeld het aandeel klei, de stevigheid van de bodem
en de hoeveelheden fosfaat en zwavel).
- Het oogstmoment, het aantal keer per jaar oogsten en de manier van oogsten.
- Verschil in aanvoer- en doorstroomsnelheid van het water.
De verschillen worden in 2021 nader onderzocht in zowel de uitmijnproef als het onderzoek Veen,
Voer en Verder.
Vervolg
In 2021 worden de experimenteervelden verder gevolgd in het kader van onderzoek naar uitmijnen.
Omdat de velden al in 2017 aangelegd zijn leveren zij een belangrijke bijdrage aan het onderzoeken
van het langere termijn effect van al dan niet afplaggen van de graszode. De experimenteervelden
zullen het komende groeiseizoen als onderdeel van de uitmijnproef voortgezet worden. Deze
uitmijnproef heeft als doel: onderzoeken of lisdoddeteelt kan bijdragen aan verschraling van
natuurgronden om daarmee beoogde natuurtdoeltypes te realiseren. Het is daarmee onderdeel van
een groter onderzoek in de Krimpenerwaard naar de effecten van afplaggen en uitmijnen, onder de
titel: “Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek naar afplaggen”.
De resultaten van de experimenteervelden worden het komende jaar dus gemonitord, geanalyseerd
en gerapporteerd als onderdeel van dit wetenschappelijke onderzoek. Eveneens zal er over en weer
kennisuitwisseling plaatsvinden met het onderzoek ‘Veen, Voer en Verder’ in Zegveld.
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Bijlage 1. Uitwerking punten Twijfelsessie
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