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Maïs op het veen, bij wijze van proef
Jarenlang was de
provincie gekant
tegen het telen
van maïs in het
kwetsbare veen-
weidegebied. Nu
is er toch weer
een proef.

JAAP HELLINGA

M iddenin de vlakte, op een
stuk land aan de Fjûrlâns-
wei bij Aldeboarn, wandelt

een klein gezelschap van melkvee-
houders, ambtenaren en onderzoe-
kers op vrijdagmiddag over het om-
gewoelde gras. Als een van de boe-
ren even springt, voel je de onder-
grond lichtjes bewegen. Twee
trekkers staan naast het perceel dat
ze hebben bewerkt. Een paar jaar ge-
leden zakte hier nog een zware maïs-
hakselaar tot aan de assen in de drek.

Op bijna dezelfde plek zijn onder-
zoekers van Wageningen Universi-
teit en het adviesbureau Aequator
begonnen met een proef om maïs te
verbouwen. Zo middenin het veen-
weidegebied is dat niet helemaal on-
omstreden. Door de maïsteelt zal de
grond sneller inklinken en verzak-
ken, zo is de vrees.

Eenderde van de 73.000 hectare
aan veen in het Lage Midden lijkt al
reddeloos verloren. Als er niks ver-
andert, is rond 2050 bijna de helft
van het veendek verdwenen, meldt
de Veenweidevisie. Dat zal gevolgen
hebben voor de gebouwen in het ge-
bied. De provincie en Wetterskip
Fryslân hopen de veenoxidatie en de
daling van het maaiveld in ieder ge-
val te kunnen vertragen.

Tegelijk zit je met de belangen van
zo’n duizend melkveebedrijven,

goed voor 215 miljoen euro omzet
per jaar. Die boeren willen graag hun
vee bijvoeren met maïs, omdat de
koeien daar beter bij gedijen. Tussen
al die maïsstengels groeit ook wel
eens iets anders, merken de boeren.
Soms stuiten ze bij het oogsten op
hennep, door lepe weedbazen ver-
stopt tussen het groen. Dat cannabis
gaat gewoon mee in de maïshakse-
laar en eindigt als veevoer, want een
melkveehouder heeft geen tijd voor
zulke onzin.

Het is natuurlijk de vraag of maïs
wel de boosdoener is bij het uitdro-
gen van de ondergrond, zegt onder-

zoeker Jos Groten van de Wagenin-
gen Universiteit. ,,We denken dat
het omploegen van de grond veel
kwalijker is.’’ Daarom is het proef-
perceel aan de Fjûrlânswei verdeeld
in verschillende stroken, die elk op
een andere manier zijn bewerkt.

Sommige zijn flink overhoopge-
haald en overgoten met drijfmest. In
andere stroken is slechts een klein
streepje gefreesd, waarin de maïs-
zaadjes zijn gepland. De mannen
staan er omheen, steken spaden in
de grond en laten de korrels in hun
handen rollen. De komende twee
jaar zullen de onderzoekers bijhou-
den hoe het gewas zich ontwikkelt
en vooral hoe de bodem zich houdt.

Ook de grondwaterstand en de
grasopbrengst worden meegewo-
gen in de resultaten. ,,Dizze grûn hat
no in pear kear oer de kop west’’, ver-
telt Gerrit Brak, eigenaar van het

land. ,,Derfoar hat it miskien wol fyf-
tich of santich jier net oer de kop
west en wy krigen it mar net oan de
gong. En no? No giet it folle makli-
ker. It kimet folle better.’’

Brak melkt een kleine 200 koeien
op 140 hectare grond. Collegaboer
Berend Mulder uit Haskerdijken
heeft 90 melkkoeien. ,,Ik ferbou foar
in diel maïs op sângrûn.’’ Bij Alde-
boarn waait een gure wind over de
landen, maar Mulder is bijzonder te-
vreden over het weer. ,,It is in prach-
tige maitiid foar ús. Do kinst gjin
bettere omstannichheden krije foar
it gers.’’

‘Niet de maïs,
maar omploegen
is slecht voor
de veengrond’
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