Pilot lisdodde in Marickenland
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Lisdoddeteelt wordt aangedragen als een oplossing voor problemen rondom
veenbodemdaling, maar veel is nog onbekend rondom deze teelt. Een van de
mogelijke toepassingen van lisdodde is tijdelijke teelt om uit te mijnen
(verschralen) voor natuurontwikkeling en peilverhoging om wegzijging vanuit
hoger gelegen gebieden tegen te gaan. Dat is het doel van dit project.
Programmabureau Utrecht-West en de partners Waternet, Gemeente De Ronde
Venen, Staatsbosbeheer zijn bezig met de voorbereiding van een Lisdodde-pilot
van 50 hectare in Marickenland (totaal 300 ha tussen Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht
en Waverveen dat wordt ingericht voor natuur/recreatie/waterberging). In deze
pilot wordt onderzoek gedaan naar natuurwaarden, de mogelijkheden voor
waterbuffering (berging, tegendruk) en uitmijning ten behoeve van
natuurontwikkeling.
Er zijn meerdere vragen die onderzocht gaan worden binnen dit project:
- Wat is de rol van lisdoddeteelt bij het tegengaan van bodemdaling en CO2emissie?
- Wat is het effect van lisdoddeteelt op natuur?
- Wat is de opbrengst van lisdoddeteelt bij uitmijning?
- Wat is het effect op wegzijging en nutriëntenhuishouding?
Het project dient meerdere doelen: tegengaan bodemdaling en CO2 uitstoot,
uitmijning van de grond, onderzoeken wat de effecten van lisdodde teelt op
natuur is, mogelijkheden voor agrariërs onderzoeken voor lisdodde-teelt
bijvoorbeeld aangrenzend aan natuurgebieden als (water)buffer, opbrengst en
afzetmogelijkheden etc. Daarnaast is het een doel om voldoende informatie en
inspiratie op te leveren voor alle betrokkenen zodat er draagvlak is en er een
vervolg aan gegeven kan worden. In de huidige fase wordt onderzocht hoe het
feitelijke project met allerlei belanghebbenden kan worden opgezet, ook als
leerschool voor andere projecten.
De op te leveren producten zijn:
- een organisatievorm rondom de lisdodde-pilot Marickenland, die uit te breiden is
naar andere pilots in het Utrechtse Veenweidegebied;
- een onderzoeksprogramma met alle partijen, afgestemd op en ook inzetbaar
voor andere pilots
- een advies over de wijze/planning van planten: om te beginnen voor
Marickenland maar tevens bruikbaar voor andere pilots.
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Betrokkenen: VIC, KTC, provincie Utrecht, Smartland, Gemeente De Ronde Venen,
KTC Zegveld, PBUW
Kennisinstituten: Radboud Universiteit, Louis Bolk instituut, B-ware
Financiers: Aanpak Veenweiden, Staatsbosbeheer, Waternet, Programmabureau
Utrecht-West
Maeike Pebesma
Cynthia Bruinig - cynthia@cynthiabruining.nl
Fase 1 in uitvoering, voorbereiding van het feitelijke project.
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