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De huidige drooglegging van het Friese veenweidegebied levert landbouwkundige
voordelen, maar brengt ook negatieve consequenties met zich mee, waaronder
bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen. Om de kosten en baten van het
huidige waterbeheer meer in evenwicht te brengen zijn verschillende projecten
binnen de veenweidevisie van provincie Fryslân gestart en ontwikkeld om kennis te
ontwikkelen rondom bodemdaling, onderwaterdrainage en natte teelten. Agrariërs
in Aldeboarn-De Deelen verwachten dat bodemvruchtbaarheidsmaatregelen, die zij
met een pilot gaan beproeven, de veenoxidatie vertraagt. De bovenste grondlaag
van 20 tot 30 cm is de grondlaag waarop het voedsel geproduceerd wordt.
Tegelijkertijd wordt deze bovenlaag bereden en bewerkt met machines, worden er
chemische middelen zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen op toegepast en
wordt deze beïnvloed door de omliggende slootwaterstanden. De fysische,
chemische en biologische toestand van deze bovenste grondlaag bepaalt welke
gewassen er op een grondsoort geproduceerd kunnen worden. Tevens heeft de
toestand van deze bovenlaag ook grote invloed op de processen in de
onderliggende grondlagen. Werken aan bodemvruchtbaarheid betekent dat de
bodem zowel fysisch, chemisch als biologisch beïnvloed moet worden. Daarbij leidt
verbetering van de bodembiologie tot het verhogen van de gewasopbrengst van de
bodem, terwijl het gebruik van kunstmest wordt gereduceerd, zo wordt vanuit de
pilot aangenomen. Dit zijn belangrijke elementen in het toegroeien naar een meer
'natuurinclusieve landbouw'. De aanname van de pilot is ook dat verbeterde
bodemvruchtbaarheid minimaal leidt tot een vochtiger veenpakket tussen
maaiveld en grondwaterstand, en mogelijk leidt tot een hogere grondwaterstand.
De verwachting is dat de bodemmaatregelen de grondwaterstand en het
bodemvocht zo beïnvloeden dat dat leidt tot vertraging van de veenoxidatie
Wat is het effect van bodemmaatregelen op:
- Bodembiologie?
- Bodemchemie?
- De fysische gesteldheid van de bodem?
- Grondwaterstand en vochtgehaltes van de bodem?
- Op droge stof-opbrengst?
- De kwaliteit en voederwaarde van het gras?
- Biodiversiteit op en in de bodem
Inzicht krijgen in het effect van de beoogde bodemmaatregelen op
bodemvruchtbaarheid, grondwaterstandsverloop en bodemvocht,
landbouwopbrengsten, biodiversiteit en, afgeleid uit metingen aan voorgaande
factoren, op veenoxidatie en broeikasgasemissie.
Boeren in het veenweidegebied kennis bijbrengen op het gebied van bodemleven
en hen stimuleren om via bodemleven te werken aan een verhoogde
bodemvruchtbaarheid en (daarmee) de reductie van het gebruik van kunstmest.
Tussentijdse rapportage in 2018 en 2019
Eindrapportage in 2020.
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