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Samenvatting 
Paludicultuur is het gebruik van (her-ver)natte veengebieden voor de productie van bio-grondstoffen 

en bio-brandstoffen. Dit concept biedt de mogelijkheid om te schakelen van gedraineerde 

veenbodems naar een duurzame regionale economie met klimaatwinst. Het onder permanent natte 

omstandigheden gebruiken van veenbodems dringt de uitstoot van CO2 door veenoxidatie terug. 

Binnen het INTERREG V-project ‘Grenzeloos veen’ (2015-2019) worden omvangrijke maatregelen 

uitgevoerd rond de regulering van de waterhuishouding in het Internationaal Natuurpark Veenland 

(INP). Daarnaast worden maatregelen genomen om overlast voor agrarisch en bewoond gebied te 

voorkomen en innovatieve productiemethoden te testen die de natuur niet schaden, maar deze 

ondersteunen. In dit kader heeft paludicultuur of ‘natte landbouw’ veel potentie. Het doel van deze 

studie is de mogelijkheden en randvoorwaarden van paludicultuur te verkennen voor bufferzones 

van het Natura 2000-gebied Bargerveen en andere delen van het INP. De aspecten die daarbij in 

beschouwing zijn genomen, zijn: de keuze van gewassen voor paludicultuur, behoefte aan biomassa 

in de regio, kansen voor biodiversiteit, waterberging, waterzuivering (functioneren als groot 

helofytenfilter), vastlegging van broeikasgassen - of beperking van de emissie daarvan - en recreatie. 

In Nederland wordt momenteel biomassa uit het buitenland ingevoerd om in de biomassabehoefte 

te voorzien. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, zal het benutten van hernieuwbare 

biomassa voor voedsel, veevoer, energie, kunststoffen, chemie, papier, karton en bouwmaterialen 

een grotere rol gaan spelen en is het noodzakelijk dat de biomassa voor de diverse toepassingen 

lokaal wordt geoogst. Door de verschillende overheden wordt daarom ingezet op vergroting van het 

biomassa-aanbod en wordt een duurzamere, optimale inzet van biomassa nagestreefd. Vaak wordt 

daarbij gefocust op benutting van gangbare gewassen van gedraineerde bodems. Hier liggen echter 

ook marktkansen voor de toepassing van biomassa uit natte teelten. Niet in de eerste plaats omdat 

de kwaliteit van biomassa uit natte gebieden beter zou zijn, maar zeker wel vanwege de 

duurzaamheid ervan. Het telen van biomassa op gedraineerde veenbodems (veenkoloniën) is niet 

duurzaam en draagt niet bij aan het verkleinen van de carbon footprint en problemen in de 

waterhuishouding, vanwege de doorgaande oxidatie van veen en bodemdaling; paludicultuur is 

daarentegen wel duurzaam. Het kan in en rondom het INP bijdragen aan het verduurzamen van de 

economie. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden voor waterzuivering en waterberging, waarvoor 

ook subsidies beschikbaar zijn. Met de reductie van CO2-emissie vanuit veenbodems, die met 

paludicultuur wordt gerealiseerd, kunnen op de vrijwillige koolstofmarkt aanvullende inkomsten 

worden gegenereerd. Het is vooral de combinatie van al deze aspecten waardoor in het INP de 

omschakeling naar natte teelten op de daarvoor geschikte percelen interessant zou kunnen zijn. 

Benaderde bedrijven in de regio die biomassa oogsten, verwerken tot producten of bio-energie, of 

gebruiken als diervoeder zijn momenteel over het algemeen nog terughoudend bij de inschatting van 

de kansen voor benutting van biomassa uit paludicultuur. Dit komt vooral door de onbekendheid met 

het concept en met de kwaliteit van de biomassa die het gaat opleveren, gecombineerd met het 

eenvoudige feit dat biomassa uit natte teelten nog niet in grotere hoeveelheden beschikbaar is. Het 

uitvoeren van een pilot met natte teelten op veldschaal in het INP is om die reden een belangrijke 

stap in de ontwikkeling van paludicultures en productie van duurzame, bio-based grondstoffen. 

Ondernemers zien namelijk wel degelijk kansen, vooral wanneer ook hoogwaardiger toepassingen 

dan bio-energie mogelijk blijken. Momenteel vindt veel research en development plaats en zijn er 

regionale tot internationale initiatieven rondom het benutten van duurzame, bio-based grondstoffen 

in de industrie, veeteelt en tuinbouw en efficiënt gebruik van biomassa-reststromen voor energie. 

Ook in de regio Emmen-Coevorden en in Emsland is dit het geval, waaronder de ontwikkeling van 

bio-plastics en andere bio-polymeren in Emmen, de behoefte aan dichtbij geproduceerde 



Perspectieven voor natte landbouw in het Internationale Natuurpark Veenland 

6 
 

hernieuwbare substraten voor de tuinbouw als alternatief voor turf en de noodzakelijke bio-energie, 

waarvoor momenteel onder andere de grootste industriële biovergister van Nederland wordt 

gebouwd in Coevorden. Hier liggen kansen voor een onderlinge versterking van de land- en 

tuinbouw, de in de regio aanwezige industrie (chemie, kunststoffen), natuur en recreatie. 

Conclusies 
Binnen het INP kan paludicultuur in de toekomst een interessante gebruiksvorm zijn voor onder 

meer bufferzones en toekomstige regenwaterretentiebekkens, die in het kader van hoogveenherstel 

en verbetering van de waterhuishouding worden ingericht. Bij een uitsluitend economische 

benadering, is paludicultuur momenteel onrendabel en daarom nu geen alternatief voor agrarische 

bedrijven om op hun eigen intensief gebruikte percelen over te schakelen naar deze natte teelten. Bij 

een op duurzaamheid, natuur, klimaat en waterbeheer gerichte benadering biedt paludicultuur 

oplossingsmogelijkheden. Zou paludicultuur in de toekomst op huidig intensief gebruikte 

landbouwpercelen ingezet worden, moet onderzocht worden of de bodemcondities en het ter 

plaatse te voeren waterbeheer dit mogelijk maken. Bij het huidige waterbeheer en door de 

bewerking (o.a. diepploegen) van de veenbodems zijn landbouwpercelen momenteel veel te droog 

voor natte teelten. Water wordt in een groot deel van de landbouwpercelen en verveningen niet 

vastgehouden vanwege het ontbreken van een slecht waterdoorlatende veenlaag of het tot in de 

zandondergrond doorsnijden van de veenlaag. In de vernatte veenherstelgebieden in het INP is 

paludicultuur op dit moment geen thema.  

In de bufferzones van hoogveenrestanten als het Bargerveen staat het bij de inrichting en het 

(peil)beheer centraal de waterhuishouding van het aangrenzende natuurreservaat te verbeteren en 

daarmee het bereiken van de Natura 2000-doelen. Dat betekent een hoge waterstand, vaak met het 

streefpeil nabij of boven maaiveld. Paludicultuur is dan een mogelijke gebruiksvorm voor percelen 

die een veenbodem hebben. De grote hoeveelheid meststoffen in de bodem als gevolg van het 

landbouwkundig gebruik kan worden gebruikt door de paludicultuurgewassen. Paludicultuur kan ook 

als tijdelijke beheersvorm worden gebruikt, om percelen uit te mijnen en een goede uitgangssituatie 

voor schralere natuurtypen te bereiken. In deelgebieden van het INP bestaat de bodem als gevolg 

van diepploegen niet meer uit een veenpakket, maar ook dan kan gebruik voor natte teelten wel een 

interessante gebruiksvorm zijn. Dit dient zowel de bio-based economie, als de biodiversiteit en 

hydrologie van de deelgebieden waar aan (hoog)veenherstel wordt gewerkt. Natte teelten met 

inheemse gewassen tussen de natuurreservaten kunnen waardevol zijn als foerageer- en of 

broedgebied en verbindingszone voor soorten van het natte veenlandschap, zoals Blauwborst, 

Kraanvogel, Porseleinhoen en Grauwe klauwier. 

Voor de situatie in het INP en bufferzones van het Bargerveen wordt aanbevolen in natte teelten 

alleen gebruik te maken van inheemse soorten. Het gebruik van exoten heeft een te groot risico op 

invasiviteit in de omgeving van een internationaal waardevol reservaat. Bovendien is de versterking 

van de inheemse flora en fauna door uitheemse (en invasieve) gewassen uiterst beperkt. Dit in 

tegenstelling tot soorten die van nature thuishoren in gradiënten van (hoog)veenlandschappen. 

Verder wordt aanbevolen niet op de schaal van meerdere hectaren in te zetten op plantensoorten 

die uitsluitend voor een nichemarkt worden geteeld, zoals medicinale planten. Voor het veel grotere 

potentieel geschikte areaal voor natte teelten in en om het INP zijn gewassen met bredere 

toepassingsmogelijkheden, die meer biomassa per hectare opleveren en waarvan de biomassa in 

grotere hoeveelheden (bulk) waarde heeft voor verdere toepassing interessant. De uitgevoerde 

verkenning van de (toekomstige) marktbehoefte, opbrengsten, kosten, mogelijke ecosysteem-

diensten en subsidies laat zien dat het telen van met name Lisdodde en Riet en mogelijk ook Wilg 

over grotere oppervlakten rendabel kan zijn. Het telen van veenmos ten behoeve van substraat voor 
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de horticultuur is eveneens interessant en rendabel. Dit is in de bufferzones van het Bargerveen niet 

eenvoudig op grotere schaal te realiseren, vanwege de vereiste zeer stabiele waterstand in het 

maaiveld. Bovendien lopen elders in het INP en daarbuiten al meerdere grootschalige proeven met 

veenmosteelt. Deze overwegingen en situatie maken het uitvoeren van experimenten met 

paludicultuur op grotere schaal in het INP gerechtvaardigd. In het rapport worden scenario’s voor de 

inrichting van de pilot uitgewerkt.  
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Wat is paludicultuur en natte landbouw? 
 

Paludicultuur (palus=moeras) is het productieve gebruik van natte en vernatte veengebieden met 

behoud van ecosysteemdiensten. Het concept biedt de noodzakelijke, fundamentele verandering van 

gebruik van gedraineerde veenbodems naar een duurzame regionale economie met klimaatwinst. In 

plaats van het ontwateren van veengebieden, waardoor het veen oxideert en verdwijnt, worden de 

veengebieden productief gehouden onder permanent natte, veenbehoudende omstandigheden, 

aldus de Concluding statement van de RRR2017 conference in Greifswald (Duitsland). 

Paludicultuur betreft dus veenbodems. Om verwarring van begrippen te voorkomen, wordt ook over 

natte landbouw, of natte teelten, gesproken, waarbij het gaat om het landbouwkundige gebruik van 

zeer vochtige en natte bodems, ook zonder veen. Natte landbouw omvat paludicultuur, maar heeft 

minder eisen aan duurzaamheid. Rijst, bijvoorbeeld, is een bekende natte teelt met zeer intensieve 

bodembewerking. 

Zowel paludicultuur, als natte landbouw omvatten de traditionele cultures, zoals de productie van 

wilgen, riet en biezen, maar ook nieuwe vormen van natte landbouw gericht op andere producten 

zoals bio-energie en bio-bouwstoffen, veenmos als substraat voor de tuinbouw, lisdodde als 

isolatiemateriaal of veevoer en hout uit natte bosbouw. Het ontwikkelen van paludicultuur en natte 

teelten staat nog in de kinderschoenen. Er is in Duitsland en Nederland wel eeuwenlange ervaring 

met griend- en rietcultures in natte gebieden (rivieren, laagvenen) waar dit een aloude praktijk is, 

maar ervaring met het omschakelen naar natte teelten in gebieden die gedraineerd zijn, is er nog erg 

weinig. In het buitenland (Duitsland, Wit-Rusland, Canada) wordt al op grotere schaal met 

paludicultures gewerkt.  Met de inrichting, teelt en groeiomstandigheden moet verdere ervaring 

worden opgedaan en de afzetmarkt en productketen moeten verder worden ontwikkeld. 

Natte landbouw - en paludicultuur voor zover het veenbodems betreft - is ook een mogelijke optie 

voor bufferzones van natte natuurgebieden, inclusief gebieden die te nat zijn of waar op termijn 

waarschijnlijk natte gebieden gaan ontstaan door oxidatie van veen (bodemdaling). Verder zijn natte 

teelten een optie om voormalige landbouwgronden uit te mijnen, waarna er een voedselarmer nat 

natuurtype kan ontwikkelen. 

 

Paludicultuur houdt in dat biomassa wordt geteeld op (herver)natte bodems waar de gemiddelde 

waterstand gelijk is aan, of hoger is dan 20 cm beneden het maaiveld en de grondwaterstand nooit 

meer dan 40 cm beneden het maaiveld komt. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij: behoud van 
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productievermogen van veenbodems door voorkomen van bodemdaling en verzilting, behoud en 

verbeteren van natuur(ontwikkeling), biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten, zoals 

waterberging en koolstofvastlegging, evenals het gebruik van reststromen op de boerderij en in de 

directe omgeving daarvan (bijv. kassencomplexen). Paludicultuur en natte landbouw zijn dus een 

duurzame vorm van landgebruik. 

Op moerige en minerale bodems kan een natte vorm van landgebruik perspectief bieden, 

bijvoorbeeld in het kader van oplossingen van problematiek met bodemdaling en wateroverlast en 

waterretentie. 

 

 
Figuur 1. Overzichtskaart van Internationaal Natuurpark Veenland (Bron: www.natuurpark-veenland.nl) 
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1. Aanleiding voor het onderzoek 
 
In het kader van het INTERREG V-project ‘Grenzeloos veen’ (looptijd 1 juli 2015 tot 30 september 

2018) heeft het Internationale Natuurpark Bourtanger moor-Bargerveen e.V. (INP) aan het 

consortium van Stichting Bargerveen en de Radboud Universiteit de opdracht gegeven voor het 

deelproject ‘Pilot-project Paludicultuur’. In het project ‘Grenzeloos veen’ worden omvangrijke 

maatregelen uitgevoerd rond de regulering van de waterhuishouding in het gebied. Daarnaast 

worden binnen dit project onder het thema ‘veen als ruimte om te leven en voor bedrijvigheid’ 

maatregelen genomen om overlast voor agrarisch en bewoond gebied te voorkomen en innovatieve 

productiemethoden te testen die de natuur niet schaden. Het INP en Staatsbosbeheer vinden de 

potentie van paludicultuur of ‘natte landbouw’ (zie kader “Wat is paludicultuur en natte landbouw?”) 

interessant en wilden daarom de mogelijkheden van paludicultuur laten verkennen in een pilot 

onderzoek. Deze pilot is gericht op de bufferzones van het Natura 2000-gebied Bargerveen, maar ook 

daarbuiten liggen in de toekomst wellicht goede mogelijkheden voor het toepassen van 

paludicultuur. De vraag die in deze pilot centraal staat, is: Welke gewassen zijn bij de toepassing van 

paludicultuur geschikt om te verbouwen in het onderzoeksgebied? 

In het Internationale Natuurpark (INP) Bourtanger moor-Bargerveen wordt aan de Duitse zijde turf 

gewonnen tot uiterlijk 2023. Door het beëindigen van deze activiteiten gaan hier mogelijk 

arbeidsplaatsen verloren. Tegelijk is de intensieve landbouw die binnen het INP wordt uitgeoefend 

op veenbodems niet duurzaam: het versterkt de bodemerosie en CO2-emissie en heeft plaatselijk 

bodemdaling tot gevolg. Dit draagt bij aan een toenemende hoogwaterproblematiek in het gebied. In 

de aanwezige natuurgebieden is een hoge waterstand essentieel voor het ontwikkelen van de 

doelstellingen: instandhouding en herstel van hoogveen. Door de verschillende gebruiksvormen 

(landbouw, natuur en turfwinning) kunnen de belangentegenstellingen in het gebied groter worden. 

Mogelijk is het ontwikkelen van paludicultuur een alternatief, dat de huidige 

belangentegenstellingen vermindert, de doelstellingen voor de verschillende functies respecteert en 

mogelijk ook ruimte geeft voor de ontwikkeling van nieuwe arbeidsplaatsen.  

Het te onderzoeken gebied is het Bargerveen, een hoogveengebied in het Nederlandse deel van het 

Natuurparkgebied, tussen de dorpen Zwartemeer en Weiteveen. Om het Bargerveen worden 

bufferzones ingericht, met de verbetering van de waterhuishouding in het hoogveen als primaire 

functie. Bufferzones ondersteunen de natuurdoelen opgesteld voor het Bargerveen, de biodiversiteit 

wordt versterkt. Voor de gebieden van de bufferzone zijn verschillende gebruiksmodellen denkbaar, 

zolang de primaire functies van waterbuffering en natuurbescherming niet negatief worden 

beïnvloedt. Verschillende gebruiksmodellen zijn mogelijk, rekening houdend met deze vereiste 

functies, bijvoorbeeld bufferzone als natuurgebied, voor landbouwgebruik of voor paludicultuur. In 

de toekomst liggen ook buiten het Bargerveen wellicht goede mogelijkheden voor het toepassen van 

paludicultuur. 

Hoewel er op dit moment bestaande kennis is over de ontwikkeling van paludicultuur, staat het 

thema nog in de kinderschoenen. In het bijzonder moet nog veel onderzocht worden over de teelt, 

groeiomstandigheden en opbrengsten en moet de afzetmarkt verder worden ontwikkeld. Het grote 

verschil met traditionele landbouw zijn de abiotische condities, die noodzakelijk zijn voor de 

ontwikkeling van hoogveen in het Natura 2000 gebied. Uitgaande van deze basisvoorwaarden moet 

het soort gewas zorgvuldig gekozen worden. 
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Figuur 2. Trechtermodel voor gewaskeuze dat is toegepast in dit onderzoek en dat bedoeld is om de diverse aspecten (o.a. 
sociaaleconomisch, ecologisch, klimaat (C-credits), water, toerisme) in de selectie mee te nemen. 

2. Terreincondities in het onderzoeksgebied 
 

Natte landbouw - of paludicultuur voor zover het veenbodems betreft - zou in de toekomst rondom 

het Bargerveen, in het Duitse deel van het INP en in de wijdere omgeving kunnen plaatsvinden. Op 

basis van analyse van beschikbare kaarten (o.a. Nibis-server voor Duitse deel), hydrologisch 

onderzoek (Denneborg & Müler, 2013) en een veldverkenning worden voor het hele areaal van het 

INP perspectieven geschetst voor natte teelten. Om een indruk te geven van het recente landgebruik 

en de diversiteit aan gewassen in de omgeving van het Bargerveen, is voor de gemeente Emmen in 

Figuur 3 het bodemgebruik en de arealen van landbouwgewassen weergegeven. Verreweg het 

grootste gedeelte van de oppervlakte van de gemeente Emmen wordt gebruikt voor landbouw. 

Daarbij gaat het vooral om teelt van aardappelen en grasland of groenvoeder voor de veeteelt. 

Verder zijn graan en suikerbieten belangrijke gewassen. 

 

Voor de korte termijn liggen als locatie voor pilots met natte teelten de bufferzones van het 

Bargerveen die reeds zijn verworven of binnenkort worden verworven en ingericht het meest voor 

de hand. Staatsbosbeheer heeft ook interesse uitgesproken om de perspectieven van natte 

landbouw te leren kennen en is bereid mee te werken aan een experiment. De terreincondities voor 

de aangewezen proeflocatie, gelegen in de ecologische buffer aan de noordzijde van Meerstalblok-

Oost, zijn in detail in kaart gebracht door middel van bodemboringen en chemische analyse van 

bodemmonsters van de toplaag en de diepere ondergrond (-70cm). Waterstanden zijn vastgesteld in 
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de boorgaten en in de percelen zijn twee peilbuizen geplaatst, waarmee de huidige en toekomstige 

waterstanden gemonitoord worden. 

 

Omdat voldoende gedetailleerde veenkarteringen en modelleringen van mogelijke toekomstige 

waterstanden ontbreken (een kartering van organische bodems en veen in Nedersaksen is inmiddels 

wel in uitvoering; mond. med. Dr. N. Gepp), bleek het niet goed mogelijk om voor het INP een goed 

bruikbare kaart te maken van de mogelijk te realiseren abiotische condities. Wel is in grotere lijnen 

aangegeven welke deelgebieden potentieel voldoende nat zijn, of kunnen worden, zodat er een 

natte teelt mogelijk is. 

 

 

 
Figuur 3. Bodemgebruik (boven) en landbouwgewassen (onder) in respectievelijk 2012 en 2016 in de gemeente Emmen. 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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2.1. Situatie Internationaal Natuurpark Veenland 
Het Internationaal Natuurpark Veenland (INP) omvat verschillende restanten van het vroegere, 

uitgestrekte hoogveenlandschap Bourtanger Moor, die in verschillende mate in het verleden zijn 

verveend en in cultuur zijn gebracht. Het Wesuwer Moor, Rühler Moor, Provinzialmoor, Dalum-

Wietmarscher Moor en het Bargerveen zijn de grootste veenreservaten. Hier vindt nu behoud en 

herstel van veen en natuur plaats, mede in het kader van het Europese Natura 2000-netwerk. Zo zijn 

of worden sloten gedempt, kades aangelegd en bufferzones ingericht, om de hydrologische 

omstandigheden voor behoud van het restveenpakket en nieuwe veenvorming te verbeteren (Van 

Walsum et al., 1998; Deneborg & Müller, 2013). Tussen de verschillende veenreservaten liggen 

gebieden die momenteel in agrarisch gebruik zijn en gebieden waar bewoning is, met name het dorp 

Twist en meer verspreide woningen (Figuur 1). De ontwateringsdiepte bedraagt hier meestal 1 meter 

of meer (Figuur 7). Binnen en aan de randen van het INP liggen meerdere gebieden waar momenteel 

nog vervening plaatsvindt, maar dit zal in uiterlijk 2023 ten einde zijn. Daarna zal ook vernatting van 

restveen plaatsvinden met het oog op Renaturierung van hoogveen. Momenteel wordt aan de Duitse 

zijde gewerkt aan een nieuw Kohlenstoffhaltige Böden - Moorkataster (mond. med. Dr. N. Gepp). De 

nu beschikbare bodemkartering voor het gebied (NIBIS Kartenserver, Figuur 5) is sterk verouderd en 

de veendikte is in de afgelopen decennia sterk afgenomen door turfwinning en/of oxidatie. 

Desondanks zijn binnen en rondom het INP nog steeds over aanzienlijke oppervlakten veenbodems 

en moerige bodems aanwezig. Dit betreft in elk geval een groot deel van de nog in vervening zijnde 

percelen en hoogveenreservaten (Hofer & Pautz, 2012), maar ook een deel van het landbouwareaal. 

Voor Nederland komen de gedraineerde landbouwgronden met veel veen in de bodem duidelijk naar 

voren op de kaarten met de verwachte toekomstige bodemdaling (zie kader “klimaateffectatlas.nl” 

op pagina 21). In delen van het gebied is de veenbodem ge(diep)ploegd (de zogenaamde 

Sandmischkultur). Hier is dus geen intacte restveenlaag meer aanwezig, maar kan de oppervlakkige 

bodem nog wel veel organisch materiaal bevatten. 

 

In de percelen met al dan niet omgeploegd veen in de bodem en die ontwaterd worden, treedt als 

gevolg van de voortdurende veenafbraak een maaivelddaling op van 1-2 cm per jaar. De snelheid van 

de afbraak van het nog aanwezige organisch materiaal en de bodemdaling kunnen nog groter zijn in 

percelen met een intensieve akkerbouw en waar maïs wordt verbouwd. Om de benodigde 

drooglegging ten behoeve van landbouw of bewoning in stand te houden, zijn in de achterliggende 

periode de relatief laag gelegen (Figuur 6) deelgebieden Annaveen en Dreipumpenland al ingericht 

als polders met een gemaal en een waterpeil dat 0,3 - 0,5 meter lager ligt dan het peil van het Süd-

Nord-Kanal (Deneborg & Müller, 2013). In natte perioden en bij een hoog peil in dit kanaal blijkt er 

overstromingsrisico te zijn in Twist en omgeving, omdat de afwatering dan wordt belemmerd. Om 

die reden is voorgesteld het waterpeil in het Süd-Nord-Kanal te verlagen (Deneborg & Müller, 2013). 

Ook wordt gewerkt aan een Generalentwässerungsplan voor de gemeente Twist, waarbij de huidige 

watergangen, knelpunten in de ontwatering en mogelijke oplossingen daarvoor inzichtelijk worden 

gemaakt, waaronder bijvoorbeeld aanvullende regenwater-retentiebekkens.  

 

Bezien vanuit het perspectief van duurzaamheid en klimaatbestendigheid kan het bergen van 

neerslag(overschotten) in het gebied een alternatieve aanpak zijn voor het probleem van de 

afwatering naar het Süd-Nord-Kanal, alsmede de problemen van neerslagpieken en (zomer)droogte. 

Dit zal wel aanpassingen vergen in de infrastructuur en zal consequenties hebben voor het agrarisch 

gebruik van percelen. In het kader van deze studie naar perspectieven voor paludicultuur, kunnen 

waterbergingsgebieden en deelgebieden waar de afwatering nu al een probleem is, zoals de eerder 

genoemde polders Annaveen en Dreipumpenland, waar onderbemaling plaatsvindt, bij uitstek 

gebieden zijn voor omschakeling naar paludicultuur. Door het permanent natte gebruik van 
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veenbodems (al dan niet gediepploegd), die onder meer ook in de genoemde polders aanwezig zijn, 

zal de afbraak van het veen stoppen en daarmee de maaivelddaling. Ook zal daardoor de emissie van 

de broeikasgassen CO2 en N2O (zeer sterk broeikasgas, dat vrijkomt vanuit gedraineerde en bemeste 

veenbodems!) worden gereduceerd. 

 

Bezien vanuit het perspectief van natuurbescherming, klimaat en waterbeheer heeft omschakeling 

naar paludicultuur in percelen die grenzen aan veenreservaten en het beëindigen van de bemaling 

van polders (zoals Annaveen) een positief effect op de hydrologische stabiliteit in de 

hoogveenreservaten en zal zo de Renaturierung ondersteunen, zoals het hydrologisch onderzoek van 

Van Walsum et al. (1998) en Deneborg & Müller (2013) aangeeft. Bijvoorbeeld de wateronttrekking 

vanuit het Bargerveen naar het Annaveen, zoals die naar voren komt in de analyse van de 

peilbuisgegevens en de hydrologische modellering (Deneborg & Müller, 2013), zou door beëindiging 

van de onderbemaling een eventuele omschakeling naar paludicultuur sterk verminderd, of mogelijk 

beëindigd kunnen worden. Ook voor de Duitse veenrestanten binnen het INP zou het verhogen van 

het waterpeil in aangrenzende percelen positieve bijdragen kunnen leveren aan het behoud van het 

resterende veenpakket, of aan nieuwe veenvorming, waar dit ondanks interne maatregelen nog niet 

lukt als gevolg van een nog te sterk fluctuerende waterstand. 

 

Bezien vanuit het perspectief van de gangbare landbouw is paludicultuur nu onrendabel. Dit geldt 

voor een groot deel van het Duitse landbouwareaal van het INP, maar ook voor aan het INP 

grenzende landbouwgronden aan de Nederlandse zijden van het Bargerveen. De meeste van deze 

percelen zijn in particulier eigendom en worden intensief gebruikt met als doel het maximaliseren 

van opbrengsten. Hoge bodemprijzen vanwege een hoge druk door het uitrijden van meststoffen, 

gecombineerd met de uitkering van bestaande landbouwsubsidies en het (nog) ontbreken van 

toereikende subsidies voor klimaatadaptatie (of beprijzing van broeikasgasemissie en vervuiling van 

grond- en oppervlaktewater) geven op dit moment geen economische ruimte en bedrijfszekerheid 

aan agrarische ondernemers om over te schakelen naar natte landbouw (Wichmann, 2018). 
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Figuur 4. Luchtfoto Internationaal Natuurpark (Bron: Google). 
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Figuur 5. Voorkomen van veenbodems (groen) en gediepploegde bodems (gearceerd, zand en veen gemengd) binnen het 

Duitse deel van het Internationaal Natuurpark Veenland (Bron: Nibis-Kartenserver). Deze gegevens zijn weliswaar 

verouderd, maar geven wel aan waar veen of tenminste moerige bodems aanwezig zijn. Voor gebieden die momenteel nog 

in vervening zijn en de veenreservaten, is geen veenbodem aangegeven, maar ook hier is nog wel een veenbodem 

aanwezig; zie Hofer & Pautz (2012) en Deneborg & Müller (2013). 
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Figuur 6. Maaiveldhoogte binnen het Internationaal Natuurpark Veenland op basis van NASA-hoogtekaart voor het Duitse 

deel en het Algemeen Hoogtebestand Nederland. Blauw is laag en oranje hoog. 
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Figuur 7. Ontwateringsdiepten binnen het Internationaal Natuurpark Veenland volgens modelresultaat (Bron: Deneborg & 

Müller, 2013). 
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Klimaateffectatlas.nl 

Rondom het Bargerveen is er een grote oppervlakte in de hoogste klassen voor zowel de huidige 

bodemdaling (meer dan 60 cm tot 2050), als de verwachte extra bodemdaling (meer dan 15 cm tot 

2050) bij klimaatscenario WH. Tot 2050 wordt dus een bodemdaling van meer an 75 cm verwacht. 

Kerngebied voor natte landbouw! 
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2.2. Situatie pilot-locatie bufferzone Bargerveen NO 
Rondom het Natura 2000-gebied Bargerveen liggen enkele bufferzones en wordt momenteel nog 

gewerkt aan het realiseren van nieuwe bufferzones op percelen die momenteel nog in agrarisch 

gebruik zijn of in het verleden een landbouwkundige functie hadden. Deze bufferzones zijn 

aangewezen vanwege de instandhoudingsdoelstellingen in het kader van natura 2000 en op grond 

van hydrologische modelstudies (Van Walsum et al., 1998). In de hydrologische bufferzones staat bij 

de inrichting en het (peil)beheer centraal dat de bufferzone ten dienste staat van het verbeteren van 

de waterhuishouding van het Bargerveen. Dat betekent een hoge waterstand, vaak ook met een 

streefpeil nabij of boven maaiveld. 

 

Aangezien de landbouwpercelen rondom het Bargerveen en ook rondom de Duitse 

hoogveenrestanten binnen het INP gedraineerd worden, is het niet mogelijk daar een (tijdelijke) pilot 

met natte teelten uit te voeren. Door het Internationaal Natuurpark Veenland, Staatsbosbeheer en 

de Provincie Drenthe zijn twee percelen (samen ruim 17 ha) direct ten noorden van het deelgebied 

Meerstalblok-Oost van het Bargerveen aangewezen als potentiële locatie voor het uitvoeren van een 

pilot om praktijkervaring op te doen met natte teelten. Deze percelen zijn al aangewezen als 

bufferzone voor het Bargerveen en dienen dan ook de hydrologie, ecologie en biodiversiteit van het 

hoogveengebied te ondersteunen. 

 

Het maaiveld in de percelen is circa 3 meter lager dan in de aangrenzende delen van Meerstalblok-

Oost (19,80m +NAP). De hoogte van het perceel varieert van 16,70m tot 17,30m +NAP. De variatie in 

maaiveldhoogte wordt mede veroorzaakt door variatie in de dikte van het resterende veenpakket in 

de bodem. Als gevolg van de verschillen in maaiveldhoogte is de grondwaterstand ook niet overal 

gelijk. In delen van het perceel zijn in natte perioden plassen aanwezig, waar de wegzijging sterk 

geremd wordt door het resterende veenpakket. Gemiddeld bevond de grondwaterstand zich in 
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maart 2017 tussen 60 en 75 centimeter beneden maaiveld. Op sommige plekken zakt het waterpeil 

weg tot 90 cm onder maaiveld. In de zomer zakt het grondwaterpeil tenminste 1 meter onder 

maaiveld (gemeten in september en november 2017). In de beide percelen is in het najaar van 2017 

een peilbuis geplaatst, die samen met een al bestaande peilbuis aan de noordrand van Meerstalblok-

Oost een raai vormen en waarmee de komende tijd de ontwikkeling van de waterstand kan worden 

gevolgd. 

 

In een groot deel van deze percelen blijkt onder de bouwvoor van circa 30 cm nog een intacte 

veenlaag aanwezig tot een diepte van maximaal 80 cm onder maaiveld (Figuur 10). Daarmee is het 

perceel in principe geschikt voor experimenten met paludicultuur. Gezien de aanwijzing als 

bufferzone en omvorming naar natuur zou overwogen kunnen worden paludicultuur te benutten als 

een overgangsbeheer. De afgelopen jaren zijn deze percelen verpacht aan een lokale agrarisch 

ondernemer, die ze in gebruik had als akker met onder andere aardappelen en suikerbieten. Ter 

bevordering van de opbrengst werden de percelen bemest met ruige mest en drijfmest. Dit zien we 

terug in de concentratie van Olsen-P (voor planten beschikbaar fosfor) in de bouwvoor, die in het 

voorjaar van 2017 1,3 tot 5,8 mmol/l versgewicht van de bodem bedraagt (Figuur 11). In de diepere 

organische bodem (-60cm) varieert de concentratie van Olsen-P tussen 0,6 en 1,6 mmol/l 

versgewicht van de bodem. Ter vergelijking: in de bufferzone ‘Maarsingh’, waar is uitgemijnd en in 

delen de toplaag is weggeschoven voorafgaand aan de vernatting werden –eveneens in het voorjaar 

van 2017- Olsen-P-concentraties tussen 0,1 en 1,5 mmol/l versgewicht van de bodem gemeten in de 

toplaag. Voor de ontwikkeling naar schralere en soortenrijkere, natte vegetatietypen zijn lagere 

Olsen-P-concentraties in de toplaag nodig, circa 0,1-0,4 µmol/l versgewicht van de bodem (Van 

Mullekom et al., 2016). Voor de ontwikkeling van voedselrijkere moerassen of productieve natte 

teelten is een hoge P-beschikbaarheid voor de planten uiteraard geen probleem. Deze informatie is 

belangrijk om mee te nemen in de inrichtingsplannen voor de bufferzone. 
 

 
Figuur 8. Luchtfoto van de percelen die zijn aangewezen voor de uitvoering van experimenten met paludicultuur (Bron: 
Google Earth). De locaties van de bodemboringen (de raaien 1 en 4), waar ook bodemmonsters voor chemische analyse zijn 
genomen, zijn aangegeven. 
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Figuur 9. Hoogtekaart van de twee percelen met daarin de bodemprofielen per boorpunt (ondergrond via 
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/). 

 
Figuur 10. Bodemprofielen per boorpunt voor de vier raaien bodemboringen. 
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Figuur 11. Olsen-P concentraties (mmol/l versgewicht bodem) in de bouwvoor (bovenste getallen bij de bodemprofielen) 
en in de organische bodemlagen op 60-70 cm diepte. 

3. Potentiële gewassen voor natte teelten in het onderzoeksgebied 
 

Door Wichtmann et al. (2016) en Abel et al. (2014) wordt een overzicht gegeven van potentiële 

gewassen voor paludicultures. Dit zijn plantensoorten die thuishoren in wetlands, bruikbare 

biomassa produceren in een voldoende hoeveelheid en van voldoende kwaliteit en tevens bijdragen 

aan het behoud van veen. Wereldwijd zijn 1128 plantensoorten opgenomen in de database van 

potentiële paludicultuur planten (DPPP; Abel et al., 2014). Hiervan worden wereldwijd circa 250 

plantensoorten geschikt geacht voor paludicultuur, omdat er al een markt bestaat voor producten 

die van de bovengrondse delen worden vervaardigd.  

 

3.1. Eerste inperking gewaskeuze 
Voor de situatie in het INP en de pilot in de bufferzone van het Bargerveen wordt op grond de 

volgende criteria het aantal potentieel geschikte gewassen sterk ingeperkt. 

1. Alleen soorten die inheems zijn in Nederland en Nedersaksen, omdat we te maken hebben 

met een internationaal belangrijk natuurgebied. Exoten hebben het risico in zich dat ze 

invasief worden (Matthews et al. 2015) en dit risico is in de buurt van een reservaat te groot, 

al zijn er ook soorten waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze invasief zullen worden in de 

hoogveenreservaten. De versterking van de flora en fauna door uitheemse (en invasieve) 

gewassen vaak uiterst beperkt. 

2. Geen plantensoorten die uitsluitend voor een nichemarkt worden geteeld, zoals medicinale 

planten (Tabel 2). ‘Nichesoorten’ worden daarom voorlopig buiten beschouwing gelaten, 

omdat met de oogst in natuurlijke groeiplaatsen of cultures van slechts een of enkele 

hectares al in de behoefte van de Europese of zelfs wereldmarkt voorzien kan worden. Dit 

kan voor het gebied van het INP op zichzelf voor bepaalde plantensoorten wel interessant 

zijn, maar voor het veel grotere in potentie geschikte areaal voor natte teelten in en om het 

INP wordt vooral gezocht naar:  
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3. Gewassen met bredere toepassingsmogelijkheden en 

4. Gewassen die meer biomassa per hectare opleveren en waarvan de biomassa in grotere 

hoeveelheden (bulk) waarde heeft voor verdere toepassing. 

5. Soorten van (hoog)veenlandschappen, inclusief soorten van gradiënten tussen zure, 

voedselarme hoogveenkern en de mineraal- en voedselrijkere omgeving. 

 

3.2. Mogelijke toepassingen van selectie van gewassen 
Gezien de hierboven genoemde criteria, komen de soorten in Tabel 1 in aanmerking voor teelt op 

grotere percelen in bufferzones van het Bargerveen en elders in het INP. De gegevens in de tabel zijn 

gebaseerd op Wichtmann et al. (2016), Van Duursen & Nieuwenhuijs (2016) en andere informatie die 

elders in dit rapport, met name bij het analyseren van de marktkansen, naar voren kwam. Uiteraard 

verschillen de soorten onderling in eigenschappen en de betekenis die zij kunnen hebben wat betreft 

toepassingen. In principe kunnen alle gewassen gebruikt worden voor bio-energie. Voor de productie 

van bio-plastics of andere bio-polymeren komen in principe alle soorten in aanmerking die 

voldoende zetmeel of (ligno)cellulose bevatten. Voor de productie van bio-composieten zijn 

plantensoorten met vezels nodig. Voor toepassing als strooisel of voer, of voor bouwmaterialen zijn 

niet alle soorten geschikt. Ook is duidelijk dat een beperkt aantal soorten kan bijdragen aan behoud 

van het veenpakket of aan nieuwe veenvorming. Zwarte els kan daar wel een rol een positieve rol in 

spelen, maar een goede tot optimale groeiplaats van berk en zeker ook  populier leidt vanwege de 

droogval in de zomer tot afbraak van het resterende veenpakket en geen nieuwe veenvorming. 

Grasachtige plantensoorten die van nature in veensystemen groeien, als Riet, Grote en Kleine 

lisdodde, verschillende zeggesoorten en Pitrus, dragen wel in meer of mindere mate bij aan 

veenvorming.  

 

Rietgras is minder overstromingsresistent dan Riet en niet veenvormend. Voor de situatie in het INP 

is Riet een betere optie, omdat de teelt eenvoudiger is en de opbrengsten hoger zijn. De biomassa 

die geproduceerd wordt bij zeggeteelt zou kunnen worden gebruikt als strooisel voor vee of voor bio-

energie. De mogelijke opbrengst ligt tussen de 3,3 en 12 ton droge stof per hectare per jaar, 

afhankelijk van de soort zegge. Zegge sluit naar verwachting minder goed aan bij de bestaande 

bedrijfsvoering van boeren en voor het natuurpark heeft zegge geen meerwaarde ten opzichte van 

Riet of Lisdodde. 

 

Ook zijn enkele soorten genoemd, die uitheems zijn, maar waarvan op grond van kennis en ervaring 

tot nu toe het risico op invasiviteit in de omgeving laag wordt geacht. Dit betreft Olifantsgras, Wilde 

rijst en Kroosvaren. Van deze soorten is bekend dat ze in een natte omgeving economische waarde 

kunnen hebben. Kroosvaren (Azolla) kan in de veeteelt een duurzaam eiwitalternatief zijn voor soja. 

Olifantsgras (Miscanthus) wordt in Nederland al aangeplant en gebruikt voor de papierindustrie. Wat 

betreft Olifantsgras moet vermeld worden dat deze onder drogere omstandigheden meer biomassa 

produceert dan in natte omstandigheden en daarmee onder goede groeicondities niet of minder 

bijdraagt aan behoud van het veenpakket dan bijvoorbeeld Riet of Lisdodde. 

 

Verder kunnen nog enkele soorten bessen genoemd worden, die geschikt zijn voor menselijke 

consumptie: Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos), Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en Rode 

bosbes of Vossenbes (Vaccinium vitis-idaea) zijn soorten die van nature in hoogveenlandschappen in 

onze streken voorkomen. De beide bosbessoorten komen echter niet voor onder heel natte 

omstandigheden, maar eerder vochtige tot zelfs droge standplaatsen. Bessen kunnen wel interessant 

zijn voor teelt binnen het INP en verkoop als streekproduct, maar dan is teelt op kleine schaal 

voldoende (Van Duursen & Nieuwenhuijs, 2016). Cranberry (Vaccinium macrocarpon) en Trosbosbes 
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(Vaccinium corymbosum) komen beide niet in aanmerking voor teelt in het INP, omdat het exoten 

zijn, waarvan bovendien bekend is dat ze invasief zijn in hoogvenen (bekend van het Fochteloërveen 

(med. Natuurmonumenten) en Ilperveld (med. Landschap Noord-Holland), respectievelijk de 

Mariapeel (Van Duinen et al. 2013)).  

 

Tabel 1. Gewassen en beheertypen die potentieel in aanmerking komen voor natte teelten binnen het Internationale 
Natuurpark Veenland en mogelijke toepassingen van de biomassa. De soorten die tussen haken zijn geplaatst, zijn exoten, 
waarvan het risico op invasiviteit in de omgeving laag is.  

 bio- 
energie 

strooisel 
stallen 

menselijke 
consumptie 

dier-
voeder 

bouw-
materiaal 

meubels 
/fineer 

papier kunststof 
/chemie 

horti-
cultuur 

veen-
vorming 

Riet x x  x x  x x x x 

Rietgras x x  x   x x x  

Lisdodde x x x x x   x x x 

Zegge x x      x ? x 

Pitrus x x       ? ? 

(Olifantsgras) x x   x  x x   

(Wilde rijst) x  x x       

(Kroosvaren) x  ? x    x ?  

Zwarte Els x     x  x  x 

Wilg x   x    x x  

Berk x    x  x x x  

Populier x      x x x  

Veenmos         x x 

Veenmos-
rietland 

x x   x  x x x x 

Hooiland x   x    x   

 

Tabel 2. Plantensoorten met een medicinale werking en die potentieel geschikt zijn voor paludicultures (Wichtmann et 
al., 2016). De bovenste vier soorten passen het best bij de (hoog)veensituatie van het Bargerveen en omgeving. 

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia nat-vochtig, zuur, veen 

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata nat, zuur, veen 

Wilde gagel Myrica gale nat-vochtig, zuur, veen 

Sporkehout Frangula alnus zure, natte tot vochtige bodem in allerlei bostypen 

Moerasspirea Filipendula ulmaria natte, matig voedselrijke bodem; niet in zuidoost Drenthe 

Wolfspoot Lycopus europaeus zeer vochtig-nat, carbonaathoudend water 

Watertorkruid Oenanthe aquatica nat, matig voedselrijk tot voedselrijk, zwak zure tot 
kalkhoudende grond 

Grote engelwortel Angelica archangelica zeer vochtige tot natte, vaak periodiek overstroomde, 
voedselrijke grond  

Zwarte appelbes Aronia melanocarpa ingeburgerd in Europa; nat, voedselarm, zwak zuur 
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4. Betekenis van natte teelten voor biodiversiteit 
 

De mogelijke gewassen die in een paludicultuur of natte teelt toegepast kunnen worden, verschillen 

in de functie die zij hebben voor de biodiversiteit. Bij de gewaskeuze binnen het INP en zeker voor de 

bufferzones van het Bargerveen en eventueel de Duitse hoogveenreservaten is de betekenis voor de 

biodiversiteit een belangrijk aspect. Daarbij gaat het zowel om doelsoorten en 

instandhoudingsdoelstellingen die voor deze gebieden gelden, als om biodiversiteit in het algemeen. 

Natte percelen met inheemse gewassen zullen naar verwachting ook veel beter een functie kunnen 

vervullen als verbindingszone voor dieren tussen natte veenreservaten binnen het INP. In dit verband 

spelen ook de beleving van het landschap en recreatie een rol. Landschappen met meer variatie en 

een hogere biodiversiteit worden over het algemeen ook door niet-deskundige bewoners en 

recreanten als aantrekkelijk ervaren. 

 

4.1. Instandhoudingsdoelstellingen Bargerveen 
Voor het Bargerveen zijn in het kader van Natura 2000 kernopgaven benoemd en zijn voor tien 

broedvogels en twee niet-broedvogels instandhoudingsdoelen geformuleerd (Tabel 3). De 

habitattypen waarvoor het Bargerveen is aangewezen als Natura 2000-gebied zijn: 

 Heischrale graslanden (bovenveengraslanden; H6230) 

 Actieve hoogvenen (hoogveenlandschappen; H7110A) 

 Herstellende hoogvenen (H7120) 

 

De voor het Bargerveen geformuleerde kernopgaven zijn: 

 Uitbreiding van de actieve kern van hoogvenen 

 Initiëren van hoogveenvorming en instandhouding van huidige relicten als bronpopulaties    

voor de fauna van hoogvenen 

 Ontwikkeling van overgangszones van grote venen, inclusief lagg-zones (met o.a. 

hoogveenbossen, zure vennen en porseleinhoen, paapje en watersnip) 

 Behoud en herstel van heischrale graslanden 

 

Voor de habitattypen H7110A en H7120 is het van belang dat de grondwaterstand onder het 

Bargerveen tot in de veenbasis reikt. Om dat te bereiken, moeten hoge (grond)waterstanden in de 

bufferzones voldoende tegendruk bieden. Voor de kernopgave ontwikkeling van overgangszones die 

thuishoren in grotere hoogveenlandschappen moet gezocht worden naar de kansen die er liggen in 

de verschillende deelgebieden. Voor de ontwikkeling van natte gradiëntsituaties, waarin 

veenmosrietland en laggs kunnen ontwikkelen, zijn de mogelijkheden in en rondom 

hoogveenrestanten over het algemeen beperkt als gevolg van hun ligging in het gedraineerde en 

intensief gebruikte omringende landschap (Van Duinen et al., 2017). Deze elementen van 

hoogveenlandschappen zijn dan ook bijzonder zeldzaam in West-Europa en waar er mogelijkheden 

lijken te liggen voor het herstel ervan zijn een nadere (landschapsecologische) analyse en eventuele 

maatregelen zeer de moeite waard. Aan de westzijde van het Bargerveen liggen ter hoogte van de 

buffer Maarsingh wellicht mogelijkheden voor een natte overgangssituatie of lagg.  

 

Het streven is in principe niet om in de bufferzones uitbreiding van de habitattypen uit het 

Bargerveen te realiseren. Het is wel denkbaar dat zich in bufferzones en percelen met paludicultuur 

soorten kunnen vestigen die thuishoren in overgangszones van grote venen. Ook is het denkbaar dat 

(populaties van) doelsoorten of soorten van de aangewezen habitattypen die zich in het Bargerveen 

bevinden, kunnen profiteren van de omstandigheden in de buffers, omdat soorten er bijvoorbeeld 
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kunnen foerageren of broeden. Paludicultuur kan mogelijk een bijdrage leveren als overgangsbeheer 

om uit te mijnen. In het geval van riet- en veenmosteelt kan een biotoop ontwikkelen dat geschikt is 

voor soorten van overgangsvenen (veenmosrietland). In de buffers en randen van het Bargerveen 

zijn de omstandigheden voor bepaalde soorten mogelijk zelfs beter dan in de kern van gebied waar 

de hoogveendoelstelling leidt tot minder geschikte, voedselarme en natte omstandigheden (Grauwe 

klauwier, Paapje). De Kraanvogel is weliswaar niet aangewezen als doelsoort voor het Bargerveen, 

maar wel een soort die in natte, rustige veengebieden broedt en foerageert in omliggende percelen. 

In de volgende paragrafen wordt besproken of en hoe paludicultuur kan bijdragen aan versterking 

van de biodiversiteit in het Natura 2000-gebied Bargerveen en de instandhoudingsdoelen voor 

soorten kan ondersteunen.  

 
Tabel 3. Doelsoorten van broedvogels in het kader van Natura 2000 voor het Bargerveen. Bron: Aanwijzingsbesluit Natura 
2000-gebied Bargerveen (2013) en Beheerplan Bargerveen (2016). 

Soort Instandhoudings-

doel (aantal 

broedparen) 

Bijdrage (%) 

landelijk 

doel  

Aantal 

broedparen  

2014 

Maximum 

aantal 

broedparen 

Trend 

 NL BV  NL BV 

Geoorde fuut 

Blauwe kiekendief 

Porseleinhoen 

Watersnip 

Velduil 

Nachtzwaluw 

Blauwborst 

Paapje 

Roodborsttapuit 

Grauwe klauwier 

400 

110 

400 

4000 

60 

1000 

6.500 

700 

6000 

250 

95 

1 

15 

16 

1 

30 

150 

30 

90 

100 

24 

1 

4 

<1 

<2 

3 

2 

>4% 

1,5 

40 

29 

1 

5 

17 

0 

41 

204 

0 

120 

50 

171 (2009) 

2 

71 (1985) 

53 (1990) 

1 

41 

241 (2013) 

35 (1996) 

147 (2012) 

146 (1997) 

+ 

-- 

-- 

-- 

-- 

+ 

+ 

-- 

+ 

-- 

-- 

+ 

-- 

+ 

- 

+ 

++ 

-- 

++ 

-- 

 

 

4.2. Kwaliteitseisen aan biotopen van doelsoorten voor Bargerveen 
 

Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) 

De meeste geoorde futen broeden in de nattere delen van het Bargerveen (Amsterdamse veld-

Midden en -Oost en Schoonebeekerveld-Oost). Geoorde futen hebben een voorkeur voor ondiepe 

plassen van minimaal 2-3 ha, met een weelderige, maar niet te hoge oevervegetatie en een 

geleidelijk oplopende oever. De plassen moeten voldoende voedsel, vooral insecten en hun larven, 

bieden. Daarnaast bieden oevers veilige, beschutte nestgelegenheid in bijvoorbeeld riet of zegge 

(Vogelbescherming.nl). In het Bargerveen, maar ook elders, broeden geoorde futen in of nabij 

kolonies van kokmeeuwen. In 2014 zijn in de grote westelijke plas in de bufferzone Maarsingh zes 

broedparen van deze soort vastgesteld, maar in latere jaren niet meer (Mededeling E. Bloeming, 

Staatsbosbeheer). 

  

Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) 

De Blauwe kiekendief is een bodembroeder. Het nest ligt doorgaans in een terrein met een 

gevarieerde vegetatiestructuur en enige opslag van struiken. Gefoerageerd wordt in het open 

cultuurlandschap rond het Bargerveen. In het Bargerveen en omgeving is kennelijk voldoende rust. 
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Vanwege de doorgaande hoogveenontwikkeling (voedselarmer, natter) wordt het Bargerveen zelf 

steeds minder geschikt voor muizen. 

 

Porseleinhoen (Porzana porzana) 

Tot 1998 kwam het Porseleinhoen voor in verschillende deelgebieden van het Bargerveen, met name 

Meerstalblok-West en -Midden en het Amsterdamseveld-Midden, alle drie zeer waterrijke gebieden. 

Daarna is de omvang van de populatie sterk gedaald. Het Porseleinhoen broedt in dichte vegetatie, 

gewoonlijk dichtbij of in ondiep water of zeer natte bodem, in een pol gras- of zeggenvegetatie 

vegetatie (Glutz von Blotzheim et al., 1973; Cramp, 1980). Daarbij heeft het porseleinhoen een sterke 

voorkeur voor jonge gemaaide vegetaties, zoals in de winter gemaaid rietland, natte ruigte of een 

vegetatie van grote zeggen, maar ook in de nazomer gemaaid hooiland. Door veroudering van de 

vegetatie worden nieuwe moerassen snel te dicht en verdwijnt het gunstigste foerageersubstraat. 

Belangrijk is dat de vegetatie aan de bodem open genoeg is om onder of nabij dekking te foerageren 

in ondiep water en slik. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten en kleine weekdieren. Het 

Porseleinhoen geeft de voorkeur aan voedselrijk water en is geen soort van goed ontwikkelde 

hoogvenen (Schotman & Kwak 2003). 

 

Watersnip (Gallinago gallinago) 

De Watersnip komt in het hele Bargerveen voor, met uitzondering van de grotere en diepere open 

wateren (baggervelden) van het Amsterdamseveld-Oost en het Schoonebeekerveld-Oost en –West. 

In 2016 is van deze soort in de bufferzone Maarsingh een territorium vastgesteld (E. Bloeming, 

Staatsbosbeheer). Regelmatig worden watersnippen waargenomen in de nattere terreindelen van 

deze bufferzone. De Watersnip broedt tussen (gras)pollen van 15-20 cm hoogte bij een waterpeil van 

0-20 cm beneden maaiveld. Broed- en nestbiotoop van de watersnip kunnen overeenkomen, maar 

kunnen ook ruimtelijk gescheiden zijn. Voedsel zoeken gebeurt op een redelijk zachte bodem in 

ondiepe greppels, slootjes, poeltjes en slikranden en in tot 10 cm diep water. Het voedsel bestaat uit 

wormen, insectenlarven en andere ongewervelde dieren. 

 

Velduil (Asio flammeus) 

Het broedbiotoop van de Velduil bestaat uit rustige, schaars begroeide open terreinen. Het is een 

grondbroeder en het voedsel bestaat uit muizen en vogels. Het Bargerveen is mogelijk nog steeds 

geschikt als broedgebied, maar het ontbreekt binnen het reservaat aan voldoende muizenrijk 

foerageergebied. 

 

Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) 

De territoria van de Nachtzwaluw liggen binnen het Bargerveen vooral op de hogere 

terreingedeelten. Geschikte plaatsen zijn er in het Bargerveen voldoende. Alleen in het 

Schoonebeekerveld en het Amsterdamseveld-Oost komen weinig of geen nachtzwaluwen voor. De 

Nachtzwaluw is gebonden aan droge open plekken en overgangen van bos naar open terrein. De 

soort neemt vaak ook plekken in waar recent bomen en struiken zijn gekapt. Deze plekken zijn 

relatief warm en trekken insecten aan. 

 

Blauwborst (Luscinia svecica) 

De Blauwborst komt in het Bargerveen vooral voor aan de randen van het gebied, op vochtige 

plaatsen met plaatselijk dichte, struikenrijke vegetaties. Dat bufferzones geschikt habitat kunnen zijn, 

blijkt uit de ontwikkeling in de bufferzone Maarsingh over de jaren 2014-2016; toen zijn daar 

respectievelijk 1, 5 en 9 territoria van de Blauwborst vastgesteld (E. Bloeming, Staatsbosbeheer). 

Blauwborst is geen soort van het actief hoogveen en ook niet van gesloten moerassen, maar meer 
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van de randen en overgangen, die rijk zijn aan vegetatiestructuur, met name ruigtes en niet te dicht 

struweel. Het voedselbiotoop bestaat uit slikkige oevers, kale plekken op de bodem of lage 

ondergroei. Belangrijk voor de Blauwborst is een combinatie van kale bodem voor gebruik als 

voedselplek, dichte vegetatie voor zijn nestplaats op of net boven de bodem en jonge bomen of 

struiken voor zijn zang- en uitkijkpost (Schotman & Kwak, 2003).  

 

Paapje (Saxicola rubetra) 

De kern van de populatie zat in 1998 in het Meerstalblok-Midden. Het broedbiotoop van het Paapje 

bestaat uit vochtige tot natte terreinen, waaronder hoogveenlandschappen, met structuurrijke 

vegetaties die rijk zijn aan insectenleven. De aanwezigheid van een groot en gevarieerd 

insectenaanbod is cruciaal. In de vegetatie moeten ook hogere kruiden voorkomen (kale jonker, 

wilgenroosje, jonge berken e.d.) die als uitkijkpost worden gebruikt. De populatieontwikkeling en 

terreincondities van Paapje in het Bargerveen en Fochteloërveen worden momenteel onderzocht 

door Stichting Bargerveen. 

 

Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) 

De Roodborsttapuit komt verspreid in het hele Bargerveen voor, behalve in de nattere delen van het 

Amsterdamseveld-Midden en –Oost en in het Schoonebeekerveld-Oost. In de bufferzone Maarsingh 

zijn van deze soort in de jaren 2014-2016 respectievelijk 1, 2 en 5 territoria vastgesteld (E. Bloeming, 

Staatsbosbeheer). De Roodborsttapuit is een broedvogel van open gebieden met een ruige vegetatie 

en verspreide opslag van bomen of struiken. Hij broedt op de bodem of in struiken net boven de 

grond. 

 

Grauwe klauwier (Lanius collurio) 

Grauwe klauwieren broeden verspreid over het Bargerveen. De territoria liggen sinds 2005 vooral in 

het zuiden en noorden van het gebied. De belangrijkste locaties in het Bargerveen zijn momenteel de 

oudere opslag (bosjes) met struweelachtige randen. In struweel langs de randen van de bufferzone 

van Maarsingh is de soort in de afgelopen jaren met 1 of 2 territoria aanwezig geweest (Mededeling 

E. Bloeming, Staatsbosbeheer). De broedbiotoop van deze soort bestaat uit halfopen, structuurrijke 

landschappen met een rijk aanbod van grote insecten en kleine ongewervelde dieren. Bepalend voor 

het broedsucces is of de jongen de maand juni met voldoende voedsel doorkomen. De 

ontwikkelingen van de Grauwe klauwier en het voedselaanbod in het Bargerveen worden 

momenteel onderzocht door Stichting Bargerveen, met vergelijkend onderzoek tussen de situatie in 

de jaren 1990 en nu en het in kaart brengen van terreincondities. 

 

Kleine Zwaan (Cygnus bewickii) 

De Kleine zwaan is in het Bargerveen allen in de winter aanwezig. De soort heeft behoefte aan 

voldoende open water met weinig verstoring. Deze plekken worden aangetroffen in het 

Meerstalblok-Oost (vooral ‘Land van Koopman’) en in de baggervelden van het Amsterdamse Veld-

Oost en het Schoonebeekerveld-Oost. Daarnaast maken ze gebruik van de hoog- en 

laagwaterbekkens ten noorden van het Meerstalblok. Overdag zoekt de Kleine zwaan zijn voedsel op 

de omliggende agrarische gronden. 

 

Toendrarietgangs (Anser serrirostris) 

De Toendrarietgans heeft dezelfde kwaliteitseisen ten aanzien van het biotoop als de Kleine zwaan. 

De verlaging van de waterstand in het Amsterdamse Veld-Oost maakt na een droger seizoen de 

omvang van de slaapplaats wel wat kleiner. Maar ook dan is er nog voldoende open water in het 

Bargerveen. Op 25 november 2014 werden in de westelijke bufferzone 25 rietganzen geteld. Niet 
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vastgesteld is of het hier om Toendrarietgans (Anser serrirostris) of Taigarietgans (Anser fabalis) ging. 

Bij het bezoek van 14 februari 2015 werden hier 1000 toendrarietganzen geteld (Mededeling E. 

Bloeming, Staatsbosbeheer). 
 

4.3. Ontwikkelingen doelsoorten in Bargerveen 
Voor het Porseleinhoen, Paapje en Grauwe klauwier zijn de instandhoudingsdoelstellingen gekozen 

in een reeks van jaren waarin de populatie groot was, vermoedelijk profiterend van een grotere 

voedselrijkdom en prooiaanbod (libellen, insecten, waterwantsen e.d.) in de baggervelden van het 

Bargerveen die kort daarvoor in het kader van hoogveenherstel onder water waren gezet. Nu dit 

‘pionierseffect’ van de inundatie grotendeels is uitgewerkt, zakken de aantallen naar een lager 

niveau, waarbij waarschijnlijk minder prooidieren beschikbaar zijn. Voor Porseleinhoen speelt 

successie in de vegetatiestructuur (dichter worden) wellicht een rol. Mogelijk speelt het 

voedselaanbod ook een rol bij de Geoorde fuut, al spelen ook daar andere factoren een rol, zoals de 

afname van het aantal nesten van de Kokmeeuw en de te lage waterstanden door langdurige droge 

perioden. 

 

Onduidelijk is nog waarom het Paapje het in het Bargerveen slecht doet. Vanaf 2013 was deze soort 

als broedgeval niet meer vastgesteld (Staatsbosbeheer, 2015). In 2017 is deze soort echter weer 

teruggekeerd in het Bargerveen met in ieder geval één succesvol broedpaar (mondelinge mededeling 

M. Geertsma). Momenteel loopt de uitwerking van veldonderzoek door Stichting Bargerveen naar 

factoren die van invloed zijn voor het broedsucces van Paapje en Grauwe Klauwier. 

 

Blauwe kiekendief en Velduil zijn soorten die in het Bargerveen slechts af en toe tot broeden komen. 

Van de Blauwe kiekendief komt vrijwel jaarlijks een paartje tot broeden, met in enkele jaren twee 

paren. De Velduil heeft voor het laatst in 2008 in het Bargerveen gebroed. Voor beide soorten lijkt 

vooral het gebrek aan muizen van doorslaggevende betekenis. Verbetering is pas mogelijk als ook in 

de omgeving het voedselaanbod stijgt.  

 

Met de Watersnip, de Nachtzwaluw, de Blauwborst en de Roodborsttapuit lijkt het in het Bargerveen 

goed te gaan. Er zijn op dit moment geen belangrijke knelpunten. Datzelfde geldt ook voor de 

slaapplaatsfunctie van de aangewezen wintervogels. Open water in de bufferzone kan een rol 

vervullen als slaapplaats voor Kleine zwaan en Toendrarietgans. Paludicultures met dichte vegetaties 

van bijvoorbeeld Riet of Lisdodde bieden geen geschikt foerageer- of slaapbiotoop voor deze 

wintergasten. 
 

4.4. Betekenis van paludicultuur voor doelsoorten 
Wanneer we de mogelijke omstandigheden in percelen met paludicultuur in de bufferzones 

vergelijken met de kwaliteitseisen voor de broedbiotopen van de 12 doelsoorten voor het 

Bargerveen, zien we dat door de aanplant van Riet, Geoorde wilg, Grote en Kleine lisdodde voor de 

Blauwborst en mogelijk ook voor de Blauwe kiekendief, het Porseleinhoen en de Geoorde fuut een 

geschikt biotoop ontstaat. De Blauwborst zal zondermeer profiteren van lange rietkragen met een 

aansluitende strook van Wilg. Ten aanzien van het Porseleinhoen is het twijfelachtig of de aanplant 

qua omvang en vegetatiesamenstelling een geschikt broedbiotoop vormt. De soort heeft een 

voorkeur voor voedselrijke, maar kortere moerasvegetaties van zeggen en grassen. Van de Geoorde 

fuut is al een aantal broedgevallen vastgesteld in de buffer op de voormalige percelen van 

Maarsingh. Kennelijk zijn de voedselcondities in de plas voldoende, maar gegevens van broedsucces 

ontbreken. Door aanplant van Riet en Grote- of Kleine lisdodde zal het broedbiotoop voor deze soort 
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alleen maar verbeteren. Voor deze soort is de aanwezigheid van broedende Kokmeeuwen toch wel 

van belang gebleken. De Blauwe kiekendief broedt wel in rietvelden en gebieden met lage struiken, 

maar het blijft nog een open vraag of hij in paludicultuur zal gaan broeden. 

 

De Grauwe klauwier, de Roodborsttapuit, het Paapje, de Nachtzwaluw, de Velduil en de Watersnip 

stellen duidelijk andere eisen aan hun broedbiotoop. Voor deze soorten zal de vegetatie in een 

paludicultuurperceel vaak te dicht zijn. De randen van percelen kunnen echter wel zodanig ingericht 

en beheerd worden dat ze geschikt zijn voor deze soorten en dan kan juist de combinatie van 

struweel en open plekken, met de ontwikkeling van prooidieren in de paludicultuurpercelen veel 

opleveren. Tien jaar moerasontwikkeling in de Geeserstroom heeft territoria voor Grauwe 

klauwieren, Porseleinhoen, Watersnip, Blauwborst en Roodborsttapuit opgeleverd (med. A. Lassche). 

De Grauwe klauwier heeft in het Bargerveen momenteel territoria aan de randen van bufferzones, in 

de jonge, vaak doornige aanplant van o.a. Meidoorn. Het Paapje, de Roodborsttapuit en de Velduil 

vinden we meer in de drogere, open terreinen met ruigtevegetaties. De Watersnip komt in de buffer 

Maarsingh voor in de nattere, open terreinen, zoals de vochtige, tot slenken vergraven voormalige 

wijken. De Nachtzwaluw is echt gebonden aan droge open plekken en overgangen van bos naar open 

terrein. 
 

4.5. Betekenis van paludicultuur voor overige vogels 
Voor een aantal andere vogelsoorten, die geen doelsoorten zijn voor het Bargerveen, zullen de 

aanplant van lange en brede stroken riet en wilgen zeker een geschikt broedbiotoop vormen. 

Gedacht kan worden aan onder andere de volgende soorten: 

 Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus): rietvelden en -landen met moerasplanten, soms 
ook in struikgewas. 

 Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus): voorkeur voor uitgestrekte rietmoerassen en 
rietkragen langs plassen, vaarten en kleine sloten. 

 Bosrietzanger (Acrocephalus palustris): natte ruigtevegetaties met o.a. veel brandnetels, 
koninginnekruid, wilgenroosje, kattestaart, riet en enkele (wilgen)bosjes. 

 Rietgors (Emberiza schoeniclus): van moerassen tot kwelders en boerenland met door riet 
omzoomde sloten en kanalen. 

 Bruine kiekendief (Circus aeruginosus): broedt het liefst in uitgestrekt rietland, maar ook wel 
in (veen)putten en sloten met riet. 

 

4.6. Effecten van het beheer op flora en fauna 
Naast de abiotische condities van bodem- en waterkwaliteit, zal het beheer van paludicultures een 

belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de flora en fauna. Het effect van maaien op planten is in 

het kader van paludicultuur beschreven door Wichtmann et al. (2016). Als natte gebieden tijdens de 

zomer een enkele keer gemaaid worden, wordt de groei van Riet geremd. Maaien zorgt voor grotere 

hoeveelheden beschikbaar licht, wat het voorkomen van kleinere, minder competitieve planten 

stimuleert. In de winter gemaaide percelen worden wel gedomineerd door Riet. In de zomer 

geoogste percelen bieden aan meer plantensoorten een geschikt biotoop en herbergen ook vaker 

zeldzame soorten. Het oogsten in de zomer verlaagt de hoeveelheid beschikbare nutriënten sterker. 

Dit is relevant, wanneer paludicultuur wordt ingezet als tijdelijk uitmijningsbeheer. Gefaseerd 

maaien, waarbij bij voorkeur steeds verschillende deels niet worden gemaaid, biedt 

overlevingskansen voor meer plantensoorten en vanwege de zo ontwikkelde variatie in 

vegetatiestructuur ook voor meer diersoorten. 
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Er bestaan meerdere studies over het effect van maaien op vogelpopulaties in veengebieden. Het ‘s 

winters oogsten van riet heeft een positief effect op de populatiegrootte van bijvoorbeeld 

Roerdomp. Dit is een gevolg van het reduceren van de dichtheid van het riet en het verwijderen van 

oude vegetatie (Poulin et al., 2005; Schotman & Kwak, 2003). In Frans onderzoek is vastgesteld dat 

populaties van Roerdomp verder toenamen wanneer om het jaar wordt geoogst, waaruit de auteurs 

concludeerden dat een systeem van oogstrotatie, waarbij elk jaar een deel van het riet ongeoogst 

blijft, ideaal is (Poulin et al., 2009). Dit geldt ook voor andere moerasvogels, zoals Bruine kiekendief, 

Baardmannetje en Snor (Bibby & Lunn, 1982). Regelmatige winteroogst van riet, waarbij elk jaar een 

ander niet geoogst deel blijft staan, kan een positieve bijdrage leveren aan de vogelstand (Jax et al., 

2013; Wichtmann et al., 2016) en ook aan de diversiteit van insecten en wellicht kleine gewervelde 

diersoorten. Het oogsten van het gewas in de zomer daarentegen levert wel een potentieel conflict, 

wanneer vogels nog nesten, kuikens of opgroeiende jonge vogels hebben. Het reduceren van de 

nutriëntenbeschikbaarheid zorgt ervoor dat minder competitieve soorten zoals de Roerdomp in 

stand gehouden kunnen worden of zich opnieuw vestigen. Zo bleek uit onderzoek gedaan in de 

Peenevallei in Mecklenburg-Vorpommern, dat het hoogste aantal bedreigde vogelsoorten voorkwam 

in situaties van zomeroogst. Het grootste probleem met zomeroogst blijft dat de timing heel precies 

komt om de genoemde negatieve effecten te minimaliseren (Görn et al., 2014).  

 

Het effect van maaien pakt voor verschillende soorten geleedpotigen zeer verschillend uit. 

Onderzoek gedaan door Schmidt et al. (2005) laat zien dat winteroogst van Riet een positief effect 

heeft op organismen die zich voeden met plantensappen zoals cicaden en bladluizen, terwijl vlinders, 

spinnen en pissebedden negatief beïnvloed worden door winteroogst. Ook de soortensamenstelling 

van kevers verandert onder invloed van het oogstmoment. Het maaien van lisdoddevegetaties heeft 

een gunstig effect op de waterkeverfauna (Molnár et al., 2011). Voor een hoge soortenrijkdom is het 

hebben van rietbedden van verschillende leeftijden optimaal, omdat elk successiestadium van Riet 

zijn eigen samenstelling van geleedpotigen heeft (Wichtmann et al., 2016). Dagvlinders komen in 

dichte, hogere moerasvegetatie nauwelijks voor, maar meer open, zonbeschenen plekken en randen 

van percelen met natte teelten kunnen, mits van voldoende omvang wel een habitat bieden. Voor de 

meeste sprinkhaansoorten, waaronder ook vochtminnende soorten als Moerassprinkhaan, 

Zompsprinkaan en Gouden sprinkhaan geldt eveneens dat ze meer open vegetatie en zonbeschenen 

plekken nodig hebben. 

 

5. Marktanalyse 

 
Om inzicht te krijgen in de economische perspectieven van natte teelten in zowel bufferzones van 

het Bargerveen, als de wijdere omgeving is een aantal rapporten geraadpleegd en berichtgeving op 

internet en is een aantal in de regio gevestigde bedrijven gevraagd naar hun eventuele belangstelling 

in biomassa die hier in de toekomst zou kunnen worden geoogst. Verder is een verkenning 

uitgevoerd van (inter)nationale ontwikkelingen in het gebruik van biomassa. Daarnaast is aandacht 

besteed aan de diverse mogelijke ecosysteemdiensten die in gebieden met natte teelten geleverd 

kunnen worden. 

 

5.1. Eerste stappen in een nieuwe ontwikkeling 
Een eerste uitgebreide marktverkenning voor paludicultuur in het veenweidegebied is uitgevoerd 

door Van de Riet et al. (2014) en Van Duursen & Nieuwenhuijs (2016). Wichmann & Köbbing (2015) 
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hebben de markt voor dakriet geanalyseerd en Wichtmann et al. (2016) hebben een 

bedrijfseconomische analyse voor Riet uitgevoerd. In deze analyses komen meerdere gewassen aan 

bod, die ook voor het INP interessant zijn. Zij concluderen dat er inderdaad interesse is bij bedrijven 

en vraag naar biomassa die in paludicultures kan worden geoogst, maar dat voor de optimalisatie van 

de teelten en de oogst en voor de ontwikkeling van de markt nog een verdere ontwikkeling nodig is.  

 

Veel bedrijven geven aan wel te willen instappen in deze ontwikkeling, nadat bewezen is dat de 

producten marktwaardig zijn. Dit dilemma van ‘kip en ei’ is kenmerkend voor nieuwe ontwikkelingen 

en kan doorbroken worden door te zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende grote 

hoeveelheden van de biomassa van interessante gewassen. Vervolgens kan door bedrijven gewerkt 

worden aan de verdere ontwikkelen en daarna de bio-based producten op de markt brengen. 

Uiteindelijk zal in de praktijk moeten blijken welke gewassen en productketens en onder welke 

omstandigheden in de markt rendabel blijken. Marktverkenningen helpen om de meest kansrijke 

ontwikkelingen te signaleren. Overigens zal de markt in beweging blijven en kunnen onder invloed 

van nieuwe technologische of politieke ontwikkelingen veranderingen optreden in de vraag naar 

bepaalde soorten biomassa en gewassen. In meerdere projecten in Duitsland en ook andere landen 

wordt inmiddels gewerkt aan de ontwikkeling van producten en marktketens rondom biomassa uit 

paludicultuur. Naast de Universiteit van Greifswald zijn onder andere het Kompetenzzentrum für 

Nachwachsende Rohstoffe (KoNaRo, www.konaro.de) in Beieren en het Kompetenzzentrum 

Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe & Bioökonomie e.V. (3N, www.3-n.info) in 

Nedersaksen hierin actief. 

 

“Boodschap: Om in de Nederlandse behoefte aan biomassa voor voedsel, veevoer, energie, 

transport, chemie en materialen te voorzien, kan in potentie voldoende duurzame biomassa 

beschikbaar komen, mits succesvol ingezet wordt op vergroting van het biomassa aanbod en 

optimale inzet van biomassa wordt nagestreefd. Daarbij blijft het kabinet inzetten op verduurzaming 

van productie en toepassing van biomassa. De bijdrage aan onze beleidsdoelen en economische 

groei kan worden vergroot door vanuit een integrale sturing op CO2-reductie de ontwikkeling van 

innovaties en de inzet van biochemie en biomaterialen te bevorderen.”  

 

Citaat uit rapport “Biomassa 2030 - Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030”, 

Ministerie van Economische Zaken (2015). 

 

5.2. (Inter)nationale ontwikkelingen: Noodzaak van lokale productie van bio-based 

grondstoffen 
Momenteel wordt wereldwijd de wens en noodzaak gevoeld om het gebruik van fossiele 

koolstofbronnen terug te dringen en over te schakelen alternatieve, hernieuwbare, bio-based 

grondstoffen; dus biomassa van actueel groeiende gewassen, alsmede hergebruik van stoffen: 

circulaire economie en verkleinen van de ‘carbon footprint’. Daarbij spelen de wens om duurzame 

producten te produceren en klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in het akkoord van Parijs 

duidelijk een rol. Het gaat dan om bijvoorbeeld bio-based papier, bio-ethanol, bio-plastics en andere 

bio-polymeren en bio-based bouwstoffen. Er zijn allerlei initiatieven in de bio-based en circulaire 

economie. In Drenthe en Noord-Nederland zijn er onder meer het initiatief Noord4Bio (Bos et al., 

2015) en verkenning van kansen voor biomassahubs in de regio Emmen-Coevorden (Smakman & 

Annevelink, 2013). Bos et al. (2015) geven in hun eindrapport over Noord4Bio aan: “Realisatie van de 

‘groene smaragd van het Noorden’ gaat slechts lukken indien verschillende partijen voorbij hun eigen 

grenzen willen kijken en samenwerking tussen verschillende sectoren wordt opgepakt.” 
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De zogenaamde eerste generatie bio-brandstoffen zijn niet langer gewenst, vanwege interferentie 

met voedselproductie. De subsidie voor dit type bio-brandstoffen wordt binnen een aantal jaren 

beëindigd. Er wordt omgeschakeld naar bio-brandstoffen, liefst uit reststromen, en andere bio-based 

materialen uit bijvoorbeeld hout, maar ook andere gewassen die niet primair voor menselijke of 

dierlijke consumptie bruikbaar zijn. Voor een optimale inzet van biomassa is gecascadeerd gebruik 

van groot belang (Ministerie van Economische Zaken, 2015). De meest hoogwaardige toepassingen 

hebben de hoogste prioriteit. Dat geldt ook voor toepassingen, waarvoor duurzame alternatieven 

ontbreken. Voor bijvoorbeeld warmte en elektriciteit bestaan duurzame alternatieven, zoals 

geothermie, zonneboilers en zonne- en windenergie. Voor industriële warmte (hoge temperatuur) en 

voor het vervaardigen van chemicaliën en kunststoffen zijn alleen biomassa, biogas en bio-based 

chemicaliën en kunststoffen als duurzaam alternatief voor fossiele brand- of grondstoffen 

beschikbaar. Er bestaat veel interesse in het winnen van glucose uit biomassa om daarmee allerlei 

bio-based stoffen, zoals bio-polymeren te produceren. De productie daarvan neemt wereldwijd toe 

(Aeschelmann & Carus, 2017). Biomassa is noodzakelijk voor 3D-printen van bijvoorbeeld 

bouwmaterialen zonder fossiele grondstof (NNRGY.com), een ontwikkeling die zeer omvangrijk kan 

worden, vanwege zowel de mogelijkheden die 3D-printen biedt, als de klimaatdoelstellingen die 

onder meer zijn vastgelegd in het akkoord van Parijs. 

Een vrij recente ontwikkeling is de toepassing van bio-based isolatiemateriaal en bouwplaten, die 

geperst worden van lisdodde. In Duitsland en Oostenrijk is hier duidelijk meer aandacht voor dan in 

Nederland. Zo heeft de isolatiematerialenproducent Isover dit jaar het conceptproduct ‘Typha’ 

gepresenteerd op de BAU 2017-beurs. Dit is een isolatieplaat gemaakt van Lisdodde. Er zijn overigens 

al meerdere producenten die lisdodde toepassen in isolatie en bouwmaterialen. Lisdodde wordt ook 

al toegepast als isolatiemateriaal dat ingeblazen wordt (ibp.fraunhofer.de). Lisdodde scoort bijzonder 

goed op criteria die door de overheid zijn geformuleerd voor duurzaam bouwen, terwijl ook de vraag 

naar duurzame bouwmaterialen groeit (Van Duursen & Nieuwenhuijs, 2016). Om in de groeiende 

vraag naar dit type duurzame producten te kunnen voorzien, zal Lisdodde geteeld moeten worden 

over grotere oppervlakten (meer dan 500 hectaren binnen een beperkte straal rond een fabriek die 

de lisdodde verwerkt of voorbewerkt; mond. med. A. van Weeren), zodat een rendabele fabriek kan 

draaien. Het inblaasbare isolatiemateriaal en de geperste platen van lisdodde worden momenteel al 

door de hele EU getransporteerd. 

Momenteel wordt een zeer groot deel van de biomassa die in Nederland wordt gebruikt, 

geïmporteerd uit het buitenland, waaronder hout en bio-brandstofpellets uit Finland en de VS. Deze 

biomassastromen zijn lang niet altijd duurzaam en dragen vanwege de in verhouding naar de 

potentiële wereldwijde vraag naar biomassa te geringe biomassaproductie nauwelijks bij aan een 

substantiële omschakeling naar een bio-based economie. De vraag naar lokaal en duurzaam 

geproduceerde biomassa zal de komende tijd sterk toenemen. Weliswaar is nog veel research en 

development nodig voor hoogwaardige toepassing van bio-based grondstoffen, maar dat die bio-

based grondstoffen in grotere hoeveelheden beschikbaar zullen moeten komen, staat vast. Er zijn 

momenteel allerlei initiatieven en technologische ontwikkelingen met betrekking tot een veel betere 

benutting van bestaande reststromen vanuit de landbouw. Ook waardevollere toepassingen van 

maaisel uit bermen en natuurgebieden hebben de aandacht. Zo wordt naast vergisting voor bio-gas, 

fermentatie in lokale bokashikuilen uitgevoerd (Janmaat, 2015). Daarbij vindt geen CO2-emissie 

plaats en het levert organisch materiaal op om landbouwpercelen te verrijken. Verder worden de 

mogelijkheden voor verwerking van maaisel uit natuurgebieden (natuurgras, pitrus en riet) met een 

mobiele raffinagemachine getest, waarbij een scheiding plaatsvindt in vezels voor bijvoorbeeld 

papier en eiwit voor diervoeder (www.grasgoed.eu). Uitbreiding van de lokale of regionale productie 
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en optimale verwerking van biomassa is noodzakelijk om in de diverse biomassabehoeften te 

voorzien. Natte teelten kunnen daar op een duurzame wijze aan bijdragen. 

In het huidige gebruik van bio-based grondstoffen ligt de focus zeer sterk op het benutten van 

gangbare landbouwproducten en de reststromen daarvan, zoals suikerbiet (pulp en blad), graan 

(stro), aardappel en maïs. Dit betreft dus gewassen van gedraineerde bodems. Zo is er een joint 

venture van DSM en POET LLC (VS) die op commerciële schaal bio-ethanol produceert uit cellulose, 

dat wordt gewonnen uit agrarische reststromen (met name maïs; www.dsm.nl). Voor het produceren 

van (ligno)cellulose uit hout wordt gewerkt met snel groeiende boomsoorten van gedraineerde 

bodems, zoals populier. Wilg is echter ook een mogelijkheid, al moet daarbij vermeld worden dat 

Wilg weliswaar onder zeer natte omstandigheden kan groeien, maar beter groeit wanneer in elk 

geval in de zomer de waterstand wegzakt onder maaiveld. In het algemeen wordt gestreefd naar een 

hoge productie (tonnen/ha/jaar) van gewassen. Dit maakt bijvoorbeeld Olifantsgras (Miscanthus), 

dat een opbrengst van 20 ton/ha/jaar kan hebben en bovendien bij de oogst een zeer lag 

vochtgehalte heeft (www.wur.nl; nnrgy.com), tot een aantrekkelijk gewas, onder meer voor de 

productie van bio-papier (bijv. Hierpapier; www.green4print.nl) en grondstoffen voor 3D-printing. De 

balans kan heel anders uitpakken, wanneer naast gewasopbrengst ook andere functies of diensten 

van een perceel en de effecten van een teelt op o.a. broeikasgasbalans, bodemdaling, waterbergend 

vermogen, waterkwaliteit en biodiversiteit op waarde worden geschat. Het telen van gewassen (bijv. 

maïs) op gedraineerde veenbodems (veenkoloniën) voor bio-brandstof of bio-grondstoffen is 

duidelijk niet duurzaam en draagt niet bij aan het verkleinen van de carbon footprint en problemen 

in de waterhuishouding. Het produceren van biomassa op een manier die zelf tot veel CO2-uitstoot 

leidt, is uiteraard ongewenst. Het telen van veenvormende gewassen op natte (al dan niet 

geïnundeerde) veenbodems is daarentegen wel duurzaam, ook als de opbrengst in tonnen/ha/jaar 

minder is dan van een gangbaar gewas op een gedraineerde (al dan niet bemeste) veenbodem. 

Cellulose is een belangrijk bestanddeel voor papier en karton. Voor hoogwaardiger, sterk papier, 

maar ook voor allerlei lichtgewicht composieten voor de auto-industrie en andere toepassing wordt 

het zogenaamde nano-cellulose gebruikt. Dit wordt gewonnen uit hout, maar ook uit andere 

celluloserijke gewassen, zoals Riet en Olifantsgras. 

Een hoogwaardiger benutting van plantenmateriaal biedt uiteraard meer economische 

perspectieven dan laagwaardiger toepassingen, zoals bio-brandstof of (biologisch) strooisel voor 

stallen van (bio)boerderijen. Desalniettemin is het gebruik van biomassa voor bio-energie door 

verbranding (indien nodig na persing tot pellets of briketten) of vergisting een internationaal op 

grote schaal gebruikt alternatief voor fossiele brandstof. Wichtmann et al. (2016) hebben berekend 

dat het gebruik van Riet als brandstof zeer rendabel kan zijn, gezien de relatief zeer lage prijs 

(€/MWh) in vergelijking met houtsnippers, pellets, gas en olie. Omdat de kosten voor de 

stookinstallatie voor grasachtigen echter hoger zijn dan voor installaties voor gas of hout, is Riet 

momenteel alleen interessant voor grotere te verwarmen eenheden, zoals kassencomplexen of 

fabrieken. In de paludicultuur- biomassacentrale in Malchin (Duitsland) wordt 10-15% Riet gestookt 

voor een optimale energiebenutting uit biomassa, die rijk is aan zeggen en Rietgras. 

 

5.3. Lokale interesse in biomassa vanuit natte teelten 
We kunnen ervan uitgaan dat de wereldwijde toename in het gebruik van bio-based grondstoffen 

voor allerlei toepassingen, zoals de productie van bio-plastics en kunststoffen, niet voorbijgaat aan 

de regio Emsland en Emmen-Coevorden. In het kader van dit onderzoek zijn verschillende bedrijven 

in de regio bevraagd op de kansen die zij zien voor biomassa uit natte landbouw. Het betreft 

bedrijven die actief zijn met oogsten, scheiden of verwerken van biomassa voor bio-energie 
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(vergisting, pellets) en hoogwaardiger toepassingen, productie van karton, tuinbouw (substraat en 

bio-energie), een dierentuin en een geitenhouderij. Zij zijn momenteel over het algemeen nog 

afwachtend of terughoudend bij de inschatting van de kansen voor benutting van biomassa uit 

paludicultuur. Dit is vergelijkbaar met de situatie voor het veenweidegebied (Van Duursen & 

Nieuwenhuijs, 2016). De terughoudendheid bij lokale bedrijven komt vooral door de onbekendheid 

met het concept en met de kwaliteit van de biomassa en de hoeveelheid die het gaat opleveren, 

gecombineerd met het eenvoudige feit dat biomassa uit natte teelten momenteel nog niet in grotere 

hoeveelheden beschikbaar is. Dit in tegenstelling tot bestaande biomassastromen uit de reguliere 

land- en tuinbouw. Wel zien lokale ondernemers kansen, vooral wanneer ook hoogwaardiger 

toepassingen dan bio-energie en strooisel voor veestallen mogelijk blijken. 

Momenteel vindt veel research en development plaats en zijn er allerlei regionale tot internationale 

initiatieven rondom het benutten van duurzame, bio-based grondstoffen in de industrie, veeteelt en 

tuinbouw en efficiënt gebruik van biomassa-reststromen voor energie. Ook in de regio Emmen-

Coevorden en in Emsland is dit het geval. Zo wordt in Emmen aan de Stenden Hogeschool en door 

Emmtec/DSM gewerkt aan de verdere ontwikkeling van bio-plastics en andere bio-polymeren.  

In de grote kastuinbouwsector in deze regio is behoefte aan dichtbij geproduceerde hernieuwbare 

substraten als alternatief voor turf. Er wordt onder meer gewerkt met recycling van resten van 

tomatenplanten en andere gewassen uit de kassen. Aan de Duitse zijde is een vestiging van de 

substraatproducent Klasmann-Deilmann, waar interesse bestaat in de teelt van veenmossen 

(Sphagnum farming), maar ook hout- en rietsnippers en andere biomassa die tot substraat kunnen 

worden verwerkt. Er is toenemende druk op substraatbedrijven om kwalitatief goede, turfvrije 

substraten te leveren, maar veel alternatieven voor turf hebben nadelen. Veenmosteelt kan 

economisch lucratief zijn, mits voldoende kan worden geoogst (Van Duursen & Nieuwenhuijs, 2016). 

Op verschillende plaatsen, waaronder de vestiging van Klasmann-Deilmann in het INP en de 

universiteit van Greifswald, wordt onderzoek gedaan naar Sphagnum farming. 

Ondertussen vindt momenteel en ook in de toekomst uiteraard benutting plaats van biomassa in de 

veehouderij. In stallen is behoefte aan strooisel en het blijkt dat lisdodde (www.veenweiden.nl), 

maar ook Pitrus (mond. med. P. Ursem en M. Carree) daarvoor goed bruikbaar zijn, vanwege het 

vermogen water te absorberen. Ingekuilde Lisdodde kan een mogelijke aanvulling zijn in het voer van 

jongvee, droge koeien, waterbuffels of eventueel melkkoeien (Wichtmann et al., 2016; 

www.veenweiden.nl). De dierentuin Emmen (Wildlands adventure zoo) betrekt momenteel al 

wilgentakken uit de nabije omgeving. Levering vanuit paludicultuur kan aantrekkelijk zijn. Met name 

voor biologische veehouderijen kan materiaal uit natuurgebieden en paludicultuur, waarin geen 

bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en natuurvriendelijk beheer plaatsvindt, interessant zijn. 

Bio-energie wordt zowel op kleine als grote schaal geproduceerd. Zo zijn er kleinere 

vergistingsinstallaties, maar ook kachels die op pellets (hout, riet) worden gestookt en toereikend zijn 

voor een of enkele bedrijven. Momenteel wordt de grootste industriële biovergister van Nederland 

gebouwd in Coevorden, die per jaar 215.000 ton mest en andere biomassa moet gaan verwerken. 

Het restproduct van de vergisting (digestaat) wordt naar het oosten van Duitsland (omgeving 

Magdeburg) gebracht om daar in de landbouw te worden gebruikt om schrale grond te verrijken. 

Daarnaast werkt Staatsbosbeheer landelijk al nauw samen met biowarmtecentrale De Purmer. We 

zien dus dat biomassa momenteel over grote afstanden wordt getransporteerd. Een meer efficiënte, 

lokale benutting is duurzamer en bespaart transportkosten. 

Een bekende toepassing van Riet is dakriet. In de nabijheid van het Bargerveen zijn tenminste twee 

rietdekkersbedrijven gevestigd. Zij zijn potentiële afnemers, mits riet van de juiste kwaliteit geoogst 
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kan worden. Momenteel wordt verreweg het meeste dakriet geïmporteerd vanuit Oost-Europa, 

Turkije en China (Wichtmann et al., 2016). 

6. Betekenis voor andere ecosysteemdiensten 
 

Paludicultuur kan in en rondom het INP bijdragen aan het verduurzamen van de economie. 

Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden voor waterzuivering en waterberging, waarvoor ook subsidies 

beschikbaar zijn, omdat daarmee problemen (die vaak elders kunnen spelen) worden opgelost en 

grote kostenposten worden vermeden. Met de reductie van CO2-emissie vanuit veenbodems, die 

met paludicultuur wordt gerealiseerd, kunnen op de vrijwillige koolstofmarkt aanvullende inkomsten 

worden gegenereerd, gebruikmakend van de MoorFutures en Verified Carbon Standard (VCS). Het is 

vooral de combinatie van al deze aspecten die in het INP de omschakeling naar natte teelten op de 

daarvoor geschikte percelen interessant maakt. 

 

Subsidies voor bio-energie en bio-grondstoffen maken hun benutting economisch aantrekkelijker. 

Daarbij moet overigens bedacht worden dat ook in de gangbare landbouw subsidies een grote bron 

van inkomsten zijn voor landbouwondernemers. Daarbij moet vermeld worden dat natte teelten, 

zeker wanneer geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, veelal meer ecosysteemdiensten leveren 

dan de teelt van reguliere landbouwgewassen. Paludicultures of natte teelten kunnen bijvoorbeeld 

bemest worden door inlaat van voedselrijk (landbouw)water, waarbij de teelt als helofytenfilter zorgt 

voor waterzuivering, wat kan bijdragen aan het behalen van doelstellingen binnen de Kaderrichtlijn 

Water. Bij grote oppervlaktes paludicultuur is een zeer substantiële waterzuivering mogelijk. 

Bestaand en toekomstig beleid speelt een bepalende rol in de mate waarin de productie van 

biomassa op al dan niet natte bodems economisch rendabel is of wordt. 

6.1. Broeikasgasbalans 
In een paludicultuur onderscheiden we drie vormen van CO2-reductie. Door hoge peilen en 

veenbehoud wordt minder CO2 uitgestoten (Fritz et al., 2017; Wichtmann et al., 2016). 

Paludiculturen met een groot veenvormend vermogen (Riet, Veenmos, Els) leggen bij gemiddelde 

waterstanden rondom maaiveld CO2 uit de atmosfeer vast in de bodem. Biomassa afkomstig uit 

paludicultuur kan voor lange termijn CO2 vasthouden, bijvoorbeeld in bouw- en isolatiemateriaal of 

bio-plastic. Ook kan het fossiele grondstoffen vervangen (veen voor potgrond, olie). Naast 

vermindering van de CO2–emissie verandert vernatting ook de uitstoot van andere broeikasgassen. 

De verhoging in methaanemissie in de eerste jaren na vernatting wordt gecompenseerd door een 

sterke verlaging van de lachgasemissies (N2O, zeer sterk broeikasgas vanuit bemeste en gedraineerde 

veenbodems) en opbouw van een stabiele koolstofopslag in ondergrondse biomassa en strooisel. Het 

netto effect van vernatting van gedraineerd veen is positief voor het klimaat door de netto reductie 

van broeikasgasemissies (Wilson et al., 2016). In tegenstelling tot veen leidt een natte teelt op zand- 

en kleibodems met periodes van overstroming of plas-dras situaties tot een sterke verhoging van 

methaanemissie, terwijl de uitstoot van lachgas en koolstofdioxide niet of nauwelijks verlaagd wordt 

(Bardgett, 2016). 

Het beperken van de CO2-uitstoot is een belangrijk motief voor het omschakelen naar een veel 

efficiënter gebruik van biomassa. Daarom is het produceren van bio-based grondstoffen op 

gedraineerde veenbodems niet duurzaam; bijvoorbeeld de teelt van maïs voor biogas op gedraineerd 

veen zorgt voor een uitstoot van 8 keer meer CO2 per kWh dan energie uit een kolencentrale. Her-

vernatting van veenbodems en hier inzetten op paludicultuur is daarentegen wel duurzaam, ook als 

de opbrengst minder is dan van een gangbaar landbouwgewas op een gedraineerde veenbodem. In 
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het licht van de noodzaak om CO2-emissie te beperken en waar mogelijk CO2 duurzaam vast te 

leggen, is het herstel van veenvorming uiteraard een gunstige ontwikkeling. Het binnen het INP 

omschakelen van landbouw op gedraineerde percelen naar natte teelten of paludicultuur gaat goed 

samen met het realiseren van een stabiele waterhuishouding die optimaal is voor veenvorming en 

dus CO2-vastlegging in de hoogveenreservaten. Het bovendien efficiënt benutten van biomassa uit 

zowel het landbouwareaal, als de natuurreservaten draagt eveneens substantieel bij aan de 

omschakeling naar een duurzame, bio-based economie, waarin fossiele grondstoffen minder 

belangrijk worden. 

Met de reductie van CO2-emissie vanuit veenbodems, die met paludicultuur wordt gerealiseerd, 

kunnen op de vrijwillige koolstofmarkt aanvullende inkomsten worden gegenereerd. 

 

6.2. Waterberging 
In percelen met paludiculturen van Riet, Lisdodde en wilg kunnen wateroverschotten vastgehouden 

worden, zonder dat daarmee de oogst verloren gaat. ‘s Winters kan een volume van 1360-1900 m3 

per ha worden geborgen (wilg zelfs nog meer). In de periode eind mei tot en met september kunnen 

paludiculturen als noodberging fungeren en tot 4900 m3 water per ha bergen. Daarmee kan bij 

piekneerslag wateroverlast elders voorkomen of beperkt worden. Waterschappen of provincies 

kunnen een vergoeding uitkeren voor het bergen van water, waarbij bedragen gelden van € 0,10-

0,53 per m3 bergingscapaciteit. 

 

6.3. Waterzuivering 
Paludicultures bieden de mogelijkheid om naast waterberging ook bij te dragen aan het zuiveren van 

water en daarmee aan doelen die vanuit de Kaderrichtlijn Water zijn gesteld. Ook in verband met de 

mineralenbalans van agrarische bedrijven is het benutten van de ‘helofytenfilterfunctie’ kansrijk en 

naar verwachting financieel interessant. Voor het combineren van deze diensten en zo optimaal 

mogelijk om te gaan met de hoeveelheid en kwaliteit van het water is een ruimtelijke planning nodig 

op de schaal van een regio. 
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7. Ontwerpen voor de uitvoering van een pilot op veldschaal 
 

Uit de marktverkenning komt naar voren dat het voor verdere innovaties van paludicultuur zinvol is 

pilots in te richten. De twee percelen ten noorden van Meerstalblok-Oost zijn aangewezen als 

ecologische bufferzone en als locatie voor een pilot met paludicultuur, waarin ervaring opgedaan kan 

worden met het telen, oogsten en verwerken van gewassen die potentieel geschikt zijn voor 

paludicultuur in het INP en daarbuiten. Vanwege de natuuropgave voor deze percelen zal de 

natuurbestemming daarbij wel in acht genomen moeten worden en dient commerciële exploitatie 

niet leidend te zijn. Op basis van de verkenning van de bodemcondities, de mogelijke waterstanden, 

de marktanalyse en de mogelijkheden voor het voorzien in biodiversiteit en andere 

ecosysteemdiensten worden hieronder mogelijke inrichtingsscenario’s besproken voor deze 

bufferzone.  

 

Als meest geschikte gewassen om mee te experimenteren komen Riet, Wilg en Lisdodde naar voren. 

Het telen van veenmos ten behoeve van substraat voor de horticultuur is eveneens interessant 

binnen het INP, omdat het goed past bij het hoogveenherstel en economisch rendabel is. 

Veenmosteelt is in de bufferzones van het Bargerveen niet eenvoudig op grotere schaal te realiseren, 

vanwege de vereiste zeer stabiele waterstand in het maaiveld. Dit kan niet gecombineerd worden 

met waterberging, zeker niet wanneer daarvoor ook nutriëntenrijk water wordt ingelaten in het 

perceel. Bovendien lopen elders in het INP en daarbuiten al meerdere grootschalige proeven met 

veenmosteelt. In de situatie van de bufferzone aan de noordzijde van Meerstalblok-Oost, waar 

waterberging op maaiveld geen doel is en beoogd wordt een pilot uit te voeren met teelt van 

gewassen op grotere schaal, is het wellicht wel mogelijk te experimenteren met de combinatie van 

Riet en veenmos. Veenmosrietland is ook een natuurtype dat past bij de overgangen van 

hoogveenkernen naar de nutriënten- en mineralenrijkere omgeving.  

 

7.1. Inrichting van de pilot percelen 
In Figuur 12 wordt een basisschets gegeven van een mogelijke onderverdeling van de percelen en de 

plaats van de gewassen. Vanwege drainage van de percelen die direct grenzen aan deze pilot 

percelen wordt er vanuit gegaan dat een groot deel van deze bufferzone te droog wordt voor 

paludicultuur; dat wil zeggen: droger dan gemiddeld -20 cm en uitzakken van de waterstand dieper 

dan 30-40 cm onder maaiveld in de delen waar in deze basisschets hooiland en wilg als optie staan. 

Wanneer het grondverzet zo beperkt mogelijk gehouden wordt, is een veld met Lisdodde het beste 

te realiseren in de zuidoosthoek van deze bufferzone. Daar is het maaiveld momenteel het laagst, er 

is nog wel veen aanwezig en het ligt dan niet tegen de sloot aan die een ontwateringsfunctie heeft 

voor de noordelijk gelegen landbouwpercelen. Riet is eveneens gesitueerd in een lager deel met 

veenbodem en tegen het natuurreservaat aan. Voor wilg is een daling van de grondwaterstand in de 

zomer prima en zou daarom juist wel aan de noordkant van deze buffer geteeld kunnen worden. In 

de basisschets is ook een open, bloemrijk hooiland opgenomen. In de natte delen van de buffer, 

waar tijdelijke wateren kunnen zijn, kunnen zich mogelijk steekmuggen ontwikkelen. Dan zal een 

open gebied tussen de bebouwing en de natte delen mogelijke overlast bij bewoning voorkomen. 

Verder is centraal in de bufferzone een oppervlakte aangegeven voor logistiek. Voor de toegang naar 

de velden met oogstmachines is het beter om een brede toegangszone te hebben. Verder is een plek 

voor tijdelijke opslag en overslag van biomassa nodig. Uiteraard kan geschoven worden met de 

omvang van de velden van de gewassen en kunnen elementen worden toegevoegd, zoals struweel. 

Verder kan door fasering in het oogsten, laten overstaan van gewas en werken met minder rechte 

lijnen zorgen voor een meer gevarieerd landschap, waarin meer soorten een geschikt habitat vinden. 
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Om beter te voorzien in de ecologische functies die wenselijk zijn voor deze bufferzone kan gekozen 

worden voor een wat andere inrichting (Figuur 13). Zo kan een singel van struiken, zoals meidoorn, 

aangeplant worden aan de noordzijde van de bufferzone. Elders aan de randen van het Bargerveen is 

dat reeds gebeurd en het blijkt dat onder andere Grauwe klauwieren daar gebruik van maken. Door 

het schuiven met grond kan de noordelijke helft van de bufferzone opgehoogd worden, terwijl dan 

aan de zuidkant door maaiveldverlaging permanent natte delen gerealiseerd kunnen worden. Hier 

wordt dan beter aan de vochtbehoefte van Riet en Lisdodde voldaan. Dit heeft wel als gevolg dat een 

deel van het veenpakket wordt vergraven en minder veen zal worden vernat. Verder zou rondom de 

bebouwing bos aangeplant of ontwikkeld kunnen worden. Ook in Figuur 13 is een open hooiland 

aangegeven tussen de bebouwing en de natte delen van de bufferzone. Het aanleggen van een 

plasberm voor de sloot tussen de bufferzone en het landbouwgebied kan waardevol zijn voor water- 

en oeverinsecten, zoals libellen. Dit is ook in het geval van voedselrijk water positief, mits de 

concentratie van bestrijdingsmiddelen beperkt blijft. In deze figuur is ook een sloot getekend, omdat 

daarmee de waterafvoer naar de rand van het gebied beter geregeld kan worden. 

 

Uiteraard kan gevarieerd worden met elementen en hun oppervlaktes. Voorgesteld wordt de 

inrichting van de experimentele velden voor paludicultuur en andere elementen die in de 

ecologische functie voorzien nader te bespreken met de verschillende betrokkenen en daarbij de 

wijze van praktische uitvoering meteen mee te nemen: de wijze van inrichting en de kosten die 

daarmee gemoeid zijn, combinatie met natuurtypen en de mogelijkheden voor het verkrijgen van 

natuurbeheersubsidie. 

 

 
Figuur 12. Basisschets voor mogelijke onderverdeling van de bufferzone ten noorden van Meerstalblok-Oost in velden met 
potentieel geschikte gewassen voor paludicultuur. Asl ondergrond is hier de hoogte kaart (AHN) gebruikt.  
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Figuur 13. Alternatieve inrichting van de bufferzone, waarbij door grondverzet meer variatie in waterstand gerealiseerd 
wordt en een grotere oppervlakte door bloemrijk grasland wordt ingenomen, met een singel van struweel. 

 

 

7.2. Opbrengsten biomassa en toepassing 
Opbrengsten van de paludicultuurgewassen zijn afhankelijk van oogstmoment (zomer-, herfst- en 

winteroogst), nutriëntennalevering van de bodem, oppervlaktewaterkwaliteit en waterstanden (Fritz 

et al., 2017; Geurts et al., 2017; Wichtmann et al., 2016). Bij de inschatting van potentiële 

opbrengsten wordt ervan uitgegaan dat waterstanden gehandhaafd worden die de aanplant en 

aangroei van het gewas bevorderen, terwijl de ontwikkelingen van minder economisch rendabele 

kruiden onderdrukt wordt door hoge waterstanden (enkele maanden in het voorjaar en zomer tot 

aan en 10 cm boven maaiveld met een zeer kortdurende drooglegging). Opbrengsten zijn in de 

eerste twee jaar na inrichting en aanplant lager, omdat planten zich nog vermeerderen. 

 

Lisdodde: Voor Lisdodde zijn de omstandigheden alleen goed geschikt, wanneer de waterstand op 

peil blijft in de zomer. In het geval van de bufferzone zal een pomp ingezet moeten worden, of het 

maaiveld moet worden verlaagd, zodat een permanent natte oppervlakte ontstaat. Voor de 

biomassaopbrengst is daarnaast de beschikbaarheid van nutriënten sterk bepalend, zoals blijkt uit de 

situatie in de buffer Maarsingh, waar Lisdodde spontaan is uitgebreid en een kleinschalig experiment 

is ingezet (A. Lassche). Een biomassaopbrengst van 15-25 ton ds ha-1 j-1 is mogelijk onder voedselrijke 

omstandigheden (Geurts et al., 2017). Winteroogst op voedselarme bodems leveren lagere 

opbrengsten op (6-9,5 ton ds ha-1 j-1). Het is wenselijk om in het INP meer praktijkervaring op te doen 

met Lisdodde en een proefveld te hebben, dat aan potentieel geïnteresseerde ondernemers getoond 

kan worden en dat materiaal oplevert om verder mee te experimenteren in de verwerking (strooisel 

in stallen, isolatie- of bouwmateriaal, bio-based grondstof chemische industrie, toepassing in 

productie van substraat voor de tuinbouw). Ook elders in Drenthe, bijv. de Veenkoloniën, en in het 

Duitse deel van het INP is de toepassing van lisdodde een interessante optie om de problemen met 

bodemdaling en wateroverlast op te lossen en de carbon footprint te reduceren. 
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Wilg: Wilgen bieden vooral kansen op droge delen van het perceel. Er mag vanuit worden gegaan dat 

wilg opbrengsten van 3,5 tot 9 ton ds ha-1 j-1 aan hout kan behalen. Waterstanden van 30 cm en meer 

onder maaiveld in het groeiseizoen bevorderen opbrengsten van wilg door meer mineralisatie van 

organisch materiaal in de grond. Bij zulke waterstanden kan eigenlijk niet meer van paludicultuur 

gesproken worden. In het geval van veenbodems en streven naar emissiereductie van 

broeikasgassen zijn deze drogere omstandigheden minder wenselijk, maar wel beter dan nog diepere 

ontwatering. Gedurende de zomer kan wilg (bijv. Salix alba) overstromingen en plas-dras situaties 

voor enkele weken (maximaal 8) handhaven (Boosten pers. mededeling). Wilgenhout zou toegepast 

kunnen worden als energiehout. Staatsbosbeheer heeft een lopend contract met de 

biomassacentrale in Purmerend voor levering van biomassa dat in principe vanuit het hele land kan 

worden aangevoerd, maar een regionale centrale zorgt uiteraard voor sterke reductie van de 

transport- en dus energiekosten. Wilg kan vanwege de cellulose ook als bio-based grondstof benut 

kunnen worden voor de productie van bio-polymeren, waarvoor chemische industrie in de regio 

aanwezig is. Op minerale gronden met goede bereidbaarheid is de oogst van wilgenblad voor 

veevoer in de geitensector en voor ruwvoeder in dierentuinen een gebruiksoptie. De bestaande 

oogstmachines voor wilgenblad zijn namelijk niet geschikt voor natte organische bodems. Dierenpak 

Emmen heeft een bestaand contract voor oogst van wilg rondom Emmen. Het oogsten van blad 

moet 2-3 keer per jaar gebeuren en gaat gedeeltelijk ten koste van de houtproductie (Van Eekeren et 

al., 2014). 

 

Riet: In een winteroogst regime worden opbrengsten verwacht van 6-11,5 ton droge stof (ds) ha-1 j-1 

op basis van literatuur (Geurts et al., 2017; Köbbing et al., 2013; Wichtmann et al., 2016) en 

groeiproeven op mineraalarm veen (Fritz & Geurts, ongepubliceerd). Onder zeer arme 

omstandigheden en het gebrek aan voedselrijk oppervlaktewater is het zelfs te overwegen om 

slechts 1 keer in 2 jaar te maaien. Een mogelijke toepassing zal dakriet zijn en bij nadere uitwerking 

van deze teelt zal opnieuw contact opgenomen moeten worden met riettelers. Alternatieve 

toepassingen, die op praktijkschaal verder onderzocht kunnen worden, zodra meer rietbiomassa 

beschikbaar gaat komen, zijn gebruik als grondstof voor substraat voor de tuinbouw en bio-

polymeren. Voor de ontwikkeling van substraat bestaat interesse bij Klasmann-Deilmann. Voor 

verwerking tot bio-polymeren is samenwerking met de chemische industrie in Emmen een goede 

mogelijkheid om verder te komen met de ontwikkeling. De verdere uitwerking van toepassing als 

bio-energie zal in samenwerking met kastuinbouwers en/of de nieuwe biomassacentrale bij 

Coevorden kunnen plaatsvinden. 

 

Veenmos-Riet: Wanneer de grond in de zomer drassig gehouden wordt en de pH laag genoeg blijft, 

kunnen zich in een paludicultuur veenmosbulten met grote dichtheid vormen. In een voorzichtige 

schatting wordt er vanuit gegaan dat er in 5 jaar tijd 40-150 m3 veenmosvezel per hectare 

beschikbaar komt. Op dit moment zijn er weinig kwantitatieve studies gericht op veenmosbiomassa 

beschikbaar (Gaudig et al., 2017). De oogst van veenmos zou in het najaar of in de winter kunnen 

plaatsvinden. Naast het veenmos kan riet geoogst worden met opbrengsten tussen 4,5-8,5 ton ds ha-

1 j-1 (Geurts et al., 2017; Wichtmann et al., 2016).  Veenmos zou in dit geval als startcultuur voor 

veenmosculturen en hoogveenherstel gebruikt kunnen worden en ook als vervanger van turf voor de 

horticultuur kunnen dienen. Riet zal als bouwmateriaal gebruikt kunnen worden. Bij deze teeltvariant 

zou in de eerste 5 jaar regelmatig het grondwaterpeil gedurende de zomer verhoogd moeten worden 

door wateraanvoer, zodat het veenmos zich goed kan ontwikkelen. Na die 5 jaar kan zich een 

veenpakket ontwikkeld hebben dat zelf voldoende water kan vasthouden, mits de bodemwaterstand 

niet al te ver wegzakt. Hierbij is wel essentieel dat geen inundatie optreedt. Bij gebruik van een 

perceel als waterbuffer, met daarbij sterk wisselende waterstanden en diepe inundaties, zoals voor 
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verreweg het grootste deel van de buffers van het Bargerveen het geval is, is veenmosteelt of 

veenmosrietland niet mogelijk. Wellicht dat elders in het INP wel veenmosteelt op grotere schaal 

mogelijk is. Potentieel kunnen daarmee hoge opbrengsten worden behaald (o.a. Van de Riet et al., 

2014). 

 

7.3. Inschatting van kosten en opbrengsten 
Bij marktanalyses kunnen aannames worden gedaan over de kosten en te verwachten opbrengsten. 

Daarbij is een belangrijk punt welke kosten en opbrengsten wel en niet worden meegenomen, zeker 

ook wanneer een vergelijking gemaakt wordt met reguliere teelten. De keuze tussen verschillende 

gangbare gewassen, zoals aardappels, maïs of tarwe, waarop de huidige landbouwpercelen en het 

waterbeheer zijn aangepast, is van heel andere orde dan de fundamentele omschakeling naar natte 

teelten. Wanneer men een eerlijke vergelijking wil maken tussen de kosten en opbrengsten van 

gangbare teelten op gedraineerde bodem, en natte teelten dienen de directe en indirecte 

maatschappelijke kosten en opbrengsten op een juiste, vergelijkbare manier te worden 

meegenomen. Bij de keuze voor een omschakeling naar natte teelten mag dus niet alleen het al dan 

niet economisch rendabel zijn van een natte teelt de doorslag geven. Het volledig meerekenen van 

de kosten die gemoeid zijn met deze omschakeling, zoals voor aanpassingen in de infrastructuur, 

zonder een weging van kosten en opbrengsten van (in)directe effecten van zowel het huidige 

landgebruik, als natte vormen van landgebruik, zal tot een onterechte afweging leiden. Dit vergt een 

goede inschatting van de waarde van de verschillende ecosysteemdiensten. Een andere benadering 

van een vergelijkende kosten-batenanalyse is om alleen directe kosten en opbrengsten van 

verschillende teelten mee te nemen. 

 

Op basis van een recente review van huidige regelgeving, literatuur en praktijkvoorbeelden 

concludeert Wichmann (2018) dat belangrijke obstakels weggenomen moeten worden voor de 

omschakeling van op drainage gebaseerde gebruiksvormen van veenbodems naar natte 

gebruiksvormen. Een belangrijk knelpunt is de bestaande financiële steun voor op drainage 

gebaseerde gebruiksvormen van veenbodems in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU 

(CAP/GLB). Verder is er onzekerheid over de erkenning van wetlandplanten als landbouwgewassen. 

Bovendien ontbreken reële vergoedingen voor maatschappelijke voordelen naast de inkomsten uit 

biomassa en zijn langere termijn programma’s (15-20 jaar) nodig om agrarische ondernemers te 

overtuigen en te zorgen voor zekerheid in de bedrijfsvoering.  

 

In Tabel 4 is een inschatting gegeven van de kosten en opbrengsten voor drie gewassen en daarvoor 

mogelijke toepassingen. Uiteraard kunnen kosten en opbrengsten variëren, bijvoorbeeld door 

verschillen in de situatie op de boerderijen, aanwezige faciliteiten, transportkosten en 

marktontwikkelingen. Eventuele subsidies zijn niet meegenomen in dit overzicht. Paludicultures 

kunnen evenals gangbare landbouw of natuurbeheer in aanmerking komen voor 

landgebruiksubsidies (CAP/GLB, vergroening) voor grasland, dan wel SNL-subsidies voor bijvoorbeeld 

moeras of veenmosrietland. Daarnaast zijn er subsidies voor waterberging (0,10-0,53 €/m3 

waterberging) en waterzuivering. Ook bestaan er mogelijkheden voor het genereren van aanvullende 

inkomsten door beperking van de CO2-emissie, door carbon credits te verkopen op de vrijwillige 

koolstofmarkt. Door vernatting en rietteelt kan een emissiereductie 15 ton CO2-equivalenten per ha 

per jaar gerealiseerd worden. Daarnaast kan de biomassa van 1 ha bij gebruik als bio-brandstof 

tenminste 13 ton CO2-emissie uit fossiele brandstof voorkomen, waarbij de emissie van 2 ton CO2 ten 

behoeve van de oogst, transport en opslag al is meegerekend. De berekeningen in Tabel 4 geven aan 

dat deze teelten rendabel kunnen zijn, al zal dat –los van subsidies- voor Wilg lastiger zijn dan voor 

Riet en Lisdodde. 
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Tabel 4. Inschatting van kosten en opbrengsten van teelten voor dakriet, lisdodde als substraat voor de tuinbouw en wilg 
voor productie van hout en veevoer. In deze berekeningen zijn geen subsidies meegenomen, maar daarvoor kunnen deze 
teelten wel in aanmerking komen, zoals ook in dit rapport is beschreven. 

 

Dakriet 
 

Lisdodde als 
substraat Wilg voor hout en veevoer 

Oogstkosten 550 
 

750 winteroogst 470 
oogst alleen op droge, 
draagkrachtige bodem 

 
Verwerking, 
transport, opslag, 
drogen 80 

 
1350 

 

25 
 

Aanplant en beheer 200 
€ 5000 over 25 
jaar 260 

€ 6500 over 25 
jaar 150 

afhankelijk van spontane opslag 
of wijze van aanplant 

Totale kosten 830 
 

2360 
 

645 
 

       

Opbrengsten 1040 
8 ton ds x € 
230 2850 190 m3 x €15 620 10 ton ds hout x €62 

       Netto (zonder subsidies) 210 
 

490 
 

-25 
  

 

Literatuur 
 

Abel, S., J. Couwenberg, T. Dahms & H. Joosten, 2014. The Database of Potential Paludiculture Plants 

(DPPP) and results for Western Pomerania. Plant Diversity and Evolution 130: 219-228. 

Aeschelmann, F. & M. Carus, 2017. Bio-based Building Blocks and Polymers - Global Capacities and 

Trends 2016–2021. European bio-plastics & Nova Institute (www.bio-based.eu/reports). 

Bardget, R., 2016. Earth Matters – How soil underlies civilization. Oxford University Press. 

Bibby, C.J. & J. Lunn, 1982. Conservation of reed-beds and their avifauna in England and Wales. 

Biological Conservation 23: 167-186. 

Bos, H., R. Blaauw, P. Harmsen, J. Sanders, G. Euverink & E. Bekkering, 2015. Noord4Bio - Concrete 

kansen voor een biobased economy in Noord-Nederland. Rapport 1555. Wageningen UR Food & 

Biobased Research. 

Cramp, S., 1980. Birds of the Western Palearctic. Oxford University Press. 

Denneborg, M & F. Müller, 2013. Zukunftweisendes Konzept zur verbesserung der Wasserwirtschaft 

und Wasserqualität im Einzugsgebiet des Süd-Nord-Kanals. Arbeitsgemeischaft Bourtangermoor. 

Duinen, G.A. van, A. Klimkowska, M. Oonk & H. Dielissen, 2013. Trosbosbes: een lekker lastige exoot 

in hoogveen. Vakblad natuur Bos Landschap 10 (8): 18-23. 

Duinen, G. van, J. von Asmuth, A. van Loon, S. van der Schaaf & H. Tomassen, 2017. Duurzaam herstel 

van hoogveenlandschappen - Kennis, praktijkervaring en kennisleemten bij de inrichting van 

hoogveenkernen, randzones en bufferzones. Rapport nr. 2017/OBN212-NZ. Vereniging van Bos- en 

Natuurterreineigenaren, Driebergen. 

Fritz, C., L. Lamers, G. van Dijk, F. Smolders & H. Joosten, 2014. Paludicultuur – kansen voor 

natuurontwikkeling en landschappelijke bufferzones op natte gronden. Vakblad Natuur Bos 

Landschap 11: 4-9. 

Glutz von Blotzheim, U.N., 1973. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Akademische 

Verlagsgesellschaft Wiesbaden. 



Perspectieven voor natte landbouw in het Internationale Natuurpark Veenland 

 

47 
 

Görn, S., B. Dobner, A. Suchanek & K. Fisher, 2014. Assessing human impact on fen biodiversity. 

Effects of different management regimes on butterfly, grasshopper, and carabid beetle 

assemblages. Biodiversity and Conservation 23: 309-326. 

Hofer & Pautz, 2012. Ermittlung der Resttorfmächtigkeiten im Bereich des Naturparks Bourtanger 

Moor. Kurzbericht, Hofer & Pautz GbR, Altenberge. 

Janmaat, K., 2015. Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik. Waarde van compost, 

bokashi en bermgraskuil als meststof. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 

Köbbing, J.F., N. Thevs & S. Zerbe, 2013. The utilisation of reed (Phragmites australis): a review. Mires 

and Peat 13, Article 01: 1–14. 

Matthews, J., R. Beringen, M.A.J. Huijbregts, H.J. van der Mheen, B. Odé, L. Trindade, J.L.C.H. van 

Valkenburg, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven, 2015 Horizon scanning and environmental risk 

analyses of non-native biomass crops in the Netherlands. Reports Environmental Science 506. 

Radboud Universiteit Nijmegen. 

Ministerie van Economische Zaken, 2015. Biomassa 2030 - Strategische visie voor de inzet van 

biomassa op weg naar 2030. Rapport Ministerie van Economische Zaken, Den Haag. 

Molnár, A., R. Hegedüs, G. Kriska & G. Horváth, 2011. Effect of cattail (Typha spp.) mowing on water 

beetle assemblages: changes of environmental factors and the aerial colonization of aquatic 

habitats. Journal of Insect Conservation 15: 389–399. 

Mullekom, M. van, F. Smolders & B. Timmermans, 2016. Van landbouw naar natuur - Een efficiënte 

en effectieve aanpak. Brochure Onderzoekcentrum B-WARE en het Louis Bolk Instituut. 

Poulin, B., G. Lefebvre & R. Mathevet, 2005. Habitat selection by booming bitterns Botaurus stellaris 

in French Mediterranean reed-beds. Oryx 39: 265-274. 

Poulin, B., G. Lefebvre, S. Allard & R. Mathevet, 2009. Reed harvest and summer drawdown enhance 

bittern habitat in the Camargue. Biological Conservation 142: 689-695. 

Riet, B. van de, R. van Gerwen, H. Griffioen, N. Hogeweg, 2014. Vernatting voor veenbehoud, carbon 

credits en kansen voor paludicultuur en natte natuur in NoordHolland. Rapport Landschap Noord-

Holland, Heiloo.  

Schotman, A.G.M. & R.G.M. Kwak, 2003. Moerasvogels op peil. Deelrapport 2: Successie en het 

succes van moerasvogels. Aanbevelingen voor beheerders op basis van de relatie tussen 

moerasvogels en vegetatiesuccessie. Alterra-rapport 828.2, Wageningen. 

Smakman & Annevelink 2013. biomassahubs in de regio Emmen-Coevorden 

Walsum, P. van, F. van Diepen & J. Smittenberg, 1998. Waterbeheer rondom het Bargerveen. 

Toekomstscenario’s voor een duurzame buffering van het veenreservaat. DLO-Staring Centrum, 

Wageningen. 

Wichmann, S., 2018. Economic incentives for climate smart agriculture on peatlands in the EU. 

Institute of Botany and Landscape Ecology, University of Greifswald. 

Wichmann, S. & Köbbing, J.F., 2015. Common reed for thatching—A first review of the European 

market. Industrial Crops and Products 77: 1063–1073. 

Wichtmann, W., C. Schröder & H. Joosten, 2016. Paludiculture – productive use of wet peatlands. 

Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart. 

Wilson, D., Blain, D., Couwenberg, J., Evans, C.D., Murdiyarso, D., Page, S.E., Renou-Wilson, F., Rieley, 

J.O., Sirin, A., Strack, M. & Tuittila, E.-S., 2016. Greenhouse gas emission factors associated with 

rewetting of organic soils. Mires and Peat 17 (4): 1- 28. 

 

Internetpagina’s 

www.dsm.com/corporate/media/informationcenter-news/2014/09/29-14-first-commercial-scale-

cellulosic-ethanol-plant-in-the-united-states-open-for-business.html 

http://www.dsm.com/corporate/media/informationcenter-news/2014/09/29-14-first-commercial-scale-cellulosic-ethanol-plant-in-the-united-states-open-for-business.html
http://www.dsm.com/corporate/media/informationcenter-news/2014/09/29-14-first-commercial-scale-cellulosic-ethanol-plant-in-the-united-states-open-for-business.html


Perspectieven voor natte landbouw in het Internationale Natuurpark Veenland 

48 
 

www.ibp.fraunhofer.de/en/Press/Research_in_focus/Archives/May2013_cattail.html 

www.grasgoed.eu 

www.green4print.nl/shop/uk/product-portfolio/paper/hierpapier 

www.klimaateffectatlas.nl 

www.konaro.de 

nnrgy.com 

www.veenweiden.nl/veen-voer-en-verder/biomassa-als-strooisel/ 

www.veenweiden.nl/veen-voer-en-verder/toegevoegde-waarde-als-veevoer/ 

www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2016/10/Factsheet-Olifantsgras.pdf 

www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Olifantsgras-Miscanthus.htm 

www.3-n.info 

 

 

 

http://www.ibp.fraunhofer.de/en/Press/Research_in_focus/Archives/May2013_cattail.html
http://www.grasgoed.eu/
http://www.green4print.nl/shop/uk/product-portfolio/paper/hierpapier/
http://www.klimaateffectatlas.nl/
http://www.konaro.de/
http://nnrgy.com/
http://www.veenweiden.nl/veen-voer-en-verder/biomassa-als-strooisel/
http://www.veenweiden.nl/veen-voer-en-verder/toegevoegde-waarde-als-veevoer/
http://www.veenweiden.nl/wp-content/uploads/2016/10/Factsheet-Olifantsgras.pdf
http://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Olifantsgras-Miscanthus.htm
http://www.3-n.info/

