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Lisdodde teelt en levenscyclus analyse

Op basis van onderzoek uit
Veen, voer en verder I (2016-2018), 
Veen, voer en verder II (2019-2021)

en vooruitblik

Community of Practice (CoP) beheer en onderhoud van de waterschappen

24 mei 2022

i.s.m.
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Agenda

1. Waarom natte teelten en lisdodde?

2. Biomassa productie, waterpeil, nutriënten, oogsttijdstip

3. Levenscyclus analyse lisdodde als isolatieplaat

4. Vervolgonderzoek in VIPNL



Waarom natte teelten 
en lisdodde?
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Waarom natte teelten en lisdodde?

1. Broeikasgassen  o.a. waterpeil rond maaiveld

2. Bodemdaling  waterpeil tot maaiveld of hoger

3. Nutriënten en waterkwaliteit  N-C-P-K opname, opbrengsten ≥ 20 ton ds/ha mogelijk?

4. Toepassing biomassa  bouwmateriaal

5. Ruimte voor waterretentie en biodiversiteit
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Wat maakt lisdodde geschikt als 
bouwmateriaal?

• Vezelsterkte en isolerende waarde

• Vele toepassingen denkbaar (Keijsers, 2020, Wageningen 
Universtiteit):

• Plaatmateriaal (Typhaboard)

• Textiel en non-woven toepassingen

• Binderless board

• Olieabsorber vanuit pluis

• Biochar?

Randvoorwaarde: droog en afgestorven oogsten (feb/maart)



Biomassa productie, 
waterpeil, nutriënten, 

oogsttijdstip
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Effect afplaggen en waterpeil (-20/+5cm versus 
+20 cm)

Lisdodde ongeplagd
• Al in eerste jaar betere opbrengst.

• Toename opbrengst 2e jaar in plaats van 

afname

• Kleine lisdodde op laag water wel afname 

opbrengst.

Riet geen effect behandeling

Bansal et al. 2019. Review artikel. …”Typha

latifolia is often favored in shallower waters, 

while T. angustifolia … is better adapted to 

deeper waters … Typha has some tolerance 

to drought … periodic low water levels with 

resultant low soil moisture can hinder Typha”
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Effect bemesting (0 versus 150-300 kg N-K + 38-75 kg P / ha) 

en waterpeil (-20/+5cm versus + 20 cm) gedurende vier 
jaar op geplagde bodem

Lisdodde 1) kon niet goed tegen laag waterpeil en 2) effect bemesting alleen bij hoogwater

Riet hogere opbrengst dan lisdodde, weinig effect waterpeil en bemesting

Dus Riet minder gevoelig voor waterpeil en bemesting? Lisdodde  waterpeil en nutriënten van belang!
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Mogelijke factoren van invloed op groei en 
opbrengst

• Hypothese: groeiseizoen oogsten 
‘onderbreekt lisdoddecyclus’?

• Beschadiging wortelstokken bij oogst 
onderbreekt ook ‘lisdoddecyclus’?

• Bodem- en wateromstandigheden:

• Nutriënten en chemie bodem, en 
sommige velden ook baggervorming. 
Bagger geeft troebel water en een 
slappe bodem voor vestiging van 
planten 

• Kleigehalte bodem?

• Stromend water gunstig? Eerste 
uitkomsten wisselend

• Manier van opbrengstbepaling

‘Typha cycle’ (Sojda and Solberg, 1993)
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Alleen bij toevoeging van 

veel nutriënten en jaarlijks 1x 

oogsten > 20 ton ds/ha.

Manier van bemesten 

mogelijk niet helemaal 

effectief?   2021 

doorstroming proef gedaan

Bansal et al. 2019. Review 

artikel. …”Cutting Typha

ramets reduces survival when 

stored carbohydrates are at 

their lowest concentrations in 

the rhizomes (= voorjaar).” 

Effect bemesting (0, 150, 340 of 950 kg N/ha) en 
oogstfrequentie (1 of 2x) op afgeplagde 
bodem
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Relatieve biomassa lisdodde, de 
fosfaatafvoer en mogelijke toepassingen

bron: Geurts et al. 2017



Levenscyclus analyse 
(LCA) lisdodde als 
isolatieplaat
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LCA systeemvergelijking melkveehouderij 
versus grote lisdodde op veengrond
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Teelt- en verwerking van lisdodde tot 
isolatie 

Teelt: 

• Een keer oogsten per jaar 

• Netto opbrengst van 7.3 t DS ha-1 na oogstverliezen

Drogen en productie: 

• Drogen van lisdodde met fossiele energie 

• Productie van (fictieve) plaat met voornamelijk vezels, 
bindmiddel, fungicide, brandwerend middel 

• Impact plaatverwerking gebaseerd op hennep-
isolatieplaten
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Belangrijkste uitkomsten

Alles in t CO2-eq Referentie 

(melkproductie)

Alternatief 

(lisdodde)

Verandering % 

Emissies van landgebruik 32.7 11.1 -66%

Emissie in opslag lisdodde 

(eenmalig) 

- -0.7 -

Melkproductie 19.4 Verplaatste 

productie: 23.8

+23%

Teelt en verwerking lisdodde - 9.7 -

Vermeden uitstoot fossiele 

isolatie 

- -8.4 -

Totaal 52.1 35.6 -32%
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Onzekerheden en aannames 

• Product-specifieke uitkomsten

• Gebrek aan (empirische) data

• Isolatieplaat met voorbeeldsamenstelling

• Veel aannames in lisdoddeteeltemissies en –
impact 

• Onzekerheid in winst van vernatting: grootste 
klimaatwinst, maar grote onzekerheid 

• Ander waterpeil in referentiescenario geeft andere 
uitkomsten / potentie



Vervolgonderzoek in 
VIPNL
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Haalbaar duurzaam landgebruik en 
verdienmodel, als alternatief voor 
veenweiden?
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Vervolgonderzoek
Grote en kleine lisdodde

• Methode opbrengstmeten / oogstmoment 

• Meerjarig oogsten

• Effect doorstromend slootwater

• Teelt opschalen (o.a. zaaien, watermanagement, oogsten) 

• Oogsten zonder schade aan plant en bodem? 

• Broeikasgasarm telen? (waterpeil, voedingsstoffen bodem en water, doorstroming, etc.)

En andere?  combinatie verdienmodel, veenbehoud, minimale broeikasgasemissies en 
zoveel mogelijk herstel ecosysteemdiensten?

• Riet groeit bij waterpeilen onder maaiveld (minder watervraag en methaan), lijkt minder 
gevoelig voor nutriënten, kan op lange termijn veenvorming geven in tegenstelling tot 
lisdodde (van den Berg et al. 2016), en kan vergelijkbaar productief zijn

• Rietgras??, bies??, miscanthus bij -20 cm?? andere??  werken aan top 5-10 natte 
teelten voor veenweiden



Dank voor uw 
aandacht

j.pijlman@louisbolk.nl

https://louisbolk.nl/publicaties/natte-

teelten-voor-het-veenweidengebied

https://louisbolk.nl/publicaties/natte-teelten-voor-het-veenweidengebied

