Natte teelt bij de boer in Ankeveen

Beschrijving
maatschappelijk
probleem/opgave

Welke onderzoeksvraag
wordt beantwoord

Natte teelten zijn een mogelijke oplossing tegen bodemdaling in veengebied, waarbij er een
verdienmodel voor de boer in stand blijft. Er is nog veel te leren voor we kunnen spreken
van deze nieuwe vorm van landbouw. Dat leren gebeurt (o.a.) in pilots, waarvan Natte Teelt
bij de Boer er één is.
Waternet gaat samen met agrariër Wilko Kemp een proef doen met natte landbouw om
bodemdaling tegen te gaan. Natte landbouw is mogelijk een alternatieve bron van
inkomsten voor boeren. De proef duurt 6 jaar (mogelijk zelfs tot 2027). De boer gaat kijken
hoe hij de gewassen kan oogsten, of hij er wat aan kan verdienen en of hij de
werkzaamheden in zijn bedrijfsvoering kan inpassen. Waternet gaat kijken naar het
watergebruik, de waterkwaliteit, effecten op de bodem en het vrijkomen van chemische
stoffen zoals fosfaat.
In hoeverre dragen natte teelten bij aan een reductie van bodemdaling in veengebied,
terwijl boeren een verdienmodel kunnen behouden?
•

Er worden op zes proefvelden drie verschillende gewassen geteeld. Op één veld
veenmos, op één veld riet en op de overige vier proefvelden lisdodde. In twee
Wat is de doelstelling van
lisdoddevelden telen we op een laag bagger en in twee andere velden op gras dat
het project
onder water staat. Drie velden worden ingezaaid en één proefveld wordt aangeplant.
•
Tijdens de pilot kunnen er in verband met nieuwe inzichten onderzoeken worden
toegevoegd.
Er wordt onderzoek gedaan naar de ideale waterbeheersing in de proefvelden om te
Beoogde resultaten/
ontdekken onder welke omstandigheden lisdodde het snelst groeit. Er wordt bijgehouden
producten
hoeveel water nodig is, wat de effecten zijn op de waterkwaliteit, grondwater, bodem,
uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit in de proefvelden.
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Tim Pelsma (tim.pelsma@waternet.nl)

Status

Lopend, uitbreiding in voorbereiding

Links

https://www.waternet.nl/werkzaamheden/natte-landbouw-ankeveen/

Looptijd

2019-2026

Locatie

Ankeveen (52.252829 N, 5.104618 E)

Samenhang andere
projecten

Pilot natte teelt Ankeveen, Nationaal meetprogramma broeikasgassen uit veenweide

Peildatum

September 2019

