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Uit balans...
Ik kreeg afgelopen week al een donkerbruin vermoeden; 
een paar kuchjes kondigden een pijnlijke keel aan. Gaat 
vanzelf wel weer over, vertrouwend op een zelfregulerend 
vermogen. Deze keer niet dus, ergens was een balans uit 
evenwicht...

Zo is het wellicht ook met de bodem (en de daaraan 
verbonden waterkwaliteit). Zou de bodem de afgelopen 
decennia ook uit balans zijn geraakt? Voor het herstellen of 
in stand houden van de ingewikkelde bodembalans van het 
veenweidelandschap kunnen we gelukkig terugvallen op 
verschillende maatregelen. In dit project analyseren we 
kringloopwijzers en brengen we maatregelen in praktijk. 
Waar dat past en hoe dat past.  

En voor mijn keel…een pakje keelpastilles doet wonderen.
Succes.

Mieke Vergeer
Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke

In het najaar van 2015 is het project Bewust Boeren in 
Gouwe Wiericke van de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe 
Wiericke start gegaan. Drie studiegroepen van elk 5 - 10 
melkveehouders zijn de afgelopen maanden enkele keren 
bijeen geweest om zich voor te bereiden op het komende 
landbouwseizoen. 
Hoe kunnen wij ons nutriëntenmanagement verbeteren? 
Immers; zowel de waterkwaliteit als de agrarische 
bedrijfsvoering is hierbij gebaat... 

Het project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke is de opvolger 
van het project ‘Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden’ 
(2013 - 2015). In deze voorloper hebben melkveehouders zich 
gefocust op het leren werken met de kringloopwijzer en 
kennis gemaakt met een aantal maatregelen waardoor 
nutriënten in het veenweidenlandschap efficiënter benut 
kunnen worden. In de opvolger, het project Bewust Boeren in 
Gouwe Wiericke, ligt de uitdaging bij het in de praktijk 
brengen van een aantal van deze maatregelen. Onder 
begeleiding van experts verdiepen twee studiegroepen die 
ook al actief waren in de voorloper hun kennis op het gebied 
van bodem en water. Daarnaast is nog een derde studiegroep 
van start gegaan. Ook zij willen (nog) bewuster gaan boeren.   

De stichting Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke is aanvrager 
van het project. De projectgroep bestaat uit een afvaardiging 

van HDSR, HHR, LTO Noord, Nutriëntensamenwerking 
Veenweiden, PPP Agro Advies en SGGW. DMS Advies en 
Boerenverstand ondersteunen bij de uitvoering. In het project 
wordt verder nauw samen gewerkt met VIC Zegveld.

Startersgroep 
Door: Robin Kool, Dirksen Management Support

Op 9 december werd de startersgroep afgetrapt bij de familie 
Goudriaan te Reeuwijk. Gedurende deze bijeenkomst werd 
kennisgemaakt met de kringloopwijzer. Hierbij ging het met 
name over het gedeelte Voeding (BEX) van de kringloopwijzer. 
Naast de uitleg van formules die de Stikstof en Fosfaat 
benutting op dierniveau berekenen, werd ook ingegaan op de 
cijfers van de kringloopwijzers die over 2014 zijn ingevuld. 
Hieruit kwam al vrij snel naar voren dat in de groep voldoende 
eiwitrijk gras beschikbaar is voor de koeien, maar dat de 
koeien het eiwitrijke gras nog beter kunnen benutten. Hierop 
volgde een discussie over de eiwitkwaliteit in gras en hoe 
deze te verbeteren is op basis van de kuiluitslagen over 2015. 
Afsluitend werd een ronde over het bedrijf gemaakt waarbij 
het rantsoen werd toegelicht.

Op 3 februari was de startersgroep te gast bij de familie 
Niesing te Reeuwijk. Tijdens deze bijeenkomst werden de 
cijfers uit de kringloopwijzer van 2015 gecombineerd met de 
formules rondom de benutting van Stikstof en Fosfaat van de 
bodem in de kringloopwijzer. Hierbij kwam in de 
kringloopwijzers naar voren dat er behoorlijke verschillen zijn 
tussen de bedrijven in de opbrengsten van gras en mais in 
2015. Ook de kwaliteit (zetmeelgehalte) van de mais liep 
uiteen. 

Op deze bijeenkomst zijn we ook dieper ingegaan op het 
combineren van voedingsmiddelen tot een totaal rantsoen 
wat past bij de veestapel. Verschillende (sub)groepen in de 
veestapel hebben een verschillende behoefte aan VEM, Ruw 
Eiwit en Fosfor. Om tot een goede benutting van Fosfor te 
komen is het nodig om richting de behoeftenorm te sturen. 
Dit kwam ook tijdens de ronde in de stal naar voren bij het 
bekijken van de verschillende (sub)groepen van de veestapel.



Bovenstaande tabel geeft aan dat al voordat de kuilanalyse 
binnen is, bepaald kan worden wat voor soort voer er 
gewonnen is. En daarmee kan in de latere snedes al bijgestuurd 
worden; sneller of juist trager voer winnen of juist eiwitrijker 
of eiwitarmer.  

Hoe beter de kwaliteit en de benutting van het eigen voer, 
hoe lager de aankopen van (kracht)voer. De bodem moet dan 
vanzelfsprekend wel goed blijven presteren. De volgende 
bijeenkomst gaat de groep op excursie bij een aantal 
topkringloopboeren. Daar gaan we met een schop het veld in 
om de bodem en het grasland te beoordelen. 

Interview Sander Goudriaan

In Reeuwijk heeft Sander Goudriaan een melkveebedrijf 
met 100 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Op het gebied 
van ruwvoerwinning is het bedrijf zelfvoorzienend. Op 7 ha 
wordt maïs geteeld en op 54 ha gras. De productie ligt op 
8700 kg melk per koe met 4,34% vet en 3,61% eiwit.  
Sanders drijfveer om mee te doen aan het project Bewust 
Boeren de Gouwe Wiericke is het op de hoogte blijven van 
recente regelgeving en ontwikkelingen en het vergelijken 

van cijfers met andere 
melkveehouders om 
zo van elkaar te leren. 

Door een hoog 
aandeel kuilgras in het 
rantsoen van de 
melkkoeien wordt er 
op het bedrijf een 

negatieve stikstofbenutting behaald in de BEX. De benutting 
ligt op -3% voor stikstof en +9% voor fosfaat. Sander wil de 
stikstofbenutting verbeteren door minder eiwit in het 
krachtvoer te gaan voeren. Er is al voldoende ruw eiwit in 

Verdiepingsgroep bodem
Door: Frank Verhoeven, Boerenverstand 

Twee keer zijn de 6 melkveehouders uit de verdiepingsgroep 
bodem nu bij elkaar gekomen om met elkaar te leren over een 
hogere bodembenutting en minder verliezen. Vanzelfsprekend 
is de actualiteit rondom de fosfaatrechten, de melkveewet en 
de kringloopwijzer uitvoerig met elkaar besproken. Langzaam 
wordt duidelijk dat er binnen de strenge regels nog maar 
beperkt ruimte is om te groeien. Via het voerspoor (minder N 
en P in het voer, zorgt voor minder N en P in de mest) en via 
het bemestingsspoor (meer P oogsten geeft ruimte om meer 
P te bemesten) is wel ruimte voor beter management.

Besproken is dat het bemestingsplan (nu vaak gezien als een 
administratieve verplichting) omgebouwd kan worden tot een 
‘voederwinningsplan’. Een plan waarin de boer zijn strategie 
bepaalt op welke percelen hij welke kwaliteit voer gaat 
winnen. Want alle deelnemers hebben ervaren hoe de 1e 
snede graskuil van 2015 heeft gemolken. De vraag is: Wat 
moet er dit jaar anders? Meer eiwit? Of was het eiwit er wel, 
maar was het voornamelijk snel en moeilijk te benutten? En 
hoe zit het met de verteringscoëfficiënt van het voer? Of met 
eiwitaanvulling met eiwitrijke brok en de gevolgen daarvan 
voor de kringloopwijzer, mestafvoer en de portemonee?
Het begint met de vraag; welke kuil past het beste bij de 
veestapel en het voersysteem? Elke keer als het mes in het 
gras gaat, de vraag stellen: wat voor voer wil ik winnen? En 
dat dat allemaal afhankelijk is van het weer is geen goed 
antwoord. Er valt wel degelijk wat te plannen!

het kuilgras aanwezig is. De eerste snede had een ruw eiwit 
van 170 en de laatste snede ging zelfs boven de 200.

“Op de bijeenkomsten is het me opgevallen dat er op het 
gebied van bemesting nog wat te sturen valt.”, geeft Sander 
aan. “Normaal strooide ik voor de eerste snede 250 kg kas 
per hectare, maar vorig jaar ben ik begonnen met het 
spuiten van Powerbasic op de eerste snede. Dit had het 
afgelopen jaar nog weinig resultaat. Voor dit jaar overweeg 
ik om ook de tweede snede met Powerbasic te spuiten.” 

In de afgelopen jaren dat Sander verschillende studiegroepen 
heeft bijgewoond is hij Powerbasic gaan spuiten en 
nauwkeuriger gaan kijken qua bemesting. Sander is nu bezig 
met voerefficiëntie door het wegen van voer. “De afgelopen 
weken ben ik minder maïs en minder krachtvoer gaan 
voeren, en dat is me goed bevallen. De krachtvoergift zat op 
25kg brok op 100 kg melk. Dit is nu verlaagd naar 24 kg,  
maar verdere verlaging is nog mogelijk.” Daarnaast wil 
Sander minder ruw eiwit gaan voeren in het krachtvoer en 
wordt het aandeel hooi vergroot. 18 ha gras is overgegaan 
in natuurland en hier mag alleen nog vaste mest op 
uitgereden worden. 



Verdiepingsgroep water
Door: Barend Meerkerk, PPP Agro Advies

In het Veenweidegebied heeft water een bijzondere rol. Zowel 
grondwater als slootwater hebben een grote invloed op het 
nutriënten management van de boer. Om hier meer inzicht in 
te krijgen verdiepen 10 melkveehouders zich met elkaar op 
watermanagement: gericht sturen met grond- en slootwater. 
Ze worden hierbij ook ondersteund door mensen van het 
Veenweide Innovatie Centrum, Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Rijnland.

De groep richt zich op vragen over:
•	 het effect van draagkracht-maatregelen op het gebruik 

van de percelen en daarmee op de bodemoverschotten 
(denk aan onderwater drainage) 

•	 invloed van mineralen management op de 
bodemoverschotten (kringlooplandbouw)

In de eerste bijeenkomst was daarvoor Erik Jansen van het 
Veenweide Innovatie Centrum aanwezig om een toelichting te 
geven op lopend onderzoek. Er wordt op dit moment 
uitgebreid systeemonderzoek gedaan in opdracht van VIC in 
het Innovatietraject ‘Sturen op nutriënten’.

Een heel interessant onderzoek wat toen besproken werd is 
dat van Acacia Water waarin real-time waarnemingen gedaan 
werden aan allerlei bodem indicatoren. Hieronder vindt u 
bijvoorbeeld de bodemtemperatuur vanaf juli 2014 tm januari 
2016. Boeiend om te zien hoe dit zich ontwikkeld door de 
jaren heen. Ervaringen leren dat gras gaat groeien vanaf een 
bodemtemperatuur van 8 graden in de bovenste 10 centimeter. 
In het onderzoek wordt uitgezocht om bodemtemperatuur 
een goede indicator is voor grasgroei en te verwachten 
mineralisatie (om hier beter op in te kunnen spelen in de 
bemesting).
 
In de tweede bijeenkomst is er samen met Nick van Eekeren 
nagedacht over bemesting van Veenweidegronden aan de 
hand van de grondmonsteranalyses en kuiluitslagen. Wat er in 
ieder geval uit naar voren kwam is dat Zwavel bemesting op 
Veengrond nadelig is voor de bodemdaling, omdat dit 
mineralisatie stimuleert. In de komende bijeenkomst staat het 
bespreken van de KLW resultaten op het programma, en 
maken we een begin met het uitvoeren van waterkwaliteit 
proeven op het eigen bedrijf, hierover de volgende keer meer. 
Vragen? Mail naar b.meerkerk@ppp-agro.nl

mailto:b.meerkerk%40ppp-agro.nl?subject=


Door: Barend Meerkerk, PPP Agro Advies

Afgelopen najaar zijn we gestart met de tweede fase van 
Bewust Boeren in Gouwe Wiericke 2016. Er is hard gewerkt 
en veel overleg geweest om dit mogelijk te maken. Ik ben blij 
met deze grote inzet van de betrokken partners, en dan 
vooral ook vanuit de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe 
Wiericke als initiatiefnemer. De inzet om toepassing van 
nieuwe inzichten mogelijk te maken weerspiegelt denk ik ook 
wel het vertrouwen dat de Stichting heeft in goede 
perspectieven voor de melkveehouderij in deze regio.

Wat levert dit project nu op kunt u denken. Meer dan u 
denkt. Er wordt namelijk veel goed en fundamenteel 
onderzoek uitgevoerd onder regie van het Veenweiden 
Innovatie Centrum over verschillende onderwerpen die 
melkveehouders in de bedrijfsvoering tegenkomen. Maar 
soms zo fundamenteel dat de vertaalslag naar de praktijk nog 
wel gemaakt moet worden. En daar kan een project als 
Bewust Boeren in Gouwe Wiericke een mooie rol in vervullen. 
De reacties van deelnemers op de gepresenteerde resultaten 
zijn erg waardevol voor de onderzoekers. Zij leren hiervan 
welk resultaten het eerst opgepikt worden door de praktijk. 
Zoals bijvoorbeeld vorig jaar de bodemtemperatuur in relatie 
tot het moment van eerste bemesting in het voorjaar. Dat 
helpt dan om richting te geven aan de manier van presenteren 
van onderzoeksresultaten.

Persoonlijk ben ik voor komend jaar ook erg benieuwd naar 
de uitwisseling van kennis tussen de deelnemers en de 
waterschappen HHR en HDSR. Wat is het effect van handelen 
van een melkveehouder op de waterkwaliteit? De gemiddelde 
mening van de deelnemers is  dat die wordt overschat. We 
gaan onderzoeken of dit klopt aan de hand van diverse 
praktijkmetingen.

En of je nu mineralen verliest naar de bodem/ water of naar 
de lucht, het blijven verliezen. En verliezen kosten geld. Wat 
dat betreft ben ik ook blij met de Proeftuin Veenweiden (zie 
voor meer informatie www.veenweiden.nl). In combinatie 
met de verschillende KRW projecten hoop ik op echt nieuwe 
inzichten over de stikstof- en fosfaatkringloop op veengrond.

Nut en noodzaak

Bewust Boeren 
Ook interessant voor u?

U kunt zich nog aanmelden voor het project Bewust Boeren 
Gouwe Wiericke. Voor meer informatie over het project of om u 
aan te melden, kunt u contact opnemen met Barend Meerkerk.

Binnenkort op de kalender:
•	 22 maart: 14e Innovatiedag Blik op de Wei (PPP Agro Advies, 

Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld, KTC Zegveld, 
Wageningen UR)

Bewust Boeren Links:
•	 Proeftuin Veenweiden zoekt deelnemers
•	 Artikel Bewust Boeren Gouwe Wiericke
•	 Rapport Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage  

in veenweide

Het project is onderdeel van het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). DAW is een initiatief LTO Nederland 
waarin samen met waterschappen wordt gewerkt aan voldoende en schoon zoetwater. Voor meer informatie zie 
www. agrarischwaterbeheer.nl
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