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Boodschap
• Als we bodemdaling in veengebieden willen remmen of stoppen betekent dat op 

termijn functieverandering in een deel van de veenweiden

• Er zijn nog geen alternatieve functies die hogere grondwaterstand combineren met 
landbouw

• Natte teelten zijn een kansrijke optie als we daarin langdurig (> 10 jaar) investeren:
• Teeltmethodes en mechanisatie
• Verdienmodel en productieketen
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Er is een trendbreuk gaande

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fblog.solidsignal.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fcrop635w_2016-Scholarships.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblog.solidsignal.com%2Fnews%2F2016-year-antennas%2F&docid=8IVVgMp_sOzelM&tbnid=w17y-c7XHrTgxM%3A&vet=10ahUKEwiprrvqhs7iAhWHDewKHZkRAS4QMwgrKAEwAQ..i&w=635&h=350&bih=562&biw=1178&q=2016&ved=0ahUKEwiprrvqhs7iAhWHDewKHZkRAS4QMwgrKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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De context van natte teelten en veenweiden
• Veenoxidatie: 2-3 % van de Nederlandse emissie van broeikasgassen

• Er is 200.000 ha veengrond, daarvan is 165.000 ha landbouw

• Meer lezen:
• Dalende bodems stijgende kosten PBL Studie 2016
• Factsheet Natte Teelten NKB 2019

https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-dalende-bodems-stijgende-kosten-1064.pdf
http://www.kennisprogrammabodemdaling.nl/home/wp-content/uploads/2019/05/Factsheet-Natte-teelten-2018-1.pdf
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Vuistregels broeikasgassen (wat we nu weten)
• Jaarlijkse uitstoot veenweiden 4,2 Mton CO2

• Natte teelten op de goede plek: voorspelde reductie 20 ton CO2 eq. ha/jr

• Berekeningen:10% reductie uitstoot veenweiden door 21.000 ha natte teelten
• Disclaimer: methaan, grondsoort, waterbeheer en gebruiksgeschiedenis
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Waar hebben we het over
Lisdodde Riet

Azolla
(kroosvaren)

Veenmos

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.biobasedbouwen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FRieten-daken_01.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.biobasedbouwen.nl%2Fproducten%2Frieten-daken%2F&docid=55g3HuBr_Q7M4M&tbnid=xBrZvmyf4niSQM%3A&vet=10ahUKEwiwt4DViM7iAhURGewKHS-fAOoQMwhiKBEwEQ..i&w=640&h=480&bih=562&biw=1178&q=riet&ved=0ahUKEwiwt4DViM7iAhURGewKHS-fAOoQMwhiKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F6%2F69%2FAzolla_filiculoides2.jpg%2F266px-Azolla_filiculoides2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FAzolla&docid=-sCsFquI2rEm7M&tbnid=Wh52j04JQnsh4M%3A&vet=10ahUKEwjfmOLgiM7iAhXMDOwKHcNBCu0QMwhMKAswCw..i&w=266&h=200&bih=562&biw=1178&q=azolla&ved=0ahUKEwjfmOLgiM7iAhXMDOwKHcNBCu0QMwhMKAswCw&iact=mrc&uact=8
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Bouwmateriaal en veevoer

Kuilvoer bij KTC Zegveld

Wij.land, BAAI en het Louis Bolk Instituut 
op boerderij de Marsen.
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Waar lopen we tegenaan?
• We weten nog niet wat de grootschalige introductie van natte teelten voor de 

veenweiden betekent

• Er is nog geen verdienmodel voor boeren en er is nog geen productieketen
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Wat betekent de introductie van natte teelten?
• Landbouwkundig: 

• Mogen we bemesten en wat betekent dat voor de waterkwaliteit?
• Hoe komen we aan voldoende water in droge periodes?
• Gaan we veredelen en waarop dan?
• Welk waterbeheer en welke mechanisatie?

• Ecosysteemdiensten verschillen per teelt:
• Wat is de potentie voor waterberging?
• Wat is de potentie voor natte en droge natuur (leefgebied, zuiveren water)?
• Wie willen betalen voor carbon credits (valuta voor veen)?

• Landschap en weidevogels
• Waar mag het landschap veranderen?
• Wat betekent dit voor weidevogels?
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Verdienmodellen en ketenontwikkeling
• Het enkelvoudig verdienmodel is niet eenvoudig om te realiseren 
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Meervoudig verdienmodellen en ketenontwikkeling
• Meervoudig verdienmodel 

• Valuta voor veen (carbon credits)
• Subsidies / betalen voor ecosysteemdiensten

• Productieketen ontwikkelen
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Wat moeten we nu doen
• Uitbreiden teeltareaal (nu ± 20 ha)

• Telersverenigingen en teelthandleidingen  Agrarische Natuurverenigingen
• Beginnen in onderbemalingen en natuurontwikkeling
• Nog eens kijken naar riet

• Voorraad lisdodden opbouwen en productontwikkeling stimuleren
• Drie gevulde voorraadschuren in Nederland
• Stimuleren toepassing biobased producten

• Meervoudig verdienmodel ontwikkelen levenscyclusanalyse als basis
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Mais was ook niet gemakkelijk!
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