
Oogst 2020 
 

Twijzelermieden 
De locatie te Twijzelermieden is op dezelfde wijze geoogst als vorig jaar. Wel is er meer oppervlakte 

geoogst van deze locatie. 

             

Figuur 1, Maaikorf wordt naar locatie getransporteerd         Figuur 2, Te maaien strook lisdodde 

     

Figuur 3, Maaikorf legt lisdodde op wiers                                  Figuur 4, Maaikorf maait lisdodde net boven de waterstand af 



         

Figuur 5, lisdodde maaien                    Figuur 6, lisdodde op wiers 

                

      

Figuur 7,  Wiers van de langste locatie                   Figuur 8, Jesse vult een big bag om op natuurlijke wijze te drogen 

    

      

Figuur 9,  Situatie na maaien                   Figuur 10, Materiaal dat natuurlijk gedroogd wordt 

        



    

Figuur 11, Materiaal dat met de ophaalwagen naar de             Figuur 12, Materiaal wordt de grasdrogerij binnen gebracht 
grasdrogerij is gebracht               

     

    

Figuur 13, grasdrogerij                 Figuur 14, grasdrogerij 

           

Figuur 15, 8460kg nat gebracht (en 2200kg droog opbrengst)                     



 

    

 

Figuur 16, deel 1 flowschema grasdrogerij 

   

 



 

 

Figuur 17, deel 2 flowschema grasdrogerij 

 

 



Overige locaties 
Veenmosteeltbed (Ottema-Wiersma reservaat) 

Bij het veenmosteeltbed hebben stagiaires van Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College 

het teeltbed vrij gemaakt van andere soorten met de bosmaaier. Er zijn twee veenmosteeltbedden, 

waarvan 1 volledig veenmos is. Het andere teeltbed is voor de helft ingeplant. Dit is een combinatie 

van veenmos en cranberry. Binnenkort zal de rest van dit teeltbed ook ingeplant worden met 

veenmos en cranberry. 

 

Figuur 18, stagiaires aan het werk 

 

Figuur 19, resulaat 

 

Raedtsjerk (Albert van der Ploeg) 

De locatie te Raedtsjerk is nog niet geoogst. Deze locatie wordt later geoogst omdat met het 

geoogste materiaal droogexperimenten zullen worden uitgevoerd door Hogeschool Van Hall 

Larenstein. Het teeltbed zal handmatig geoogst worden met bosmaaiers. 

Oudega (Alde Feanen, It Fryske Gea) 

Er is besloten om deze locatie niet te oogsten. Er groeien te veel andere soorten doorheen, waardoor 

een minder waardevol product ontstaat na het oogsten. Dit weegt niet op tegen de kosten die het 

oogsten voor deze locatie met zich meebrengt.  

 

 

 


