
VEENWEIDEN Koeien en tractoren zakken er weg in de zompige
grond. Wat kun je dan nog verbouwen in het Groene Hart? De
vooruitzichten lijken goed voor een verrassend gewas: rijst.
tekst Emiel Hakkenes

L
andbouwwetenschappers her-
ken je aan hun taalgebruik.
“Hier ligt een proef”, zeggen
Anna Koornneef en Nick van
Eekeren allebei.Waar andere
wetenschappers een proef
‘doen’, hebbenKoornneef (van
hetVeenweide Innovatie Cen-
trum in Zegveld) enVan Eek-
eren (van het Louis Bolk Insti-

tuut voor biologische landbouw) er een ‘lig-
gen’. Ze doelen op een aantal afgebakende per-
ceeltjes op het terrein van hetVeenweide In-
novatie Centrum, een proefboerderij op de
grens van Utrecht en Zuid-Holland. Het ter-
rein heeft iets van een dambord, waarbij op ie-
der vakje iets anders gebeurt. Zo zijn ermeer-
dere vakjes waar cranberry’s groeien, telkens
op een iets anderemanier: op het ene perceel
mag er gras omheen groeien, op een volgende
grazen schapen dat weg (de cranberry’s lusten
ze niet en laten ze staan) en op een derde
wordt onkruid te lijf gegaanmet een biolo-
gisch bestrijdingsmiddel. Op het land achter de
boerderij groeien riet enwilg, olifantsgras en
lisdoddemet zijn bekende rietsigaren.
Inderdaad, zegtAnna Koornneef, lisdodde

en olifantsgras verwacht je niet in het veen-
weidegebied van hetGroeneHart. Maar dat is
nu net de proef (die hier dus ‘ligt’, in samen-
werkingmet de Radboud Universiteit Nijme-
gen, in een project dat ‘Veen,Voer enVerder’ is
gedoopt): uitzoekenwelke gewassen hier in de
toekomst verbouwd zouden kunnenworden,
enwelkemanier dan het beste is. Die vraag is
relevant, omdat in hetGroeneHart de bodem
daalt en het waterpeil stijgt als gevolg van in-
klinkend veen. In dorpen enwoonwijken in
het gebied zorgt dat voor wateroverlast bij
stortbuien. En boerenmerken dat deweiden
steedsminder bruikbaar worden voor veehou-
derij: koeien trappen de zachte grondmet hun
poten kapot en een zware tractor ofmaaima-
chine zakt er ook inweg.Maar wat anders dan
gras kun je hier laten groeien?
“Watwe zoeken”, zegt senior onderzoeker

agrobiodiversiteit en duurzame veehouderij
Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut,
“is iets dat boeren op korte termijn al kunnen
gebruiken. Een gewas dat ze aan de koeien
kunnen voeren en dat op langere termijn wel-

licht ook op anderemanier winstgevend kan
worden.”

Zompiger
Anna Koornneef gaat voor over het terrein van
de proefboerderij in Zegveld. Ze heeft laarzen
aangetrokken. Niet ten overvloede; het heeft
de afgelopen dagen veel geregend, waardoor de
grond nu nog zompiger is dan anders. Rondlo-
penwordt soppen.
Her en der op het land en in de sloten staan

gele en oranjemarkeringsbordjes die duidelijk
maken dat hier iets wordt onderzocht. Verder
is het opvallend stil, er klinkt alleen het ge-
kwaak van kikkers en het gesnater van een
woerd die verschrikt opvliegt.
Kijk daar, wijst Koornneef terwijl ze over

een hek klautert. Daar groeit het gewas dat je
in hetGroeneHart helemaal niet verwacht,
maar dat in een natte omgeving uitstekend
groeit: wilde rijst. Tussen paaltjes, in bakken in
het water, groeien een paar rijstplanten. Anna

Ook rijst is straks
een Hollands
streekproduct

In het Groene Hart daalt
de bodem en stijgt het
waterpeil.Weidenworden
steeds minder bruikbaar
voor de veehouderij.
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De rijst groeit in bakken in het water. ‘De rijst is bedoeld voor menselijke consumptie.’



Onderzoekster Anna Koornneef in de ‘sawa’: het gedeelte waar rijstplanten groeien. FOTO’S WERRY CRONE

Koornneef waadt er naar toe – een sawa in
Zegveld, lijkt het. De proefboerderij, zegt
Koornneef, zoekt vooral naar innovaties voor
veehouders. “Maar rijst zal vooral voormense-
lijke consumptie zijn.”
Hollandse rijst uit hetGroeneHart – het

spreekt al gauw tot de verbeelding, maar pro-
jectleider Nick van Eekeren tempert eventuele
hoge verwachtingen. In de eerste plaats, zegt
hij, moet je dezewilde rijst niet verwarren
met de Lassie toverrijst in een pakje in de su-
permarkt. Dat is een ander graan. Verder
klinkt rijst misschien exotisch, gaan de ge-
dachten al gauw naar China, India of Indone-
sië, maar dewilde variant die in Zegveld is ge-
plant, komt voor in deVerenigde Staten en
Canada, waar indianen het al sindsmensen-
heugenis gebruiken. Het zaad voor de proef
kwam per post uit deVS. Dat was nog een hele
toer, omdat het nat en koelmoest blijven.
Ook vond de douane de zending nogal ver-
dacht.Maar nu groeit er toch daadwerkelijk

wilde rijst op Nederlandse veenweidegrond.
Van Eekeren: “In Europawordt al op grote

schaal wilde rijst geteeld in Hongarije, dus
waaromniet in het Nederlandse veenweidege-
bied?Wij denken dat het zoumoeten kunnen.
Het is een innovatie, maar geen luchtfietserij.”
Maar, tempert hij opnieuw: “Het is nog een
heel traject voordat het hier op grote schaal
kanworden verbouwd. Een van demoeilijkhe-
den is dat de rijstplant heel helder water nodig
heeft om te kiemen, helderder dan het van na-
ture in hetGroeneHart is.”

Cultuuromslag
Nu kennenNederlanders wilg, riet en lisdodde
als planten die in natte delen van het land
groeien. Dus een boer zal misschienweinig
aarzeling ervaren om dat te gaan verbouwen
en toepassen.Maar rijst? Is dat geen al te grote
cultuuromslag?Och, denktVan Eekeren, wie
bekend ismet tarwe, gerst en haver, zal weinig
moeite hebbenmet rijst als graan.
Maar hoemoet dat praktisch? De zware

tractor kan het land niet op. “Het water kun je
wegpompen als je de rijst wilt oogsten”, zegt
Van Eekeren. “En dat gaat heus nietmet de
hand, daar is ookmechanisatie voor. Danmoet
je denken aan voertuigenmet rupsbanden.”
Lopend door deweilanden in Zegveld ver-

telt Anna Koornneef dat ze is afgestudeerd op
de vraag of koeien aan te passen zijn aan het
landschap.Meer precies: kun je een koe fok-
kenmet een groot klauwoppervlak, waardoor
het dier de drassige grondminder stuktrapt?
Het zoumoeten kunnen, concludeerde ze, als
je foktmet bepaalde stieren.
Maar als de koeien en de traditionele ge-

wassen nietmeer geschikt zijn voor de grond
van hetGroeneHart, moet de conclusie dan
niet zijn dat veeteelt hier nietmeermogelijk
is? “Dat is te rigoureus geredeneerd”, zegtVan
Eekeren. “Demelkveehouderij is een van de
economische dragers van dit gebied. Gezinnen
verdienen er hun broodmee. Enwat wil je
dan? Het onder water laten lopen?”
Anna Koornneef klautert weer over het hek

enwandelt terug naar het kantoortje van de
proefboerderij. Of hetGroeneHart straks niet
alleen bekend staat om zijn kaasmaar ook om
zijn rijst? Ze stampt demodder van haar laar-
zen en lacht. “Zoumaar zo kunnen.”

‘Als je de rijst wilt
oogsten, kun je het water
wegpompen. Dat gaat
niet met de hand, daar is
mechanisatie voor nodig.’
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De wilde rijst, zoals deze nu in Zegveld groeit. De variant is afkomstig uit de Verenigde Staten.
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