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duurzame oplossingen voor klimaatproblemen en de ex-
ploitatie van natte (veen)gronden. Dit mede ingegeven door 
het gebrek aan innovatie en waterbergingscapaciteit in de 
regio en de urgentie van het veenweidevraagstuk. 

Zes jaar en twee projectfases later luidt de conclusie dat 
Better Wetter mooie oplossingen aandraagt voor deze 
vraagstukken. Met talrijke initiatieven en hoopgevende re-
sultaten als indrukwekkende getuigen. Ook belangrijk is dat 
uiteenlopende partijen elkaar hebben gevonden, aanvullen 
en versterken. Werken binnen de quadruple helix loont. 

Better Wetter is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van 
subsidiënten, fondsen, de vrijwillige inzet van diverse 
betrokkenen én het beschikbaar stellen van onder meer 
kennis, teeltbedden en ruimtes voor praktijkproeven. 

Verschillende projecten en initiatieven zijn in gang gezet. 
In deze uitgave ‘beperken’ we ons tot de natte teelten die 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de klimaat- en 
veenweideopgaven. 

Voor een compleet overzicht van de activiteiten van Better 
Wetter, verwijzen we naar de website.

Een introductie 
Op weg naar duurzaam land- en  
watergebruik

Onder de vlag van Better Wetter sloegen in 2016 kennis- 
en overheidsinstellingen, terreinbeheerders en marktpar-
tijen in Noordoost-Friesland de handen in één om samen 
te werken aan toekomstbestendig land- en watergebruik.

De motivatie varieerde van het versterken van de lokale 
economie tot het ontwikkelen van kennis en vinden van 

Better Wetter
Het samenwerkingsverband Better Wetter bestaat uit de 
gemeente Dantumadiel, Provincie Fryslân, Wetterskip Frys-
lân, de onderwijsorganisaties Aeres (v.h. Nordwin College) en 
Hogeschool Van Hall Larenstein en maatschappelijke orga-
nisaties, waaronder het agrarisch collectief Noardlike Fryske 
Wâlden, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Friese Milieufede-
ratie, Altenburg & Wymenga en Studio Tjeerd Veenhoven. Er 
wordt samengewerkt met Ondernemersfederatie Noordoost 
Fryslân, lokale ondernemers en de Kenniswerkplaats Noord-
oost Fryslân.

https://betterwetter.nl/category/projecten/
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kip Fryslân voorjaar 2021 het Veenweideprogramma (2021 
- 2030) vast dat voorziet in maatregelen voor peilbeheer. 
Allereerst in gebieden met een dik veenpakket (>80 cm.) De 
beoogde peilverhoging moet leiden tot meer extensief en 
duurzamer landgebruik. 

De veendikte in het Friese veen-De veendikte in het Friese veen-
weidegebied is de afgelopen vijf-weidegebied is de afgelopen vijf-
tig jaar met 50-80 cm geslonken.tig jaar met 50-80 cm geslonken.

Natte teelten kunnen daarin, volgens Better Wetter, een 
belangrijke rol spelen. Als neveninkomen binnen een (meer) 
extensieve agrarische bedrijfsvoering. Maar ook als buffer-
zone rond natuurgebieden. De teelt voorziet bovendien in 
ecosysteemdiensten als waterbuffering, waterzuivering en 
CO₂-vastlegging. Bovendien draagt ze bij aan de soorten-
rijkdom en een meer divers en aantrekkelijker landschap. 
Een win-win situatie. Zeker als blijkt dat natte teelten 
substantieel kunnen bijdragen aan het verdienvermogen 
van agrariërs. 

Better Wetter
Better Wetter nam veel van deze beloften de afgelopen 
jaren onder de loep. Daarin speelden niet alleen kennisin-
stellingen, overheden en terreinbeheerders een belangrijke 
rol, maar ook het bedrijfsleven. Denk aan adviseurs, ont-
werpers, bouwers en agrariërs die proefvelden en zelfs een 
werk- en presentatieruimte voor studenten beschikbaar 
stelden. 
 
Better Wetter ziet de actieve deelname van agrariërs, lokale 
ondernemers en terreinbeheerders als belangrijke voor-
waarde om een dergelijke, ingrijpende transitie van zowel 
het watersysteem als het landgebruik mogelijk te maken. 
Hetzelfde geldt voor de participatie van het onderwijs dat 
toekomstige generaties opleidt en bewust maakt van het 
belang van duurzaam water- en landgebruik. Daarvoor zul-
len we ons moeten aanpassen aan de omgeving, in plaats 
van andersom. 

Inzet studenten
Wat voor alle projecten van Better Wetter geldt, geldt zeker 
ook voor de natte teelten. Er wordt op verschillende terreinen 
gewerkt met en gerekend op de inzet van mbo- en hbo-stu-
denten. In dit geval van Aeres en Van Hall Larenstein. Ze deden 
literatuur- en praktijkonderzoek, uitmondend in diverse rappor-
tages. Maar ook het handwerk werd niet geschuwd, laat onder 
meer de aanleg van de proefveldjes en ook het handmatig 
in- en aanbrengen van het plantmateriaal en het maaien zien. 
Daarnaast namen ze een belangrijk deel van de monitoring 
voor hun rekening. 

Het grotere plaatje 

Better Wetter is Fries voor ‘beter water’. Een toepasselijke 
naam voor een gezelschap waarin overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven samenwerken aan een beter en duurzamer 
watersysteem in het veenweidegebied. Zo zijn er inzichten 
gedeeld over de de gevoeligheid van het watersysteem voor 
klimaatverandering en de inrichting van natuurvriendelij-
ke oevers. Belangrijk speerpunt is de teelt, toepassing en 
marktkansen van natte gewassen als veenmos en lisdodden. 
Dit als antwoord op de klimaat- en veenweidevraagstukken 
én als inkomstenbron voor agrariërs die geconfronteerd 
gaan worden met hogere grondwaterstanden.
 
Evenals in andere lage delen in Nederland staat het Friese 
veenweidegebied voor grote uitdagingen waarin water-

beheer een essentiële rol speelt. Waar de regio ruim een 
eeuw geleden nog over zo’n 100.000 hectare boezemland 
en zomerpolders beschikte, die ‘s winters overstroomden, 
vindt sinds de jaren zestig (diep) bemaling plaats om de 
grondwaterstand te verlagen en landbewerking mogelijk te 
maken. 

Knelpunten
Gevolg is dat de veenbodem versneld inklinkt, wegen en 
huizen verzakken, de verzilting oprukt, de CO₂ uitstoot 
groot is, (natte) natuurgebieden verdrogen én aan natuur-
waarde verliezen. Door de klimaatverandering en afkoppe-
ling van polders, wordt het bergen en afvoeren van water 
ook steeds problematischer. Anders gezegd: het huidig 
waterbeheer én landgebruik is onhoudbaar. We moeten toe 
naar een watersysteem dat overschotten en -tekorten op-
vangt, de bodemdaling en CO₂-uitstoot beperkt én naar een 
landgebruik dat uit de voeten kan met natte(re) omstandig-
heden. 

Veenweideprogramma
Niet zonder reden stelden de provincie Fryslân en Wetters-

Klimaatopgaven 
en veenweide-
problematiek
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veenmosvegetaties, terwijl veenmos andere planten én 
onkruid normaal gesproken onderdrukt. 

Najaar 2020 is een proefveld ingericht, zijn de planten 
gepoot en is er een nulmeting van de vegetatie uitgevoerd. 
Voor de plantdichtheid van de cranberries zijn de advie-
zen voor commerciële teelt opgevolgd. De aangebrachte 
hoeveelheid veenmos varieert per teeltvak om te kunnen 
bepalen hoeveel veenmos nodig is om onkruid te onder-
drukken en de cranberries te laten groeien. Eerste indruk is 
dat de cranberries aanslaan en dat de groei, zoals verwacht, 
negatief wordt beïnvloed door grotere planten. Anno 2021 
is het echter te vroeg om daaruit conclusies te trekken.

Brûsplak demoveldjes
In 2019 werkten studenten van Aeres (v.h. Nordwin Colle-
ge) mee aan de aanleg van een viertal demoveldjes nabij 

de Brûsplak in het Bûtefjild. Bezoekers kunnen hier kennis 
maken met verschillende natte teelten. Studenten kunnen 
hier experimenteren en praktijkervaring opdoen. De op de 
veenbodem afgegraven vijvertjes zijn onderling verbonden 
met verstelbare buizen waarmee het waterpeil kan worden 
geregeld. Afgestemd op het gewas. 

Brûsplak 
Sinds 2017 is het Brûsplak in het Bûtefjild, nabij Veenwouden, 
de locatie waar kleine groepen bezoekers worden ontvangen 
en waar studenten kunnen werken. Voor grotere groepen en 
presentaties wordt er een beroep gedaan op de ruimte die de 
nabijgelegen Mariahoeve beschikbaar stelt voor het project.

Veenmossen groeien goed op voedselarme bodems en 
onder plas-dras condities. Ze lenen zich daardoor meer voor 
het verzuren en vergroten van de biodiversiteit in natuurge-
bieden, dan voor het verschralen van (ver)natte landbouw-
gronden. 

Veenmos
Better Wetter doet veldproeven met fraai veenmos en ge-
woon veenmos. Deze beide soorten gedijen goed onder de 
relatief voedsel- en mineraalrijke omstandigheden in een 
agrarische omgeving. De eerste ervaringen waren echter 
niet bijster positief. Door trage groei had het gewas veel 
last van onkruid. Ook de relatief voedselrijke bodem van het 
teeltbed werkte niet mee. 

Na de eerste tegenvallende resultaten gaat het sinds 2020 
de goede kant op. Zowel qua aangroei als bedekkingsgraad. 
Mede door de inmiddels lagere zuurgraad. Ook bleek het be-
langrijk dat de bedden jaarlijks worden gemaaid om onkruid, 
waaronder pitrus, te verwijderen. Bij voorkeur handmatig. 

Conclusies kunnen er nog niet worden getrokken wat betreft 
de haalbaarheid voor commerciële toepassingen als meng-
stof voor potgrond, substraat in groente- en bollenteelt en 
uitgangsmateriaal voor de productie van duurzame luiers. 

Feit is wel dat veenmos zich sowieso leent voor natuur-
doelen. Het gewas verzuurt de bodem, werkt als een spons, 
slaat CO₂ op en stimuleert veenopbouw.

Veenmos en cranberries
Sinds 2020 experimenteert Van Hall Larenstein binnen Bet-
ter Wetter met de combinatie van veenmos en cranberries 
in het Bûtefjild (600 m2). Een combinatie die als kansrijk 
wordt gezien. Cranberries groeien van nature namelijk in 

Natte teelten 
Van veenmos tot kroosvaren

Better Wetter voert sinds 2017 tal van veldexpe-

rimenten met natte teelten uit. Op verschillende 

locaties, met diverse gewassen en onder wisselende 

omstandigheden. De nadruk ligt op de teelt van 

lisdodden, waarvan qua marktpotentie veel wordt 

verwacht. Maar ook andere natte teelten zijn, om 

uiteenlopende redenen, interessant. Zo zijn er ook 

proefveldjes ingericht met veenmos, mattenbies, 

kroosvaren, veenmos gecombineerd met cranberries 

én meest recent rijst. 

Te vroeg voor conclusiesTe vroeg voor conclusies
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Lisdodde en mattenbies
In het eerste jaar zijn twee vijvertjes ingeplant met wortel-
stokken van grote lisdodde en mattenbies. De derde vijver 
werd voorzien van veenmos uit een natuurgebied van It 
Fryske Gea. In de vierde vijver werd kroosvaren aange-
bracht.

De grote lisdodde en mattenbies ontwikkelden zich in 2019 
en 2020 uitstekend. Beide gewassen groeiden uit tot boven 
de twee meter. Herfst 2019 is de helft geoogst. Het jaar 
daarop leverde dat geen zichtbaar groeiverschil op met het 
niet geoogste deel. Onkruid is geen probleem, de lisdodde 
en de mattenbies ontnemen andere planten al snel het 
licht. 

Veenmos
De aangroei van veenmos verliep minder voorspoedig. Van 
de aanplant in 2019 werd het jaar daarop niets teruggevon-
den. Als mogelijke oorzaken werden genoemd de droogte, 
de waterkwaliteit, de te hoge zuurgraad, het tekort aan 
(zon)licht en ongewenste plantengroei. Ook een tweede 
poging, met behulp van een bamboevlot waarop veenmos 
werd aangebracht, slaagde niet. 

Kroosvaren
Verder is er geëxperimenteerd met kroosvaren. Het kleine 
plantje geldt als kampioen biomassagroei en kan onder 
ideale omstandigheden wel 35 tot 40 ton droge stof/ha. 
produceren. Kroosvaren is rijk aan lipiden en eiwitten en 
geschikt als voedergewas. Anders dan veenmos, groeit het 
plantje juist in extreem voedselrijk water met vooral zeer 
hoge fosfaatgehalten. 

De proeven met kroosvaren mislukten zowel in 2019 als in 
2020. Binnen enkele weken was het  materiaal verdwenen 
en verdrongen door eendenkroos. Waarschijnlijk door het 
gebrek aan extreem voedselrijk water.

Rijst
Bijzonder is de recente verkenning (2021) met zes verschil-
lende soorten rijst op het demoveld, waarvan vijf Chinese 
varianten en een Italiaanse (geschikt voor risotto). De eerste 
resultaten zijn, zeker omdat er laat werd gezaaid, boven ver-
wachting. Vier soorten vormen aren. Een recente literatuur-
studie door een afstudeerder van Van Hall Larenstein laat 
zien dat rijstteelt interessant kan zijn, maar dat er voorlopig 
vraagtekens moeten worden gezet bij de productiviteit. 

Hetzelfde geldt voor nader onderzoek naar de uitstoot van 
methaan. De verkenning verdient komende jaren dan ook 
een vervolg.

Ecosysteemdiensten
Natte teelten voorzien in meerdere ecosysteemdiensten. 
Denk aan het verminderen van de bodemdaling, de reduc-
tie van broeikasgassen, waterzuivering (helofytenfilter), de 
levering van hernieuwbare grondstoffen, waterbuffering en 
-berging en het verrijken van de biodiversiteit. 

Bovendien vormen ze een uitstekende buffer in de over-
gangszone tussen natuur- en landbouwgebieden. Ook kun-
nen ze ingezet worden om bijvoorbeeld landbouwgronden te 
verschralen en geschikt te maken voor natuurontwikkeling. 

 ▶ Meer weten over BW-onderzoek naar natte teelten?

https://betterwetter.nl/publicaties/
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bedden sloegen aanvankelijk beduidend minder aan door 
respectievelijk onregelmatige kieming, loslaten en wegdrij-
ven van stekjes en last van onkruid en waarschijnlijk ook 
vraat (ganzen). 

Watervoorziening
De teeltbedden zijn aangelegd volgens een ‘doorstroomprinci-
pe’. Vanuit een binnenboezem, of een sloot die hierop aansluit, 
wordt water ingelaten d.m.v. het peilverschil. Via een water-
gang met lager peil kan het water ook worden afgevoerd. De 
in- en uitlaten worden met zogenaamde ellebogen afgesloten/
opengezet.

De conclusie luidde aanvankelijk dan ook dat het eerst 
oogsten (op natuurterreinen) en vervolgens herplanten van 
wortelstokken teelttechnisch gezien de meest geeigende 
methode van inbrengen is. Met de voortgang en geleide-
lijke uitbreiding van het aantal locaties - met zeven veld-
bedden en twee natuurlijke arealen - werd deze aanname 
afgezwakt. Onder strikte, gereguleerde condities (m.n. wa-
terstand) is de opkomst bij inzaaien en planten van stekjes 
weldegelijk oke. Wat blijft is dat wortelstokken het snelst, 
zelfs al in het eerste jaar, opbrengsten opleveren. Wat op 
lange termijn de beste én meest voordelige methode van 
inbrengen is, moet komende jaren blijken. 

Monitoring
De teeltbedden zijn jaarlijks, gedurende het groeiseizoen, 
doorgemeten op groeisnelheden van scheuten, dichtheid van 
scheuten, aanwezigheid van bloeiwijzen (‘sigaren’),  waterstand, 
gehalte ‘onkruiden’ en de aanwezigheid van grazers. Van de 
lisdoddestengels is ook per teeltbed de (gemiddelde) lengte en 
drooggewicht bepaald. Bij een duidelijke relatie tussen beide, 
kan deze -  i.c.m. met de stengeldichtheid -  gebruikt worden 
voor inschatting van de productie (bovengrondse biomassa). 
Ook zijn er water- en bodemmonsters geanalyseerd op voe-
dingsstoffen om groeiverschillen tussen locaties te kunnen 
duiden.

Opvallend resultaat is dat het in 2020 met jonge scheuten 
ingeplante veldbed in Westergeest (klei op veen) uitste-
kende, zo niet de beste, groeiresultaten na het eerste jaar 
laat zien. Het snelle aanslaan van het plantmateriaal gaf 
onkruiden en vraat weinig kans. Deze inbrengmethode lijkt 
dus geschikt op dergelijke stevige, voedselrijke bodems. In 
2020 is er in de Hege Warren ook getest met natuurlijke 
aanwas, vanuit een boerensloot. De groeiresultaten vallen 
het eerste jaar nog tegen.  

Oogsten en verwerken
Het gebruiksdoel bepaalt het moment en de wijze van 
oogsten en verwerken. Bij oogst in het groeiseizoen, vóór de 
bloei, leent het het eiwitrijke gewas zich voor ruwvoer voor 
koeien, zowel vers als ingekuild. Voor gebruik als strooisel 
kan het beste in de winter of het vroege voorjaar geoogst 
worden. Het gewas is dan afgestorven, op haar droogst en 
de voedingsstoffen zitten in de wortels. 

Lisdodden kunnen twee keer per jaar worden geoogst. Bij-
voorbeeld in mei als veevoer en in het (late) najaar voor de 
de biomassa. Praktijktests lieten zien dat dit niet ten koste 
gaat van de drogestof opbrengst. Althans, zolang de oogst 
niet in het eerste (productie)jaar plaatsvindt. 

In het deelproject Veenmarkplaats is natuurlijke lisdodden-
aanwas geoogst op terreinen van It Fryske Gea en Staats-
bosbeheer. De biomassa is gebruikt om drogestofpercen-
tages te bepalen en ervaring op te doen met verschillende 
manieren van drogen, verwerken en toepassen. 

De beste manier van oogsten is ook onderzocht en gerap-
porteerd. Oogsten met een maaibalk aan een lange arm van 
een (rups)kraan of met een voor rietlandbeheer ontwikkel-
de maaimachine kwamen als beste uit de bus. Binnen het 
deelproject Veenmarktplaats is er in 2021 tevens ervaring 
opgedaan met handmatig oogsten. 

De wijze van verwerken, hangt af van het gebruiksdoel. 
Om de biomassa te benutten als veevoer hoeft het niet 
gedroogd te worden, maar wordt het gebruikt als strooisel 
juist wel. Voor het gebruik als bouwstof dient de oogst ge-
hakseld, gedroogd, gesneden en gezeefd te worden.

▶ Meer weten over de lisdodde onderzoeken?

Lisdoddenteelt 

De afgelopen jaren is er, naast literatuurstudies, veel 
geexperimenteerd met de teelt van zowel grote als klei-
ne lisdodde. Daarbij werden vragen gesteld als ‘wat is de 
beste methode van zaaien en planten’, ‘op welk bodemtype 
groeien ze het best’, ‘wat is de juiste manier van oogsten’ en 
‘welke volumes worden er geproduceerd’. Binnen de Veen-
marktplaats werd aanvullend onderzoek gedaan naar de 
beste manier van verwerken, toepassen én vermarkten (zie 
pagina’s 14-17).

Verschillende locaties en wijze van inbrengen
De eerste experimenten met teeltbedden met grote en 
kleine lisdodden lieten in het eerste groeiseizoen na 
inrichting al een hoge productie zien. Beide soorten lieten 
zich gemakkelijk telen, waarbij de hoge waterstand (ca. +20 
cm mv) er voor zorgde dat onkruiden geen kans kregen. 
Althans, in de teeltbedden die met wortelstokken werden 
ingepland. De ingezaaide en van stekjes voorziene  teelt-

Uitgebreid veldonderzoek werpt vruchten af

De teelt van lisdodden neemt een voorname plaats 

in binnen de veldexperimenten. Dat gebeurt op 

verschillende locaties met verschillende gewassen, 

waterpeilen, bodemsoorten, wijze van inbrengen én 

oogsten. Belangrijk is het volgen van de omgevings-

factoren en resultaten. Om vervolgens aanpassingen 

en verbeteringen door te kunnen voeren. Zo kwam 

men er gaandeweg achter dat lisdodden, onder 

strikte voorwaarden, best wel gezaaid kunnen wor-

den. Waar dat eerder uitgesloten leek. Al doende en 

experimenterende leert men. 

https://betterwetter.nl/publicaties/
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zowel biolaminaat als plaatmateriaal van lisdodde verwerkt. 
Het productieproces is uitontwikkeld. Er wordt gekeken of er 
een productielijn in Noordoost-Fryslân kan worden opgezet. 
 
Samen met Welling Architects ontwikkelde Studio Tjeerd 
Veenhoven een zogenaamd natuurlijk station. Voor het 
prototype zijn materialen gebruikt die beton zoveel mo-

gelijk vervangen. De wand van het station is bijvoorbeeld 
gemaakt van leem, voor 90% versterkt met lisdoddevezels. 

Bulklijn
Met de bulklijn wordt op grotere schaal toegewerkt 
naar een regionale transitie. Onder deze lijn kunnen we 
de toepassing van lisdodden als veevoeder en strooisel 
scharen. Het veevoeder wordt geoogst op het moment dat 
het eiwitrijk is en voldoende vezels bevat, veelal in mei. 
Het strooisel kan daarentegen het beste in het late najaar 
worden geoogst, wanneer de voedingsstoffen in de wortel 
zitten en het blad zo goed als droog is. 
 
Er is veel onderzoek gedaan naar de verwerking van de 
poreuze lisdoddestengels tot isolatie- en plaatmateriaal in 
de (circulaire) bouw. Bouwgroep Dijkstra Draisma is daarbij 
nauw betrokken en ontwikkelt inmiddels een productielijn 
voor dit isolatiemateriaal. Daarbij worden lisdoddevezels 
ingeblazen. Deze techniek wordt ook gebruikt voor de toe-
passing met cellulosevezels, waar de lisdodde mee concur-
reert. 

In het kader van de circulaire economie zou het mooi zijn 
als de lisdoddevezels de huidige isolatiematerialen, met 
een hogere milieubelasting, kunnen vervangen. Als dat 
slaagt betekent het, mede door een dubbele duurzame 
werking, een grote stap in circulair bouwen en een sprong 
op weg naar een mooi verdienmodel (zie pagina 16). 

 ▶ Meer weten over de toepassingsmogelijkheden van lisdodde?

Dat lisdodden uitstekend groeien op (ver)natte 

bodems, is klip en klaar. Dat is mooi en goed voor de 

natuur, biodiversiteit en klimaatopgave. Maar wat 

kunnen we met het materiaal? Waarvoor is het ge-

schikt en kan het ook in grote hoeveelheden worden 

afgezet? Dat en meer wordt sinds 2018 binnen het 

deelproject Veenmarktplaats onderzocht.

Hierbij werken diverse partners, waaronder marktpartijen, 
samen aan onderzoek naar toepassingsmogelijkheden. 
Denk daarbij aan kennisinstellingen, ontwerpers, bouwers 
en meubelmakers. Daarbij worden twee strategische lijnen 
onderscheiden: de decoratieve lijn en de bulklijn.

Decoratieve lijn
De decoratieve lijn brengt het achterliggende (duurzame) 
gedachtegoed van de teelt op een aansprekende manier, 
met aantrekkelijke producten, onder de aandacht van een 
breder publiek. Belangrijke rol hierin speelt Studio Tjeerd 
Veenhoven (STV) dat ook het testlokaal van de Brûsplak 
ontwierp en keek naar de toepassing van lisdodde als 
plaatmateriaal en verpakkingsmiddel. 

Als decoratieve toepassing, ontwikkelde de studio fraaie 
panelen van biolaminaat. Gemaakt met lisdodden in 
verschillende designs. De gedroogde lisdoddenvezels zijn 
hiervoor verwerkt (gesneden en gezeefd) tot een afmeting 
van tussen de zes en vijftien millimeter. Het materiaal leent 
zich ook uitstekend als versteviging van bio-laminaten, op 
de markt gebracht door HuisVeendam. Dit product is o.a. 
toegepast in het nieuwe interieur van de Veiligheidsregio 
Friesland. In het nieuwe stationsgebouw van Feanwalden is 

De brede toepassings-
mogelijkheden van  
lisdodde
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gehakselde, natte materiaal het beste en milieuvriendelijkst 
kunt drogen met restwarmte of in droogkisten, al dan niet 
overdekt, in de buitenlucht. Binnen vier weken is het droge-
stofgehalte zodanig dat je de vezels kunt snijden en zeven. 
Drogen in een grasdrogerij leverde ook goede resultaten op, 
maar is vanuit duurzaamheids- en kostenperspectief minder 
interessant. 

De op een bepaald lengte gehakselde vezels worden 
ingeblazen als isolatiemateriaal. Net zoals dat gebeurt met 
cellulose. De isolatiewaarde blijft dan behouden. Het mate-
riaal laat zich eenvoudig inspuiten, gelijkmatig verdelen en 
verzakt niet. 

Uitgebreid getest en  Uitgebreid getest en  
beoordeeldbeoordeeld

Het isolatiemateriaal is in het lab uitgebreid getest en be-
oordeeld en inmiddels worden praktijkproeven uitgevoerd. 
Wel wordt er nog gezocht naar een milieuvriendelijke 
toevoeging om aan de brandwerendheideisen te vodoen. 
Ook zal nader bekeken worden hoe er verder op de teelt- en 
verwerkingskosten kan worden bespaard. 

12 tot 20 woningen per hectare
De markt voor duurzaam bouwen groeit en biedt kansen voor 
duurzame isolatie met lisdoddevezels. Voor het isoleren van 
een woning is zo’n 500 kg isolatiemateriaal nodig. Uitgaande 
van een opbrengst van zo’n 6000 kg bruikbaar drogestof per 
hectare, kunnen er per hectare circa 12 woningen worden 
geïsoleerd. 

Verdienmodel
Het isolatiemateriaal moet prijstechnisch interessant en bij 
voorkeur concurrerend zijn. Wat inhoudt dat zowel de teler, 
verwerker als afnemer er brood in moeten zien. 

Of dat zo is, hangt van vele factoren af. Variërend van de 

drogestofopbrengst per hectare, de manier van inbrengen 
en verwerken tot de prijs per kilogram gereed product. Voor 
de telers spelen ook subsidiemogelijkheden een rol. Denk 
aan tegemoetkomingen voor agrarisch natuurbeheer en 
inkomsten uit ecosysteemdiensten waarvoor binnen het 
nieuwe Europese Landbouwbeleid (GLB) wordt gepleit. 

Binnen Better Wetter zijn enkele scenario’s doorgerekend 
op kosten en baten, spelend met variabelen als drogestof-
productie, verkoopprijs en CO2-opbrengst. Uit de bereke-
ning kwam een netto-opbrengst die varieert van € 1600,- 
tot € 3200,- per hectare.

Waarschijnlijk is er nog winst te behalen door te sleutelen 
aan zowel de kosten- als opbrengstenkant. Een pre zou ook 
zijn als er zich een marktpartij aandient die teelten - bij 
voorkeur voor een vaste prijs - inkoopt en het isolatiemate-
riaal verkoopt. 

De woningnood is hoog. Er moet de komende jaren veel 
gebouwd worden. Zo duurzaam, circulair en energiezui-
nig mogelijk. Een uitgelezen kans voor lisdodden die 
niet alleen in het veld bijdragen aan de klimaatopgave, 
maar ook ‘verpakt’ als duurzaam, milieuvriendelijk en 
recyclebaar isolatiemateriaal.

De waardeketen beslaat oogsten, hakselen, drogen, 
snijden en zeven. Het deelproject Veenmarktplaats 
stelde proefondervindelijk vast dat je het geoogste en 

Casestudie
Lisdodde als isolatiemateriaal

De stengels van lisdodden bezitten, meer 

dan riet, een open structuur met veel lucht. 

Een toepassing als isolatiemateriaal ligt 

dus voor de hand. De afgelopen jaren is 

daar binnen het deelproject Veenmarkt-

plaats veel onderzoek naar gedaan. Er is 

niet alleen gekeken naar de beste en voor-

deligste manier van verwerken, maar ook 

naar het verdienmodel. 
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De teelt van lisdodden - en ook andere natte 

teelten - moeten niet alleen vanuit economisch 

perspectief worden bekeken, maar vooral ook 

vanuit hun maatschappelijk betekenis. De lisdoddenteelt vertegenwoordigt uiteenlopende maat-
schappelijke waarden. Ze kan zorgen voor een (aanvullend) 
inkomen voor agrariërs die door hogere grondwaterpeilen 
niet langer (intensief) kunnen boeren. Ze biedt kansen voor 
regulerende ecosysteemdiensten als waterretentie, waterzui-
vering en CO₂-vastlegging. Hetzelfde geldt voor het her-
stel van veenbodemss, natuurwaarden en biodiversiteit op 
landbouwgronden én in natuurgebieden. Bovendien kan men 
de teelt inzetten voor buffering van natuurgebieden en het 
verschralen van voedselrijke landbouwgronden (uitmijning). 

Better Wetter
Better Wetter is een geslaagd voorbeeld van een Fieldlab: 
een project waar ondernemers, overheid, natuurorganisa-
ties en onderwijs elkaar treffen om samen oplossingen te 
vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Om deze ver-
volgens te ontwikkelen, te testen én toe te passen. Een plek 
ook waar alle innovaties bij elkaar komen. In dit geval op 
het gebied van klimaat- en veenweidevraagstukken, waarbij 
uitbreiding van het werkgebied in een volgende fase het 
overwegen waard is. 

De bottom up werkwijze is cruciaal voor de inmiddels 
geboekte successen. Veel partijen zijn betrokken. Ook hier 
geldt de stelling: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Maatschappelijke  
betekenis

Tevens zijn we veel dank verschuldigd aan o.a. Bouwgroep 
Dijkstra Draisma, Stichting Mariahoeve, Agro Mulder, Dok-
wurk en de locaties die Van Eijden, Van der Ploeg, Damstra 
en Hania beschikbaar stelden.
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