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Bert Hartman

NauerNa - In Laag Holland is 
onlangs het Innovatieprogramma 
Veen gestart om de bodemdaling 
in het veenweidegebied tegen te 
gaan. Uitgangspunt in de zoektocht 
zijn praktische maatregelen met 
economisch perspectief.

AchTERGRonD 

Het programma is een geza-
menlijk initiatief van de agrarische 
natuurvereniging Water, Land en 
Dijken en Landschap Noord-Hol-
land. Het project heeft een looptijd 
van vijf jaar en wordt financieel 
ondersteund door provincie Noord-
Holland en Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Verder 
zijn gerenommeerde instituten als 
Wageningen UR, Natuurlijke Zaken 
en B-ware nauw betrokken bij het 
onderzoek en de proeven. 

Door verdamping in de zomer 
zakt het bodemwater uit en oxideert 
het veen. ‘We willen dat tegengaan 
door meer water in de weilanden 
te infiltreren’, legt programmama-
nager Roel van Gerwen uit. ‘Zoiets 
heeft alleen maar kans van slagen 
als de agrarische ondernemers 
gewoon kunnen blijven boeren. 
Want als dat agrarisch beheer weg-
valt, schieten die ingrepen hun doel 
voorbij.’

ProefveldeN
De proefvelden van het Inno-

vatieprogramma Veen liggen in de 
polder Zuiderveen aan de rand van 
het dorp Nauerna rondom natuurge-
bied De Braak. In het westelijk deel 
van de polder wordt in totaal 12 hec-
tare aan teeltvakken ingedeeld voor 
de natte gewassen azolla (ook wel 
bekend als kroosvaren), veenmos 
en lisdodde. 

In het oostelijk deel wordt 8 hec-
tare ingericht met een veeteeltproef 
met drukdrains en een pompput. 
Daarmee kan het grondwaterpeil 
worden aangestuurd, los van de 
waterstand in de omringende slo-
ten.

Op het kenniscentrum in Zeg-
veld zijn daarmee al diverse proe-
ven uitgevoerd. De eerste resultaten 

daarvan stemmen optimistisch. 
‘We gaan in Laag Holland nog 

een stap verder door te testen of 
die aanpak ook is in te passen in de 
bedrijfsvoering van een bestaande 
melkveehouderij’, vertelt Van Ger-
wen. ‘Door in meerdere veenwei-
degebieden in Nederland dit soort 
proeven te doen ontstaat draagvlak 
bij lokale melkveehouders op meer-
dere plaatsen tegelijk en kunnen ze 
onderling kennis delen.’

De proeflocatie in het Zuider-
veen dient tegelijk als demonstra-
tieveld, waar belangstellenden kun-
nen zien wat de resultaten zijn van 
de vernatting van de bodem en de 
teelt van de nieuwe gewassen. Daar-
naast liggen er drukdrains op een 
strook van 12 hectare van de huis-
kavel van melkveehouder Elmer 
Kramer in Assenelft. Het perceel 
ernaast met gangbaar beheer dient 
als referentie.

‘Eigenlijk proberen we zo de 

grondwaterstand af te vlakken’, vat 
de veehouder de werkwijze samen. 
‘In Zegveld is vooral gekeken naar 
de grasopbrengst, maar hier willen 
we ook ervaren hoe de beweiding 
uitpakt en wat de samenstelling en 
smakelijkheid is van het gras.’

Een goede begaanbaarheid van 
de veenweidepercelen voor dier 
en machine zijn cruciaal voor een 
rendabele bedrijfsvoering. Kramer 
hoopt met de drains juist de draag-
kracht in het voor- en najaar te kun-
nen vergroten. ‘En in de droge perio- 

den kunnen we met de pomp die is 
aangesloten op de drains, slootwa-
ter inbrengen, zodat de grasproduc-
tie niet stagneert.’ 

De theorie is hem helder, maar 
de veehouder is vooral benieuwd 
naar de praktische toepasbaarheid. 
‘Ik ben altijd wel te porren voor 
nieuwe technieken. In dit geval is 
dat extra urgent, omdat de bodem-
daling het steeds lastiger maakt om 
hier nog goed te boeren. Het beheer 
van het land, maar ook het water 
wordt steeds lastiger en waarschijn-

lijk ook duurder als we niks doen.’
Naast zijn eigen huiskavel 

beheert Kramer ook het proefper-
ceel in de polder Zuiderveen.Voor 
de teeltproeven met natte gewas-
sen ofwel paludicultuur wordt nog 
een akkerbouwer gezocht voor het 
beheer. Van Gerwen: ‘Ook daarbij 
is een goed economisch rendement 
een basisvoorwaarde. We hebben 
bijvoorbeeld al in een vroeg stadium 
gekeken naar de potentiële afzet-
markt bij de keuze voor de gewassen 
die meedraaien in de proef.’

Ook dat laatste volgt Kramer met 
interesse, mede vanwege de poten-
tie als veevoer. ‘Als het lukt om een 
goede vervanger voor soja en mais 
te vinden, is dat welkom, zeker 
hier op de minder draagkrachtige 
gronden. Wel zal het nog flink wat 
onderzoek vergen ten aanzien van 
de teelt, maar ook de oogst en ver-
werking van het gewas. Maar daar is 
dit dus een mooi project voor.’

Praktische zoektocht naar rem bodemdaling

Een goede begaanbaarheid van de veenweidepercelen voor dier en machine zijn cruciaal voor een rendabele bedrijfsvoering. Foto: Bert Hartman

De productie van natte teelten vindt 
plaats bij een waterpeil boven het maai-
veld, zoals bekend van de rijstteelt. De 
‘paludicultuur’ is interessant als methode 
om bodemdaling in veenweidegebieden 
te stoppen, meent manager van het inno-
vatieprogramma roel van Gerwen. ‘Het 
biedt misschien zelfs een mogelijkheid 

het veen weer te laten groeien.’
Uit een marktverkenning blijkt dat natte 
gewassen in potentie een goed econo-
misch rendement kunnen opleveren. 
Diverse toepassingen zijn denkbaar voor 
biomassa uit natte teelten, zoals veevoer, 
bouw- en isolatiemateriaal, humane voe-
ding en natuurlijke gewasbescherming.

Experimenteren met productie uit natte teelten

Koen van WijK

Zuid-HollaNd - Provincie Zuid-Hol-
land trekt 3,5 miljoen euro extra uit 
voor ontwikkelingen in de land-
bouw die de biodiversiteit en de 
weidevogels ten goede komen. Het 
CDA wil nog meer geld voor onder-
zoek ‘buiten de lijntjes’. Statenlid 
Paul Rijken bepleit waarom.

InTERvIEw

waarom extra geld?
‘Er zijn al succesvolle kleinscha-
lige experimenten met bijvoorbeeld 
onderwaterdrainage, plaatselijk 
peilbeheer, dikke fractie, precisie-
bemesting en uitmijnen. Maar dat is 
niet genoeg.
‘Helaas knellen de hokjes en vakjes 

van de POP-subsidieregeling met de 
behoefte aan integraal, gebieds- en 
praktijkgericht onderzoek.’

wat bepleit u dan?
‘De Zuid-Hollandse CDA-fractie wil 
bovenop die 3,5 miljoen euro extra 
middelen beschikbaar stellen voor 
integrale onderzoeken en fysieke 
maatregelen die niet precies binnen 
de regeltjes van de POP-subsidie 
vallen.’ 

waarom nu?
‘De tijd is rijp om de bestaande, los 
georganiseerde expertmeetings, 
inspiratiebijeenkomsten en beschei-
den onderzoeksprogramma’s onder 
de naam proeftuinen op te schalen 
naar grootschalige, integrale onder-
zoeksprogramma’s en leer-werkpro-

gramma’s voor agrariërs. Extra geld 
is dan nodig om boeren te ontlasten 
en ondersteunen om kennis in de 
praktijk te brengen.’

En verder?
‘Er zou ook een programma moeten 
komen voor behoud en ontwikke-
ling van waardevolle praktijkerva-
ringen. Zo zijn er nog agrariërs die 

enkele kruidenrijke stroken of per-
celen zonder subsidie binnen hun 
bedrijf hebben en/of een enkeling 
die nog of weer ruige stalmest of 
dikke fractie toepast.
‘Laten we de ondernemers opspo-
ren die iets bijzonders doen en hen 
samenbrengen in leerprogramma’s, 
zodat zij hun praktijkkennis kun-
nen delen en vermenigvuldigen.’ 

Liggen boeren en natuurbeheerders 
in de provincie nog steeds met elkaar 
overhoop?
‘Het eerste jaar van vernieuwd agra-
risch natuurbeheer werd geplaagd 
door kinderziektes. Dat was frustre-
rend.
‘Tijdens de voortgangsrapportage 
Agrarisch Natuurbeheerplan en het 
Verbeterplan Brede aanpak weide-
vogels is dit besproken. Het was niet 
onverwacht.
‘Maar ook blijkt dat de verschillen in 
beelden en inzicht tussen landbouw 
en natuur groot zijn. Er wordt te veel 
vermoed en te weinig begrepen.
‘Deze verschillen moeten snel over-
brugd worden als we de terugloop 
van de weidevogelstand willen 
keren. Belangenbehartigers moeten 
zich daarvoor  samen inzetten.’ 

‘Extra miljoenen voor praktijkonderzoek weidevogels’

er wordt door 
natuurbescherming en 
landbouw te veel vermoed 
en te weinig begrepen van 
elkaar.

Paul rijken, Statenlid Zuid-Holland Foto: CDA


