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Hoofdaannemer:  Barend Meerkerk (PPP-Agro Advies)  
Onderaannemers:  Hans Dirksen (DMS) en Frank Verhoeven (BVST) 
Begeleidingsteam:  Anton de Wit (melkveehouder), Mieke Vergeer (SGGW1), Rienk Schaafsma 

(Nutriënten Veenweiden KRW), Marieke van Leeuwen (Projecten LTO Noord), Erik 
Jansen (VIC), Marinus Bogaard (Rijnland) en Niels Lenting (HDSR) 

 
1. Inleiding  
1.1 Korte terugblik op de eerste fase (medio 2013-begin 2015) 
Het project ‘Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden’ is uitgevoerd in de periode van 2013 tot 2015 en is de 
voorloper van het Nutriëntenproject Bewust Boeren in Gouwe Wiericke. Daarom ook wel ‘De eerste fase’ 
genoemd. Het project had betrekking op het Zuid-Hollandse gedeelte van het beheergebied van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tevens gelegen in het gebied van het gebiedscollectief voor 
agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer ‘Gouwe-Wiericke’.  

Aanleiding voor dit project vormde het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
(DAW), waarvoor dit gebied pilotgebied 
is, en de Bestuursovereenkomst 
nutriënten in Veenweiden Rijn-West, 
beiden uit 2013. De missie was om 
gezamenlijk te werken aan het 
verbeteren van het agrarische 
waterbeheer in het algemeen en de 
waterkwaliteit in dit veenweidegebied 
in het bijzonder. 
 
Twee studiegroepen van elk ca. 10 
melkveehouders hadden een focus op 
nutriëntenmaatregelen, de toepassing 
van de Kringloopwijzer en de 
bodemconditiescore. De specifieke 

aandacht hierbij voor de bodem en maatregelen ter verbetering van zowel bedrijfsvoering als waterkwaliteit 
van grond- en oppervlaktewater was zeker voor die periode een innovatieve aanpak. De resultaten van de 
eerste fase zijn gerapporteerd in de publicatie ‘Nutriëntenproject Veenweidegebied Bodegraven-Woerden’ 
(PPP-Agro Advies, januari 2015).  
 
1.2 Tweede fase (medio 2015-eind 2016) 
Wegens positieve ervaringen van zowel melkveehouders als waterschappen in fase 1 (het project 
‘Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden’) is medio 2015 fase 2 opgestart; Nutriëntenproject 
 Bewust Boeren in Gouwe-Wiericke. Uit de eerste fase bleek dat er veel winst viel te boeken in een efficiënter 
mineralenmanagement door met name een betere bodembenutting. Een beter functionerende bodem en een 
slimmer mineralenmanagement is van groot belang voor een betere waterkwaliteit. Het accent in de tweede 
fase lag bij de reductie van emissies naar het water.  
 
Een andere conclusie uit fase 1 was dat het bewust werken aan het sluiten van kringlopen op het agrarisch 
bedrijf lang niet voor alle melkveehouders vanzelf gaat. Bewustwording en kennisdeling via studiegroepen en 
themabijeenkomsten bleken van groot belang. En, om te komen tot daadwerkelijke aanpassing van 
bedrijfsvoering richting het verbeteren van de waterkwaliteit werd de conclusie getrokken dat de lange adem 
van belang was. Agrariërs uit fase 1 werden daarom ook weer uitgenodigd om deel te nemen aan 
studiegroepen en themabijeenkomsten in fase 2.  
 

                                                 
1 De Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (SGGW) is een samenwerkingsverband van 3 agrarische 

natuurverenigingen in Gouwe Wiericke 
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Zo hebben deze melkveehouders in fase 2 verder gewerkt aan meer inhoudelijke verdieping. Onbeantwoorde 
vragen en kansen voor verbeteringen zijn in de groepen behandeld. De kracht van het eerder opgebouwde 
netwerk van melkveehouders is zodoende verder benut en uitgebouwd. In een open sfeer naar elkaar toe en 
met de wil om van elkaar te leren zijn er al heel veel water gerelateerde zaken bediscussieerd in de 
bijeenkomsten. De gecontinueerde studiegroepen uit fase 1 heetten in fase 2 de verdiepingsgroepen. Zij 
hebben zich in fase 2 gefocust op: nutriënten management door middel van water- en bodemmaatregelen.  
 
Daarnaast is het netwerk van melkveehouders in fase 2 tevens verder opgeschaald, door een extra 
bewustwordingsgroep te starten. Deze groep heeft zich voornamelijk gefocust op de kringloopcijfers, 
BodemConditieScore en Rantsoenwijzer. In de nieuwe groep waren ook ondernemers uit het gedeelte van 
Gouwe-Wiericke dat is gelegen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland betrokken.  
 
Samengevat is in de tweede fase dus gewerkt met twee verdiepingsgroepen en één bewustwordingsgroep. 
 
2. Doel project 
Het Nutriëntenproject Bewust Boeren in Gouwe-Wiericke heeft zich tot doel gesteld een echte verandering 
teweeg brengen in het gebied Gouwe Wiericke op het vlak van nutriëntenmanagement. Waar in de eerste fase 
mee was gestart, heeft ook in de tweede fase weer centraal gestaan: het nutriënten management en 
kringlooplandbouw op melkveebedrijven. In fase 2 is dit onderverdeeld in twee accenten: 

- Water: hierbij kwamen zowel grondwater als slootwater aan bod in relatie met de bedrijfsvoering 
- Bodem: hierbij kwamen zowel de gewassen, bemesting als de bodemkwaliteit aan bod in relatie met 

de bedrijfsvoering 
 

De opgedane kennis uit beide accenten moest bijdragen aan het verder verbeteren van de water- en 
bodemkwaliteit. Specifiek: de af-en uitspoeling van nutriënten veroorzaakt door agrarische bedrijven en nog 
specifieker melkveebedrijven en hun bodems.  
 
In de uitvoering is gewerkt aan de volgende subdoelen: 

1. Het voortzetten van het succes met de actieve melkveehouders uit fase 1. 

2. Het aantal actieve deelnemers vergroten met minimaal een groep van 10 boeren in een breder 
werkgebied. Het gehele gebied van Gouwe Wiericke: Bodegraven-Woerden (HDSR beheergebied) 
en deelnemers uit Rijnland.  

3. Cultuur verandering: door middel van het duidelijk communiceren van kennis en ervaringen. Het 
versterken van de communicatie over de succesvolle maatregelen en het opschalen van de reeds 
behaalde resultaten.  

4. De opgedane kennis in de verdiepingsgroepen wordt actief gecommuniceerd, zowel naar de 
bewustwordingsgroep als het gehele gebied inclusief de periferie (erfbetreders, onderwijs, 
overheden).  

5. Technische ontwikkelingen en kennis over nutriënten management, door middel van 
(onderwater)drainage, slootwater- en bodembeheer, in kaart brengen en communiceren.  

6. Praktisch toepasbaar maken van kennis rondom het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit.  

7. Concrete maatregelen op het gebied van duurzaam bodembeheer formuleren en uittesten. Zodat 
daadwerkelijk handelingsperspectief voor zowel de ervaren als de minder ervaren melkveehouders 
ontstaat. 

8. Vergroten kennis en begrip tussen waterschappen en melkveehouders. 

9. Voorbereiden op Fase 3 van dit project met als onderdeel het ontwikkelen van een specifiek 
bodem/waterpakket. 
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3. Resultaten 
Om de doelen te behalen is het project opgedeeld in vier onderdelen met de volgende behaalde resultaten: 
 
Samenvatting 

Onderdeel  Resultaat 

A. Bewust- 
wordingsgroep 

- Een nieuwe groep is opgestart en 3x bij elkaar geweest  
- Alle deelnemers hebben hun persoonlijke doelstellingen SMART 
uitgewerkt en de doelstellingen zijn getoetst of ze ook behaald zijn. 

B. Verdiepingsgroep - Twee verdiepingsgroepen zijn doorgestart  
1. Sturen met water: Er is een lijst met sloot- en 
grondwatermaatregelen opgesteld en getest in samenwerking met 
Innovatietraject ‘Sturen op nutriënten’ van VIC Zegveld.  En de 
resultaten van de metingen die in de groep zijn uitgevoerd zijn 
uitgewisseld en de resultaten hebben geleid tot meer inzicht in de 
relatie tussen waterkwaliteit en de invloed hierop van melkveehouderij 
activiteiten 
2. Kansenplan voor water, bodem en biodiversiteit: Er is een 
bedrijfsspecifiek kansenplan met maatregelen ontwikkeld en getest.  
De opgedane kennis door de verdiepingsgroepen is overgebracht aan 
de bewustwordingsgroep en de periferie in samenwerking met ‘Sturen 
op nutriënten’.  

 

C. Communicatie - Er zijn 2 bedrijfsportretten opgesteld van deelnemers (met 
bijbehorende cijfers) en gecommuniceerd.  
- Er zijn 2 innovatiedagen georganiseerd.  
- Er zijn blogs via de diverse websites van de projectpartners geschreven 
- Er zijn 2 achtergrondartikelen verschenen in een vakblad.  
- Ervaringen en adviezen zijn gedeeld via de nieuwsbrief van HDSR. 
- Er zijn nieuwsbrieven verschenen met de resultaten. 
- Er is aansluiting gevonden bij minimaal twee andere (vergelijkbare) 
projecten in het gebied en de communicatie is afgestemd. 

D. Doorontwikkeling 
 

- De rol van collectieven in watermaatregelen en beheer is onderzocht. 
- Er is een vervolg opgesteld binnen POP3. 
- Mogelijkheden voor een apart ‘Kringlooplandbouw-beheerpakket’ 
binnen ANLB (categorie water) worden op dit moment concreet 
uitgewerkt met diverse waterschappen (Trekker: Debby van Rotterdam, 
NMI).  

 
A. Bewustwordingsgroep 
Er is een nieuwe (bewustwordings)groep gestart, begeleid door Robin Kool van DMS. In een serie van drie 
groepsbijeenkomsten is de KringloopWijzer van het voorgaande jaar besproken en een (SMART) actieplan voor 
het lopende jaar opgesteld. Tijdens de bijeenkomsten is ingegaan op rantsoenen, weidegang en bodembeheer. 
In al deze bijeenkomsten was de rode draad betere nutriëntenbenutting en lagere verliezen naar lucht, bodem 
en water. Dit komt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewaterkwaliteit direct ten goede. In Bijlage 1 staat een 
korte terugblik op de bijeenkomsten.  
 
De deelnemers zijn stap voor stap meegenomen in de maatregelen die zij kunnen nemen op hun eigen bedrijf 
om de verliezen verder te beperken. De actieplannen zijn samen met hen persoonlijk en SMART gemaakt en 
binnen het projectteam besproken en verder aangescherpt. Uiteindelijk is in de laatste bijeenkomst getoetst of 
de acties ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn. 
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B. Verdiepingsgroepen 
Agrariërs uit fase 1 hebben in fase 2 verder gewerkt in zogeheten verdiepingsgroepen. Hier hebben zij de 
opgedane kennis en ervaringen uit de 1e fase over nutriëntenmanagement door middel van water- en 
bodemmaatregelen verder ontwikkeld. 
 
Het doel van deze groepen was om te komen tot innovaties voor water en bodem. Onder deskundige 
begeleiding is daartoe verdere kennis opgebouwd over het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit. De 
KringloopWijzer gaf voor de betrokken melkveehouders veel inzicht in de prestaties van de bodem. Dit is 
aangevuld met diverse andere bedrijfseigen cijfers. De verdieping bevatte twee accenten; Water en Bodem. 
Beide accenten zijn ondergebracht in een aparte verdiepingsgroepen waaruit de betrokken boeren vooraf 
konden kiezen. 
 

1) Verdiepingsgroep Sturen op water 
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 heeft deze eerste 
verdiepingsgroep zich gericht op watermanagement: gericht sturen met grond- en slootwater. Op perceel 
niveau werd extra data verzameld.  
 
De groep heeft zich gericht op de volgende aspecten: 

- 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 deze groep is veel informatie verzameld over waterkwaliteit. Er zij een serie waarnemingen gedaan in door 
de veehouders zelf uitgezochte “vieze” en “schone” sloten. In overleg met HDSR en Rijnland is er voor gekozen 
deze cijfers niet te verspreiden, maar eerst beter te analyseren of er goede verbanden te leggen zijn. Ook is er 
in een bijeenkomst door een ecoloog aandacht besteed aan de relatie tussen chemische waterkwaliteit, 
maaibeheer van de sloot en waterleven. Een les was dat dit niet altijd één op één door te vertalen is. In de 
groep is ook een eerste concept ‘Maatregelenset Melkveehouderij voor Verbetering Waterkwaliteit’ opgesteld 
(zie bijlage 2).  
 
Deze groep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de afstemming tussen en bewustwording bij 
deelnemende melkveehouders en waterschappers. Er is een basis gelegd voor een verdere verdieping van de 
aanpak om te komen tot een verbetering van de waterkwaliteit waar nodig. Er zat veel energie in de groep. Om 
de vele onderwerpen die leven rondom watermanagement zo goed mogelijk met elkaar te kunnen bespreken 
en bediscussiëren zijn hier daarom extra bijeenkomsten gehouden. Om op een goede manier ook de 
watermetingen op de bedrijven te kunnen uitvoeren hebben daarnaast in deze groep ook diverse individuele 
bezoeken plaats gevonden die oorspronkelijk niet gepland waren. 
 
Er is een lijst met sloot- en grondwatermaatregelen opgeleverd, zie bijlage 2. Deze lijst is samen met de groep 
besproken en getest. Relevante kengetallen uit de KringloopWijzer zijn gebruikt, zoals de bodem N- en P 
verlezen. Verder is er samengewerkt met het innovatietraject ‘Sturen op nutriënten’ van VIC Zegveld.  
 

Watermonsters nemen in de verdiepingsgroep Water 

Door: Niels Lenting, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Goed en gezond slootwater is van essentieel belang voor vee, water- en oeverplanten, vissen en waterbeestjes, 

zoals insecten. Om een goede en gezonde ecologische toestand in de verschillende wateren te bereiken, 

hanteren waterschappen chemische en biologische waterkwaliteitsnormen. Deze normen zijn afhankelijk van 

het type watergang en de ecologische mogelijkheden. Voor sloten gelden daarom andere chemische en 
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ecologische kwaliteitsdoelstellingen dan voor beken en rivieren. En binnen sloten wordt onderscheid gemaakt 

in brede en smalle sloten en sloten op zand, klei of veen.  

Nutriënten hebben een grote invloed op de waterkwaliteit. Bij hoge concentraties nutriënten is snelle groei van 

kroos of algen mogelijk. Bij een snelle groei van kroos of algen ontstaat een soort groene laag op of in het 

water waardoor er geen zonlicht meer op de bodem kan komen. Hierdoor kunnen zaden van waterplanten in 

de waterbodem niet of moeilijker ontkiemen. Door het verminderen van nutriëntenemissies wordt de kans op 

deze groene lagen minder en neemt de kans op een goed en gezond watersysteem toe.  

Om de chemische situatie in de boerensloten direct naast de percelen in beeld te brengen, hebben we op drie 

momenten in 2016 (april/juni/september) monsters genomen in een voor de boer ‘schone’ en ‘vieze’ sloot om 

de waterkwaliteit te bepalen. Deze monsters zijn vergeleken met neerslaggegevens en het uitrijden van de 

mestgegevens.  

In figuur 1 zijn de hoeveelheid neerslag en periode waarop één of meerdere boeren uit de studiegroep mest 

hebben uitgereden. Uit de figuur blijkt dat de mest uitgereden is in een droge periode. Dit heeft twee 

voordelen: de benutting van de meststoffen door het gewas is groter en het verlies aan meststoffen die via uit- 

en afspoeling in het water terechtkomen is zeer beperkt.  

 

Figuur 1: Neerslag(blauwe staven) en uitrijperiode(s) mest van deelnemende boeren (bruine pijlen) 

In figuur 2 zijn de stikstofmetingen op meetpunten van het waterschap (links) en in de schone (licht gekleurd) 

en vieze sloot (donkergekleurd) per boer uit de studiegroep naast elkaar gezet. Ook is aangegeven uit welke 

bodemsoort de bodem voornamelijk bestaat: veen, lichte klei of zware klei en of er sprake is van kwel (water 

komt uit de grond) of infiltratie (water verdwijnt in de grond). Uit de figuur blijkt dat hoogste 

stikstofconcentraties over het algemeen gemeten worden in het veen/kwel gebied en de laagste in het 

kleigebied. Daarnaast blijkt dat er in de meeste sloten geen grote verschillen zijn tussen de metingen van het 

waterschap en in de boerensloten. 

1 jan     1 feb       1 mrt      1 apr         1 mei       1 juni        1 juli          1 aug           1 sep      1 okt          1 nov       1 
dec 
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Figuur 2: Stikstofmetingen in schone (licht gekleurd) en vuile (donker gekleurd) sloot vergeleken met 

waterkwaliteitsmeetpunten van het waterschap in regio (blauw = apr.; oranje = jun; groen = sep) 

Een zelfde serie metingen is ook voor fosforconcentraties gedaan. Het beeld in de sloten kwam redelijk 

overeen met de stikstofconcentraties. Ook hier bleken de concentraties in het veengebied over het algemeen 

hoger dan in het kleigebied. In tegenstelling tot de stikstofconcentraties viel op dat de fosforconcentraties van 

het waterschap over het algemeen lager zijn dan in de boerensloten.  

Een belangrijk doel van deze metingen was het verbinden van de activiteiten door de melkveehouder en de 
kwaliteit van het slootwater. Hier bleek geen eenduidig beeld van te maken. In sommige gevallen was het wel 
duidelijk, omdat deze (vieze) sloten direct langs het erf liggen. 
 
Opmerking B. Meerkerk: De boeren in deze verdiepingsgroep kijken met een heel goed gevoel terug op de 
contacten met Marinus Bogaard en Niels Lenting en zetten deze samenwerking graag voort in de komende 
periode. 
 

2) Verdiepingsgroep water, bodem en biodiversiteit 
Water, bodem en biodiversiteit hangen sterk met elkaar samen. De kringloopwijzer kijkt boekhoudkundig naar 
een melkveebedrijf: wat gaat er in en wat gaat eruit? Maar de bodem onder een melkveebedrijf is een vlak in 
de ruimte, een perceelskaart. Elke boer beheert een aantal percelen, maar de ligging van deze percelen is 
cruciaal bij het bereiken van bijvoorbeeld waterkwaliteitsdoelen of het bevorderen van weidevogels. Daarom 
heeft elke boer andere kansen voor water, bodem en biodiversiteit.  
 
Binnen deze groep is aandacht besteed aan het kansenplan. Tijdens 4 bijeenkomsten is dieper ingegaan op de 
voerproductie van de eigen percelen en de verliezen naar water en bodem. De KringloopWijzer cijfers zijn 
besproken en er zijn concrete acties naar voren gekomen hoe de verliezen naar water en bodem verder te 
beperken. De bedrijven zijn individueel bezocht in de zomer van 2016. Tijdens de bezoeken is de 
KringloopWijzer van het bedrijf besproken en is vooral gekeken naar de doorontwikkeling van het kansenplan.  
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Binnen deze groep is ook nog aandacht besteed aan innovaties op het gebied van de benutting van dierlijke 
mest (zie: www.waterovermest.nl) door middel van een demonstratie van een bemester die water over mest 
sproeit in 1 werkgang.  
 
Het kansenplan 
Op een perceelskaart kan aangeven worden hoe de bodem onder het bedrijf verder in topconditie te brengen. 
Maar daarnaast kunnen alle maatregelen benoemd worden die moeten zorgen voor een betere waterkwaliteit. 
En daarbovenop kunnen de opgaven voor het realiseren van meer biodiversiteit worden aangegeven. 
Uiteindelijk ontstaat er zo een nuttige kansenkaart. Aangegeven is op welke percelen (of welke perceelsrand) 
uit- en afspoeling verder voorkomen kan worden, maar ook waar moeten specifieke soorten, zoals 
weidevogels, extra beschermt worden. Hier is een koppeling gemaakt met andere (landelijke) initiatieven zoals 
het bedrijfswaterplan met WUR, maar ook het BiodiversBouwplan wat Boerenverstand voor FrieslandCampina 
heeft ontwikkeld.  
 
Het afnemen van een Bodemconditiescore (www.mijnbodemconditie.nl) biedt pleksgewijs extra informatie. 
Daarnaast is er input verkregen vanuit kaartmateriaal (denk aan bodemkaarten, waterkwaliteitsmetingen en 
MijnPercelen). Het recent gelanceerde Boer & Bunder platform www.boerenbunder.nl is gedemonstreerd. Hier 
kan bijvoorbeeld al informatie gevonden worden over opbrengst en bijvoorbeeld insporing (zie afbeelding). 
 

 
Het kansenplan is feitelijk een puzzel waarbij de boer zijn koeien en zijn bodems zo op elkaar afstemt dat dit 
leidt tot het hoogste rendement, de laagste milieuverliezen en meer biodiversiteit.  
 
Het bodem-, water- & biodiversiteitsplan bestaat uit 4 stappen: 

1. Kengetallen vanuit de kringloopwijzer: waar liggen de uitdagingen? 
2. De perceelskaart: waar liggen de uitdagingen?  
3. Alle kansen/maatregelen 
4. Hoe zet ik mijn uitdagingen om in acties? 

 
In bijlage 3 is de volledige uitwerking van het (bodem en water) kansenplan te vinden.  
 
C. Communicatie 
Op drie momenten is een nieuwsbrief gepubliceerd, waarin adviezen, ervaringen en bedrijfsportretten zijn 
gedeeld. Daarnaast is een aantal maal een artikel gepubliceerd in Nieuwe Oogst over het project (zie bijlage 4).  
Via de websites van www.boerenverstand.nl en www.ppp-agro.nl zijn er blog-en twitterberichten geplaatst.  
 
Om te zorgen voor een zo groot mogelijke impact van dit project en een zo goed mogelijke aansluiting bij 
gerelateerde initiatieven is samengewerkt met diverse organisaties en programma’s in dit gebied. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de betrokken waterschappen, de Nutriënten samenwerking RijnWest, het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer, het Veenweiden Innovatiecentrum of het programma ‘Sturen op Nutriënten’. Deze 
samenwerking houdt onder andere in dat themabijeenkomsten qua planning en inhoud op elkaar worden 
afgestemd en dat kennis wordt gedeeld met elkaars netwerken en via elkaars communicatiemiddelen.  
 

http://www.waterovermest.nl/
file:///C:/Users/Mieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S2VGQX4I/www.mijnbodemconditie.nl
http://www.boerenbunder.nl/
http://www.boerenverstand.nl/
http://www.ppp-agro.nl/
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Een ander gevolg van de samenwerking met deze verschillende partijen is dat samenwerkingen met en tussen 
vergelijkbare projecten en/ of projectideeën in andere gebieden zijn ontstaan. Zo worden momenteel 
bijvoorbeeld plannen gemaakt voor een toekomstige gezamenlijke aanpak van de nutriënten problematiek in 
Gouwe Wiericke en in Westelijk Rijnland. Tevens wordt goed afgestemd met vergelijkbare initiatieven in 
Krimpenerwaard, Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden en Westelijk Utrecht. Ook wordt gewerkt aan een 
laagdrempelig een aansprekend digitaal platform voor toekomstige kennisdeling tussen al deze 
veenweidengebieden.  
 
In het plan van aanpak van fase 2 waren 2 innovatiedagen en een gezamenlijke discussieavond opgenomen. De 
eerste Innovatie dag vond plaats op 22 maart 2016. Samen met het VIC en het icoon Veenweiden Beweiden 
werd de Innovatie dag ‘Blik op de wei’ georganiseerd. De dag stond in het teken van het beweidingsseizoen 
2016. Het beweidingsgedrag van de koe, het belang van graswortels, de ideale graslandgebruikskalender en 
een nieuwe beweidingsapp kwamen aan de orde. De deelnemers van het project Bewust Boeren Gouwe 
Wiericke zijn uitgenodigd en waren aanwezig. De tweede Innovatie dag was de demobijeenkomst “Water over 
Mest” op 22 april 2016 te Kamerik (zie ook H 4B-2).  
 
De gezamenlijke discussieavond om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de betrokken agrariërs en 
andere belangstellenden is niet gehouden. Enerzijds vanwege vergelijkbare activiteiten die bijvoorbeeld via VIC 
al werden georganiseerd, en anderzijds omdat op basis van voortschrijdend inzicht is geconcludeerd dat meer 
kennis opbouwen in de verdiepingsgroepen zelf gedurende deze fase nog zinvoller leek dan een dergelijke 
discussieavond.  
 
Als gevolg van de diverse communicatie-activiteiten en samenwerkingen kreeg het project veel positieve 
respons, niet alleen van binnen het gebied maar tevens van diverse waterschappers, adviseurs en agrarische 
vertegenwoordigers elders uit het land. Het project is diverse malen aangehaald als voorbeeld en succesvol 
DAW project. Met name de laagdrempelige en constructieve samenwerking tussen agrariërs en waterschappen 
én de laagdrempelige manier van ‘meten is weten’ uit het project worden als inspirerend ervaren. 
 
D. Verkenning doorontwikkeling/uitbouw van het programma  
De verkenning voor een goed vervolg heeft ook plaatsgevonden in 2016; Om de continuïteit in het gebied te 
waarborgen en structurele implementatie van de kringlooplandbouw te bereiken is de ambitie uitgesproken 
het project in 2017 verder te laten doorlopen. Wij zien volop mogelijkheden om dit project voort te zetten, aan 
innovatieve ideeën vanuit de boerenpraktijk lijkt ook geen gebrek.  
 
De ervaring van het afgelopen jaar heeft tot het inzicht geleid dat het project gesplitst zou moeten worden in 
een innovatieproject waarin de bodem- en waterverdiepingsgroepen verder gaan en een demonstratieproject 
waarin de kennisverspreiding naar de brede praktijk kan plaatsvinden. Aan de verdere uitwerking van beide 
sporen wordt momenteel gewerkt.  
 
5. Organisatie 
De stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke is aanvrager van het project. De projectgroep bestaat uit een 
afvaardiging van de stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 
Hoogheemraadschap Rijnland, LTO Noord, Nutriëntensamenwerking Veenweiden en hoofdaannemer PPP Agro 
Advies. DMS Advies en Boerenverstand ondersteunden bij de uitvoering. In het project werd verder nauw 
samen gewerkt met VIC Zegveld. 
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De bijeenkomsten met veehouders zijn begeleid door 
deskundigen op het gebied van toepassing van 
kringlooplandbouw op bedrijfsniveau. PPP-Agro 
Advies heeft jarenlange ervaring met 
mineralenmanagement, bodem en bedrijfsstrategie, 
zie www.ppp-agro.nl. Dirksen Management Support 
is gespecialiseerd in grootschalige dataverwerking en 
studiegroep begeleiding op het gebied van 
mineralenmanagement en economie, zie 
www.dmsadvies.nl. En Boerenverstand is expert op 
het gebied van kringlooplandbouw en de vertaalslag 
naar beleid en praktijk, zie www.boerenverstand.nl.  
 
PPP-Agro Advies heeft zich, conform het 
Projectvoorstel gericht op de waterverdiepingsgroep, 

Boerenverstand (BVST) op de bodemverdiepingsgroep en Dirksen Management Support (DMS) op de nieuwe 
groep (de groep veehouders voor wie alles nieuw is). Het drietal heeft ook in de eerste fase in deze vorm met 
elkaar samengewerkt. 
 
Voor de uitvoering van het project hebben de partners gebruik gemaakt van de diensten van Anton de Wit en 
de stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke. De projectgroep was (deels) aanwezig tijdens bijeenkomsten, 
om mee te adviseren over maatregelen en het proces te begeleiden. De projectgroep heeft ook de afstemming 
verzorgd met de financiers en andere betrokken organisaties (zoals verenigd in de projectgroep Nutriënten 
Veenweiden).  
 
6. Conclusies  
Vanuit de project zijn een aantal resultaten bepaald (zie tabel resultaten). Hieronder puntsgewijs de conclusies 
van dit project gekoppeld aan de 8 subdoelen van dit project: 

1. Het is mogelijk veehouders gedurende langere tijd betrokken en gericht te laten werken aan het 
verbeteren van waterkwaliteit op melkveebedrijven, mits er een duidelijk handelingsperspectief 
aanwezig is en de whats-in-it-for-me (zoals meer uit minder halen) duidelijk aanwezig is. 

2. Het vergroten van het aantal actieve deelnemers met extra deelnemers is binnen het gebied van 
Gouwe Wiericke mogelijk. Werven kost wel meer inspanning naarmate er meer boeren uit het 
peloton mee gaan doen, die denken langer na over deelname dan voorlopers.  

3. De communicatie over de aanpak in de verdiepingsgroepen zorgt voor een cultuurverandering bij 
zowel waterschappers als melkveehouders: door middel van het duidelijk communiceren van 
kennis en ervaringen is er wederzijds meer begrip ontstaan en een gezamenlijke wil om te 
ontdekken wat de beste aanpak is voor waterkwaliteit in de westelijke veenweidegebieden op 
praktijkbedrijven. 

4. Door te communiceren over de opgedane kennis is er meer aandacht ontstaan voor handelingen 
zoals bemesten, baggeren en slootschonen en de relatie met waterkwaliteit. 

5. Technische ontwikkelingen uitproberen en kennis over nutriënten management demonstreren, 
door middel van analyses van KringloopWijzers, rapporten, (onderwater)drainage, slootwater- en 
bodembeheer helpen om handelingsperspectief te bieden aan melkveehouders die werken aan 
de verbetering van waterkwaliteit en verbetert nutriëntenmanagement.  

6. Praktisch toepasbaar maken van kennis rondom het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit 
zoals op een kansenkaart, werkt, zeker richting het peloton.  

7. Concrete maatregelen op het gebied van duurzaam bodembeheer formuleren en uittesten helpt 
om melkveehouders actief en betrokken een verbetercyclus te laten doorlopen. Het biedt 
handelingsperspectief voor zowel de ervaren als de minder ervaren melkveehouders.  

8. Een vervolg in fase 3 van dit project met als onderdeel het ontwikkelen van een specifiek 
bodem/waterpakket binnen SCAN biedt voldoende aanknopingspunten om dit door te zetten. 
Splitsing in een innovatie- en demonstratieproject is gewenst. 

  

http://www.ppp-agro.nl/
http://www.dmsadvies.nl/
http://www.boerenverstand.nl/
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7. Aanbevelingen voor vervolg 
Een effectieve aanpak bouwt voort op de afgelopen jaren, een combinatie van individueel en 
groepsbijeenkomsten gedurende een aantal jaren past hier goed bij. Omdat er veel energie aanwezig is voor 
een vervolg worden er ook plannen voorbereid om dit te gaan realiseren. 
 

1. In een introductie project rondom Kringlooplandbouw is aan het begin van het project minimaal één 
individueel bezoek gewenst om deelnemers een beter op het eigen kennisniveau aansluitende uitleg 
te kunnen geven om sneller vooruitgang te boeken. 
 

2. Er is meer kennis nodig bij de nieuwe deelnemers over welke precieze praktische/technische 
maatregelen op het boerenbedrijf genomen kunnen worden om de Kringloop te verbeteren, zodat 
een betere keuze gemaakt kan worden wat op het eigen bedrijf het best past. Meer ervaren 
deelnemers kunnen vaak veel beter integraal denken en oorzaak-gevolg relaties leggen. 
 

3. Het kennisniveau rondom Kringlooplandbouw van nieuwe deelnemers is nog steeds te vaak onbewust 
bekwaam. Pas bij bewust bekwaam handelen kan een echte verbetercyclus doorlopen worden, anders 
is het meer “proberen”. In een vervolg traject zou vooral het bewust handelen (het waarom?) 
prioriteit moeten hebben bij nieuwe deelnemers. De kansenkaart kan daarbij helpen. Het is ook zinvol 
om studiegroepen te continueren en te blijven werken aan meer bewust handelen richting 
bedrijfsvoering en verbeteren waterkwaliteit. 
 

4. Er kan nog beter gebruik gemaakt worden van elkaars communicatiekanalen bij de verspreiding van de 
kennis en ervaringen. Ook het afstemmen van de communicatieboodschappen verdiend meer 
aandacht. In fase 2 is al wel meer gebruikt gemaakt van de nieuwsbrieven van de waterschappen en 
melkveevakbladen, maar het zou nog beter kunnen. Op bedrijfsniveau zou de kansenplan (de 
perceelskaart) vaker centraal gezet kunnen worden om heel concreet te maken welke organisaties 
welke acties voor welke datum van de boer verwachten. 
 

5. Het is goed te inventariseren in een vervolgtraject welke zuivelfabrieken de melk ophalen bij de 
deelnemers. Mogelijk zijn er kansen om aan te sluiten op duurzaamheidsprogramma’s van de 
zuivelverwerkers. In fase 2 is dit nog niet gelukt. 

 
 
8. Financiën 
Bij de start van het project waren er 30 deelnemende melkveehouders. Daarmee was de doelstelling voor het 
aantal deelnemers gehaald. Gedurende het project is één deelnemer uit de bewustwordingsgroep en zijn twee 
deelnemers uit de verdiepingsgroep bodem gestopt. Voor de uitvoering van het project was het budget 
nagenoeg toereikend, vooral de rapportage kostte veel meer tijd. Deze kosten hebben de uitvoerders voor 
eigen rekening genomen. 
 
 
Contact gegevens hoofdaanvrager: 
Barend Meerkerk 
Adviseur management & strategie 
Projectleider 
 
Dorp 81  
3415 PD Polsbroek 
06 - 53 67 01 43 
b.meerkerk@ppp-agro.nl            
www.ppp-agro.nl                  
Twitter: BarendMeerkerk 
KvK: 37134254 

mailto:b.meerkerk@ppp-agro.nl
http://www.ppp-agro.nl/
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BIJLAGE 1:  
Beschrijving van de activiteiten van de bewustwordingsgroepen door begeleider Robin Kool; 
 

Op 9 december 2015 werd de bewustwordingsgroep 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 2016 was de bewustwordingsgroep 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. 

Waarbij ook de kwaliteit (zetmeelgehalte) van de mais uiteenliep. Deze bijeenkomst was 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. 

Op 6 april 2016 waren we te gast bij de familie van der Vis, op deze bijeenkomst werd dieper ingegaan op de 
invloed van het rantsoen van de hele melkveestapel op de benuttingsgetallen in de KringloopWijzer. Hierbij 
kwam naar voren dat een lager eiwit en fosfor gehalte in het rantsoen bij de meeste bedrijven nog 
mogelijkheden biedt om efficiënter te voeren. Dit niet alleen bij het melkvee maar ook door het jongvee van 
een passend rantsoen voorzien, dus vermijden dat jongvee alleen een herfstkuil krijgt met een te hoog ruw 
eiwit en fosfor gehalte. Het verlagen van het ruw eiwit gehalte en fosfor gehalte kunnen ook een kostprijs 
verlagend effect hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld goedkoper krachtvoer, aangezien eiwitarmer 
krachtvoer goedkoper is. Verder kwam naar voren dat het kiezen voor een passende kunstmest soort, een 
juiste bemestingshoeveelheid en het juiste moment van bemesten zorgt voor een passend kuilvoer met de 
juiste hoeveelheid ruw eiwit. Bij een van de deelnemers valt dat dit jaar op zijn plaats met de kuilen die hij 
vorig jaar aangelegd heeft, hij melkt nu bijna 30 liter gemiddeld met een ruw eiwit gehalte van 15,5% in het 
rantsoen! Dit ondanks een relatief laag krachtvoerverbruik. Dit gaf de andere deelnemers het voorbeeld dat er 
veel te halen is in de keuze van meststoffen! Na de bijeenkomst een evaluatie ronde gedaan waarin duidelijk 
naar voren kwam dat de bewustwording rondom voeding, eiwit en fosforgehaltes en streefwaarden iedere 
bijeenkomst toeneemt. En dit heeft ertoe geleidt dat mensen zich steeds meer bewust worden van de invloed 
van eigen handelen op de omgeving, en hier in het bijzonder op de waterkwaliteit. 
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Deelnemer 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 hectare wordt maïs geteeld en op 54 
hectare gras. De productie ligt op 8700 kg melk per koe met 4,34% vet en 3,61% eiwit.  
De drijfveer om mee te doen aan het project Bewust Boeren de Gouwe Wiericke is het bij blijven van de 
regelgeving en het vergelijken van de cijfers met andere melkveehouders om zo van elkaar te leren en op 
de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.  
 
Door een hoog aandeel aan 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. 
De stikstofbenutting wil Sander gaan verbeteren door minder eiwit in het krachtvoer te gaan voeren 
omdat er al voldoende ruw eiwit in het kuilgras aanwezig is. De eerste snede had een ruw eiwit van 170 en 
de laatste snede ging zelfs boven de 200 ruw eiwit.  
 
De laatste twee bijeenkomsten is het Sander opgevallen dat er op het gebied van bemesting nog het een 
en ander te sturen valt. Normaal strooide Sander voor de eerste snede 250 kg kas per hectare, maar is 
vorig jaar begonnen met het spuiten van Powerbasic op de eerste snede. Het spuiten van Powerbasic had 
het afgelopen jaar nog weinig resultaat. Voor dit jaar is hij aan het overwegen 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 doormiddel 
van het wegen van voer. Zo is hij in de winterperiode minder maïs en minder krachtvoer gaan voeren wat 
hem positief is bevallen. De krachtvoergift zat op 25kg brok op 100 kg melk dit is nu verlaagd naar 24 kg 
maar hij geeft aan dat een verdere verlaging nog mogelijk is. Daarnaast wil Sander minder ruw eiwit gaan 
voeren in het krachtvoer en wordt het aandeel hooi vergroot doordat 18 hectare gras overgegaan is in 
natuurland waar alleen nog vaste mest op uitgereden mag worden. 
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BIJLAGE 2:  

Maatregelenset Melkveehouderij 
voor 

VERBETERING WATERKWALITEIT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teus Verhoeff, PPP-Agro Advies  
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1 INLEIDING 

 

Melkveebedrijven hebben invloed op de waterkwaliteit in hun omgeving. Dit gebeurt door mineralenverlies 
vanuit de kringloop van het bedrijf. Mineralenverlies vindt in beperkte mate plaats vanuit de gebouwen waarin 
de dieren worden gehuisvest en het erf daar omheen. Veel meer via de grond die door het bedrijf in gebruik is 
voor beweiden en het winnen van ruwvoer.  
Met water bedoelen we in dit geval zowel grondwater als oppervlaktewater. Met mineralen bedoelen we 
stikstof (N) en fosfaat (P), zoals deze ook in de Kringloopwijzer worden berekend.  
In het kader van duurzaamheid is het van belang dat de melkveehouderij in een goede verhouding staat tot het 
water. Hiermee zorgt ze ervoor dat de waterkwaliteit geen negatieve gevolgen ondervindt van de 
bedrijfsvoering en dat de dieren beschikken over schoon drinkwater.  
Voor de verbetering van de waterkwaliteit is in deze notitie een set aan maatregelen benoemd. De 
maatregelen hebben betrekking op de volgende drie thema’s: 

1. Mineralenverlies in de bodem        
2. Mineralenverlies door baggeren  
3. Mineralenverlies door erfafspoeling        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
pagina 17 

 

2 MINERALENVERLIES IN DE BODEM 
 

In de kringloop van de melkveehouderij komen de mineralen in de bodem door beweiden en het aanwenden 
van drijfmest en kunstmest. Ook is er een (geringe) input van achtergronddepositie en, afhankelijk van de 
bedrijfsvoering, klaver. Veengrond heeft daarnaast een input aan mineralen door mineralisatie.  
Het is van belang dat mineralen maximaal worden benut door de planten. Dit is goed voor de waterkwaliteit, 
omdat onbenutte mineralen na verloop van tijd in het oppervlakte- of grondwater terecht komen. In het kader 
van waterkwaliteit wordt in het verlengde van de Kringloopwijzer gekeken naar stikstof en fosfaat.  

2.1 Berekening bodemoverschot  
 

Doel 
Het doel van deze exercitie is dat we weten hoe groot de mineralenbenutting is en hoeveel mineralen er 
mogelijk in het oppervlakte- en grondwater terecht is gekomen. Naar aanleiding daarvan kan actie 
ondernomen worden om het bodemoverschot en daarmee het mineralenverlies te beperken.  
Om het bodemoverschot aan mineralen te bepalen, is het nodig te weten:  

 de opbrengst aan gewas (gras en mais)  

 de hoeveelheid weidemest, drijfmest en kunstmest  

 overige input aan mineralen (depositie en vlinderbloemigen)  

 de mate van mineralisatie (levering van stikstof door de bodem) 
 

Figuur: Stikstofbalans bodem uit de Kringloopwijzer van een melkveehouderij op veengrond 
 
 
 
Gewasopbrengst  
De Kringloopwijzer berekent aan de hand van de behoefte van de veestapel minus de aangevoerde 
voedermiddelen wat er aan gewas van het land is gekomen. Dit kan over meer jaren worden bepaald om 
schommelingen uit te sluiten.  
 
Aanvoer mineralen  

 De KringloopWijzer berekent aan de hand van benutting door de veestapel en mestafvoer de 
hoeveelheid mineralen die in de vorm van dierlijke mest op de bodem terecht komt.  

 De aangevoerde kunstmest is bekend 
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 De achtergronddepositie is volgens normen, evenals de stikstofbinding van vlinderbloemigen (meestal 
klaver), omgerekend naar het aantal hectaren.  

 Mineralisatie is in de Kringloopwijzer ingevoerd volgens een norm: 235 kg N per ha veengrond. In 
werkelijkheid is dit onder meer afhankelijk van de ontwatering en bodemtemperatuur.  

 
Referentie  
Het berekende bodemoverschot van de afgelopen jaren dient als referentie om te meten wat het effect is 
van maatregelen om het mineralenverlies terug te dringen.  
 
 

2.2 Beperken van bodemoverschot / mineralenverlies  
 

Mineralenverlies van de bodem aan het water vindt plaats door: 

 Afspoeling; mest stroomt van het land in het oppervlaktewater.  

 Uitspoeling; mineralen worden niet benut/opgenomen door het gewas, zodat ze kunnen 
uitstromen naar het grondwater en oppervlaktewater 

 Afkalving slootkanten  

Om het mineralenverlies van de bodem te beperken, dienen maatregelen te worden genomen. Hieronder een 
aantal van deze maatregelen.  

Maatregelen tegen afspoeling 

 Aanwenden van drijfmest  
Niet uitrijden bij grote hoeveelheden regenval tijdens het uitrijden of verwachte regenval kort na 
het uitrijden. De methode is ook van belang. Bij sleepvoeten (mest wordt op de grond gelegd 
tussen het gras) is de kans op afspoeling groter dan bij sleufkouter (mest deels in de grond) of 
zodenbemester (mest komt geheel in de grond). De hoeveelheid toegediende mest is ook mede 
bepalend voor de mate van afspoeling. Als er veel mest op de grond ligt, is de kans op afspoeling 
groter. Verder is het van belang om minimaal een meter van de slootkant niet te bemesten.  
 

 
 

 Aanwenden van kunstmest 
Door een goede afstelling en gebruik van een kantstrooier komt de kunstmest goed terecht en 
veroorzaakt geen afspoeling in het oppervlaktewater. Natuurvriendelijk slootkantbeheer kan dit 
ondersteunen. 
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 Beweiding en drinkwatervoorziening 
Plaatsen van waterbakken voorkomt intrappen van slootkanten. Bij slappe slootkanten kan het 
helpen om een schrikdraad naast de slootkant te zetten. Vee kan dan niet in de slootkant weiden. 
Door het voorkomen van intrappen door het vee komen er geen mineralen in het oppervlaktewater. 
Ook afspoeling van mest in de slootkant naar het oppervlaktewater vindt dan minder snel plaats. 
 

 Afwatering.  
Voorkomen dat water vanaf het perceel snel naar de sloot afgevoerd kan worden. Dit kan door een 
goede vlakligging en minder greppels.  
 

 Bemestingsvrije zone 
Door 1 à 2 meter langs de sloot niet te bemesten, neemt de kans op afspoeling van mineralen naar 
het oppervlaktewater sterk af. 

 

Maatregelen tegen uitspoeling 

 Aanwenden van drijfmest en kunstmest 
Het juiste moment is het moment als de bodemtemperatuur minimaal 8 graden is. Het gewas kan 
dan de meststoffen snel opnemen zodat ze niet uitspoelen.  

 Bemesting afstemmen op het gebruik 
Door onderscheidend te bemesten voorafgaand aan beweiden of maaien is het mogelijk om te 
bemesten op maat, zodat er geen overmaat kan uitspoelen.  

 Toepassen van onderwaterdrainage.  
Doordat de vochthuishouding in de bodem gereguleerd wordt, kan de benutting van het gewas 
verbeterd worden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://ien.vicon.eu/Spreading-Equipment/Fertiliser-Spreaders/Rear-Mounted-Pendulum-Spreaders/Vicon-SuperFlow-PS403&bvm=bv.128617741,d.ZGg&psig=AFQjCNEqwl5LpVJVmJpzml5SuId5geqnbQ&ust=1470220003843438
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Maatregelen tegen afkalving slootkant 

 Goed ecologisch beheer van slootkanten  
 
 

 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.reyneveld-drainage.nl/Drainage-sleufloze-drainage_gallery.html&bvm=bv.128617741,d.ZGg&psig=AFQjCNHDrLYUkflD39fyyHA6ffPs_Lu0Cg&ust=1470226220281977
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 Plaatsen van waterbakken voorkomt intrappen van slootkanten. Bij slappe slootkanten kan het helpen 
om een schrikdraad naast de slootkant te zetten. Vee kan dan niet in de slootkant weiden.  

 
 
Meten  
Het bodemoverschot in de KringloopWijzer is een goede graadmeter van mineralen die niet door het gewas zijn 
opgenomen/benut en daarmee kunnen verdwijnen in het grond- of oppervlaktewater. Afspoeling en 
uitspoeling kunnen we niet uitsplitsen in de Kringloopwijzer. 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif9KLN2KLOAhXFMhoKHU4tC44QjRwIBw&url=http://www.tractors-and-machinery.com/item/358678/Water-trough-Solar-Energy/Holijn/WaterBak-DrinkBak-op-ZonneEnergie-Uw-vee-weer-blij-in-de-wei&bvm=bv.128617741,d.ZGg&psig=AFQjCNE1qj1vSBxlpXvNQCSoVHrnjQeteQ&ust=1470225931988785
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3 MINERALENVERLIES DOOR BAGGEREN  
 

Baggeren vanuit de veensloten wordt algemeen toegepast in de veenweiden. Hiermee wordt een mix van 
bagger en water over het grasland gespoten, waarbij mineralen in de kringloop worden gebracht. Voordeel is 
dat een deel van de mineralen die uit- of afgespoeld zijn (verliespost) weer op het land gebracht wordt om 
alsnog te benutten voor het gewas. Hierdoor worden kringloopverliezen beperkt. Het risico hiervan is echter 
dat de mineralen in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen en verdwijnen.  
 

 
Mineralenverlies vanuit de bagger aan het water vindt plaats door: 

- Afspoeling: de mineralen uit de bagger stromen, nadat de bagger op het land is gebracht, weer terug 
in het oppervlaktewater en worden daarin meegevoerd.  

- Uitspoeling: mineralen uit de bagger worden niet benut/opgenomen door het gewas, zodat ze 
kunnen uitstromen naar het grondwater en oppervlaktewater. 

Om het mineralenverlies vanuit bagger te beperken, dienen maatregelen te worden genomen. Hieronder een 
aantal van deze maatregelen.  

Maatregelen tegen afspoeling 

 In droge periode baggeren, zodat de bodem het water (snel) opneemt. 

 Juiste hoeveelheid bagger en water  

 Goede vlakligging en minder greppels; eventueel greppels dicht zetten  

Maatregelen tegen uitspoeling 

 Zo vroeg mogelijk in het groeiseizoen baggeren, zodat het gewas de mineralen nog volop kan benutten 
(in het najaar komt de mineralisatie ook volop op gang) 

 Juiste verhouding tussen bagger en water eventueel in combinatie met drijfmest  

 Juiste hoeveelheid bagger per keer  

 Juiste machine en methode  

 
Meten 
De aan- en afvoer van mineralen in de bagger, inclusief de verliezen, worden niet aan het licht gebracht door 
de Kringloopwijzer. Indirect kan de aanvoer worden opgemerkt als het gewas veel mineralen bevat, die 
afkomstig zijn van de extra aanvoer via de bagger.  
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.waterlandendijken.nl/images/uploaded_images/big_wld_1433512431.jpg&imgrefurl=http://www.waterlandendijken.nl/groenblauwe-diensten/baggeren-met-de-baggerpomp/&docid=DjmK33-8gpx4xM&tbnid=DoMJ9UZjF95XyM:&w=800&h=532&bih=620&biw=1301&ved=0ahUKEwjHrMXS3KLOAhWHPxoKHS9hCLsQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Door het meten van hoeveelheden die op het land wordt gespoten in combinatie met monstername van de 
samenstelling kan een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid mineralen die in de kringloop wordt 
gebracht. Hiermee zou een indicatie gemaakt kunnen worden van de extra verliezen, er worden namelijk niet 
alleen mineralen toegevoegd door bagger op het land te brengen. Een deel is juist ook afkomstig van het land. 
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4 MINERALENVERLIES DOOR ERFAFSPOELING  
 

De mineralen die door erfafspoeling in het water verdwijnen, stellen kwantitatief in de KringloopWijzer niet 
veel voor, maar zijn door concentratie en puntbelasting vaak schadelijk voor het watermilieu. De mineralen die 
door erfafspoeling verdwijnen zijn afkomstig van ruwvoer, bijproducten en mest. Als deze niet worden 
opgevangen, belanden ze in het oppervlaktewater in de vorm van perssappen en percolaat.  

- Perssappen komen direct uit nat ruwvoer en bijproducten.  
- Percolaat ontstaat als regenwater met voer en mest in aanraking komt. 

Om het mineralenverlies via erfafspoeling te beperken, dienen maatregelen te worden genomen. Hieronder 
een aantal van deze maatregelen.  

Maatregelen om perssappen te voorkomen 

 Droog inkuilen van gras en snijmais 

Maatregelen om het afstromen van perssappen te voorkomen 

 Opvangmogelijkheid voor perssappen van natte bijproducten  

 
 

 Absorberende onderlaag bij opslag snijmais.  
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.boerderij.nl/Resizes/560x420/Directories/PressReleases/531d778e8c738527641b3c65/c14db5c9-f6d5-41fb-974a-0f82a2d99d3c.jpg&imgrefurl=http://www.boerderij.nl/directories/product/5486fba348e43c37f46594f6&docid=aeTGrm75fgq-uM&tbnid=tJNlM3mrFyG-KM:&w=560&h=315&bih=566&biw=1188&ved=0ahUKEwjr6YnA4aLOAhVDuBoKHW4wDa8QxiAIAg&iact=c&ictx=1
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 Opvangmogelijkheid bij opslag gras en snijmais voor calamiteiten  

 

Maatregelen om percolaat te voorkomen 

 Kuilopslag met goed afschot en schoon werken 

 Kavelpad schoon houden (regelmatig vegen) 

Maatregelen om het afstromen van percolaat te voorkomen 

 Maximaal schoon erf, gescheiden van het vuile erf  

 Opslag vaste mest aansluiten op mestkelder 

 Kavelpad met afschot van de sloot af  
 

 
 

 Bruggen met opstaande rand of dammen met brede berm 

 
 
Meten 
De KringloopWijzer geeft geen handvatten om erfafspoeling te meten. Een erfscan geeft aan in hoeverre 
bovengenoemde maatregelen zijn doorgevoerd en geeft daarmee een indicatie in hoeverre erfafspoeling de 
waterkwaliteit nadelig beïnvloedt.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.versteegden.nl/wp-content/uploads/2013/09/foto-4.jpg&imgrefurl=http://www.versteegden.nl/agrarische-sector/sleufsilo/&docid=oK0yXkNAraB9EM&tbnid=naX7DxuqnzbjNM:&w=600&h=803&bih=620&biw=1301&ved=0ahUKEwjy3s2Q3aLOAhUsCsAKHdAvDnEQMwhhKD0wPQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.denboerbeton.nl/wp-content/uploads/Groenspoorplaten.jpg&imgrefurl=http://www.denboerbeton.nl/emissie-duurzaamheid/&docid=7ZD3xwooRCdVWM&tbnid=wj1tI8mn0uq1UM:&w=425&h=283&bih=566&biw=1188&ved=0ahUKEwiUnaft4qLOAhWD5xoKHW1ABGgQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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BIJLAGE 3: ’t Gouwe kansenplan voor bodem, water & biodiversiteit 
 
Gebiedscoöperatie Gouwe Wiericke draait het project Kringlooplandbouw. Een DAW-pilot op initiatief van LTO 
Noord, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Nutriëntenproject Rijn-West. Doel is het zoeken naar 
waterkwaliteits-maatregelen op bedrijfsniveau en gebiedsniveau. De KringloopWijzer is een belangrijk 
instrument om de N, P en C stromen in kaart te brengen, het berekend de N en P bodemoverschotten op 
bedrijfsniveau. Voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit en tegelijkertijd meer biodiversiteit te 
realiseren moeten we echter inzoomen op perceelniveau. Deze notitie beschrijft een methodiek om systematisch 
alle mogelijke kansen op een bedrijf te benoemen en om te zetten in acties.  
 
Door: Frank Verhoeven, Boerenverstand  
 
"Kringlooplandbouw is het optimaliseren van de productie met zo selectief mogelijk gebruikmaken van externe 
inputs, realisatie van inkomen over lange termijn en met respect voor natuurlijke systemen" (Stuiver & 
Verhoeven, 2010)`, zie: www.kringlooplandbouw.nl.  
 
Het is denken in samenhang. Een puzzel waarbij de boer zijn koeien en zijn bodems zo op elkaar afstemt dat dit 
leidt tot het hoogste rendement en de laagste milieuverliezen. Het instrument KringloopWijzer brengt de N, P 
en C kringlopen in beeld en berekent de verliezen naar lucht, bodem en water. In de KringloopWijzer is de 
bodem gedefinieerd als een percentage zand, klei en veen. In werkelijkheid ligt de bodem van de boer in het 
landschap, wel of niet langs een uitspoelinggevoelige sloot, met of zonder drainage, enzoverder. In deze notitie 
richten we ons op de kansen om de bodem- en waterkwaliteit verder te verbeteren op zowel bedrijfs- als 
gebiedsniveau.  
 
Het bodem, water & biodiversiteitsplan bestaat uit 4 stappen: 

1. Kengetallen vanuit de kringloopwijzer: waar liggen de uitdagingen? 
2. De perceelskaart: waar liggen de uitdagingen?  
3. Alle kansen/maatregelen 
4. Het kansenplan: hoe zet ik mijn uitdagingen om in acties? 

 

http://www.kringlooplandbouw.nl/


 
pagina 27 

 

1) Kengetallen vanuit de kringloopwijzer: waar liggen de uitdagingen? 
 
In de eerste stap kijken we eigenlijk terug. De KringloopWijzer geeft voor een melkveebedrijf inzicht in de 
verliezen van N en P naar de bodem, de voeraankopen en geeft een indicatie van de gerealiseerde 
opbrengsten, zie Afbeelding 1 van Bijlage 3B uit de KringloopWijzer. We nemen hier bij voorkeur 3-jarige 
gemiddeldes (zie Tabel 1), zodat we een goede beoordeling kunnen maken van het management van de boer: 
“goed, beter of best?”.  

 
Afbeelding 1. Kringloopwijzer bijlage 3B: Bodem - resultaat Bemesting, gewasopbrengst en overschotten. 

Tabel 1. Voorbeeld beoordelen kringloopbedrijf op basis van 3-jarige gemiddelden 

Belangrijkste kengetallen 
KringloopWijzer i.r.t. water- 
en bodemkwaliteit 

Bedrijf   
2013 – 2015 

 
BASIS 

 
GOED 

 
BETER 

 
BEST 

DS opbrengst eigen land 8400 <7500 8000 9000 >10000 

KVEM opbrengt eigen land 8700 <8000 8500 9500 >10500 

Kg N opbrengst eigen land 289 <200 250 300 >350 

% Eiwit van eigen land 72 <60% 70% 75% >80% 

Kg N bodemoverschot/ha 108 >150 100 80 <50 

kg P2O5 bodemoverschot/ha 12 >10 8 5 >0 

Kg melk/kg ds. 1.15 <1.0 1.1 1.15 >1.2 

Jongvee/10 mk 12 >25 20 15 <10 
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De kengetallen genoemd in Tabel 1 hebben allemaal een relatie met de bodem- en waterkwaliteit (zie Tabel 2). 
Op basis van gerealiseerde cijfers uit het verleden kan de melkveehouder zijn uitdagingen voor de toekomst 
benoemen. Denk aan het verhogen van de voerefficiëntie, oudere koeien en dus minder jongvee en dus minder 
voer, een betere bodemconditie, enzoverder.  
 
Tabel 2. Relatie van beoordelingskengetallen met bodem- en waterkwaliteit. 

Kengetal Wat is de relatie met bodem- en waterkwaliteit? 

Droge stofopbrengst eigen land 

De opbrengst van eigen land zegt iets over vakmanschap van de boer 
om meer voer van eigen bodem te halen en waardoor minder voer 
aangekocht hoeft te worden. 

KVEM opbrengt eigen land 
Naast opbrengst is ook de kwaliteit van belang. Dit kengetal zegt 
vooral iets over de energieproductie. 

Kg N opbrengst eigen land 

Naast opbrengst is ook de kwaliteit van belang. Dit kengetal zegt 
vooral iets over de eiwitproductie. Eiwit is een duur productiemiddel, 
schaars en om met weinig input, hoge eiwit (N) opbrengsten te 
behalen is een belangrijke uitdaging.  

% Eiwit van eigen land 
Hoe meer eiwit van eigen land, hoe minder eiwit aangekocht hoeft te 
worden.  

Kg N bodemoverschot/ha 
Hoe lager het stikstof (N) bodemoverschot, hoe kleiner de kans op 
ontoelaatbare verliezen naar de bodem.  

kg P2O5 bodemoverschot/ha 
Hoe lager het fosfaat (P2O5) bodemoverschot, hoe kleiner de kans op 
ontoelaatbare verliezen naar de bodem. 

Kg melk/kg ds. Hoe meer melk uit een kg droge stof, hoe hoger de efficiëntie 

Jongvee/10 mk 
Minder jongvee per melkkoe, betekent minder dieren wat een lagere 
belasting op het milieu betekent.  

 
Voordat we dieper ingaan op de percelen, is het belangrijk bewust te zijn van die toekomstige uitdagingen om 
voldoende voer van eigen land te blijven produceren. Veel melkveehouders zijn nog te afhankelijk van 
(kracht)voer van elders waardoor hun kostprijs gevoelig is voor risico’s als schommelingen in de voer- en 
melkprijzen. Dit zijn dus kansen waarmee de melkveehouder direct aan de slag kan en die ook geld opleveren. 
Kringlooplandbouw gaat er vanuit dat economie en ecologie hand in hand gaan.  
 

2) De perceelkaart: waar liggen de uitdagingen?  
 
Elk melkveebedrijf bevindt zich in een uniek landschap met een specifieke bodem. In de tweede stap kijken we 
naar de perceelkaart, feitelijk het eigendom of beheer van de boer. Op basis van bestaande kennis en 
ervaringen worden uitdagingen perceel specifiek gemaakt. Daarbij kijken we naar de bodemanalyses en waar 
mogelijk naar de bodemconditie (schop in de grond). Er is informatie nodig van de bodem, bijvoorbeeld via GIS, 
luchtfoto’s, bodemkaarten, hoogtekaarten. Kijk bijvoorbeeld naar: www.mijnpercelen.nl en 
www.boerenbunder.nl.  

http://www.mijnpercelen.nl/
http://www.boerenbunder.nl/
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Afbeelding 2. Mijn percelen van Eurofins Agro. 

Mijn percelen (Afbeelding 2) geeft aan waar de uitdagingen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van CEC of P-Al.  
En hoe staat het met de opbrengst van de percelen? Waar P-Al getallen te hoog zijn moet vooral N gebracht 
worden, dat betekent gescheiden mest (dunne fractie) of kunstmest. En waar de P-Al getallen laag zijn 
drijfmest of bij voorkeur de dikke fractie. Dit is feitelijk een “klassiek” bemestingsplan en wordt daarom hier 
niet verder uitgewerkt.  
 
Het nieuw ontwikkelde www.boerenbunder.nl (Afbeelding 3) geeft ook meer informatie over de percelen. 
Aangegeven is ook waar natuurpakketten zijn afgesloten. 

 
Afbeelding 3. Ontwikkeling van bladmassa op een willekeurig perceel weergegeven door Boer&Bunder. 

Op basis van deze informatie kan drijfmest beter over percelen worden verdeeld, waardoor verliezen worden 
beperkt. 

http://www.boerenbunder.nl/
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3) Alle kansen/ maatregelen 
 
Vervolgens zijn er een hele serie bodem- en watermaatregelen (kansen) die genomen kunnen worden. De 
kansen liggen op het Bedrijf en erf (B), de Sloten en watergangen (S) of op de Percelen (P). Onderstaande lijst 
(Tabel 3) is samengesteld o.a. op basis van de keuzelijst DAW maatregelen, BLIEF (biodiversiteit), SCAN en 
BOOT. 
 
Tabel 3. Kansen en maatregelen onderverdeeld in bedrijf en erf (B), sloten en watergangen (S), en percelen (P) 
met hun beoogde effect. 

No. Kansen/maatregelen Beoogde effect 

B1 
Zuiveringssystemen voor afvalwater zonder restlozing 
(bv. voor reiniging spuitapparatuur) 

Geen N, P en bestrijdingsmiddelen in het 
oppervlakte water 

B2 
Herinrichting erf en aanleg opvangvoorziening voor 
tegengaan erfafspoeling 

Geen N, P en bestrijdingsmiddelen in het 
oppervlakte water 

B3 Ontsmettingsfust op verhard terrein overdekt opslaan Geen bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte water 

B4 

Gebruik maaisel uit natuur- en 
recreatiegebieden/bermen/taluds als strooisel in de 
stal 

Verschraling N en P op deze gronden, verhogen 
aanvoer organische stof op het bedrijf 

B5 
Gebruik maaisel uit natuur- en 
recreatiegebieden/bermen/taluds als veevoer 

Verschraling N en P op deze gronden 

B6 Gebruik van gehakseld stro (in de stal) Verhogen aanvoer organische stof voor de bodem 

B7 
Geen resten geneesmiddelen in de mest  

Geen verstoring (bodem)biologische processen en 
geen effecten op waterkwaliteit 

B8 
Geen gebruik koperhoudende voetbaden 

Geen koperresiduen in de bodem en het grond- en 
oppervlaktewater 

B9 
Mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden 

Vermindering uitspoeling, optimale inzet dierlijke 
mest 

    
B10 

Mestverwerking (scheiding?) met doel betere 
toepasbaarheid en afzet 

Vermindering uitspoeling, optimale inzet dierlijke 
mest 

B11 

Gebruik maaisel uit natuur- en 
recreatiegebieden/bermen/taluds als meststof 
(verwerkt tot compost) 

Verschraling N en P op deze gronden, verhogen 
aanvoer organische stof op het bedrijf 

B12 

Schapen en overige graasdieren  

Verschillende soorten vee kunnen er voor zorgen dat 
percelen beter benut worden. Vooral schapen 
grazen rustig de hele winter door en bieden meer 
kansen voor mozaïek. Schapen zijn ook erg gunstig 
voor de ontwikkeling van een dichte grasmat met 
minder onkruiden. 

B13 

Watermanagement op het bedrijf 
 

Melkveebedrijven zijn grootverbruikers in 
drinkwater. Vanzelfsprekend, want melk uit de koe is 
veelal water, drinkwater van de koe/ of jongvee kan 
mits de kwaliteit goed is ook oppervlaktewater, 
bronwater of opgevangen regenwater zijn. Een 
andere drinkwaterbesparing zou kunnen 
voortkomen uit het hergebruik/ reinigen van 
spoelwater. 

B14 

Erfbomen, fruitbomen en struiken  
 

Bomen en struiken kleden het erf aan, maar zorgen 
ook voor een aantrekkelijk erf voor vogels, insecten 
en soms ook zoogdieren. Vooral vruchtdragende 
struiken hebben bij tijd en wijle veel 
aantrekkingskracht op de fauna. Heggen kunnen ook 
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veel nestgelegenheid en bescherming bieden voor 
vogels en zoogdieren, naast dat ze ook een goede 
erfafscheiding vormen. Fruitbomen zijn 
cultuurhistorisch niet weg te denken van 
boerenerven, naast dat ze fruit leveren en de 
gebouwen mooi laten opgaan in het landschap, zijn 
ze ook een grote bron van biodiversiteit op het erf. 
Met name zijn het weer insecten en vogels die 
profiteren. Variëren in hoog en laagstam fruitbomen 
zorgt ook voor meer diversiteit op het erf 

B15 

Beweiden  
 

Behalve dat mensen graag koeien in de wei zien, is 
het ook goed voor met name insecten. Insecten 
kunnen hun cyclus voltooien op weidepercelen die 
anders gemaaid worden. En met de verse mest en 
het blijven staan van sommige kruiden is er veel 
voedsel voor de insecten.  
Meer variatie door begrazing zorgt voor meer 
dekking waar ook kuikens en jonge dieren als hazen 
van profiteren. Beweiden is ook goed voor een 
dichtere zode, wat een goede opbrengst van gras op 
de lange termijn in de hand werkt. Het geeft minder 
verdichting (minder machines op het land) en het 
zorgt voor een betere hergroei. 

B16 

Nestkasten voor vogels  
 

Nestgelegenheid voor vogels is vaak een beperking. 
In de bekende vogelhokjes kunnen vele soorten 
vogels broeden (m.n. holenbroeders zoals mezen en 
mussen), al met een paar oude planken kun je veel 
dingen doen. Grotere kasten voor o.a.  steenuilen en 
valken kunnen ook zeer goed op erven geplaatst 
worden. Kerkuilenkasten zelfs in de schuur. 

B17 

 Vleermuiskasten  
 

Doordat moderne huizen vaak erg goed geïsoleerd 
en dus dicht zijn, is het leefgebied van de vleermuis 
verloren gegaan. Speciale dakplaten, pannen of 
kasten kunnen compensatie bieden.  

B18 

Vogeldakpannen 

Nieuwe daken bieden meestal geen 
nestelgelegenheid meer voor vogels als mussen, 
spreeuwen, kwikstaarten en de roodstaart. Ook de 
doorgangsmogelijkheden voor vogels die in de 
schuur broeden zoals uilen en zwaluwen is beperkt. 
Door speciale vogeldakpannen te plaatsen, kunnen 
vogels weer broeden op het dak. Nog beter is het 
om oudere types dakpannen te hebben waar ze 
gemakkelijk onder kunnen kruipen. Dit kan echter 
weer andere nadelen met zich meebrengen, zoals 
lekkage.   

B19 

Insectentuin  
 

Een strak gazon en aangeharkte tuin is mooi, maar 
de tuin biedt zo geen overwinteringsmogelijkheid of 
woongelegenheid meer voor insecten. Door wat 
hoekjes te maken, met takjes, stro, stenen, fabriceer 
je gemakkelijk zulke plekken. Combineren in een 
insectenhotel kan ook nog een erg leuke bezigheid 
geven. Of plaats een bijenkast. Schuil/overwinter-
bulten  
Hier en daar een takkenbultje, stapeltje bladeren, of 
een steenbultje bieden ruimte voor insecten, 
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amfibieën (salamanders) en dieren zoals egels. Maar 
ook vogels kunnen er in of onder broeden.   

B20 

Voederplank  
 

Op het erf kun je in de winter vooral zangvogels op 
het erf blij maken door ze bij te voeren met zaden en 
noten en fruit. Zorg altijd voor goede dekking naast 
de voerplek, zoals een boom. Dan kunnen de vogels 
wegduiken bij gevaar.  

B21 

Verantwoord jachtbeleid  
 

Een populatie dieren (soms wildstand) kan 
verbeteren door een verantwoord jachtbeleid. Door 
wrakke exemplaren te doden, krijgen dieren die 
moeten reproduceren meer kans. Het klinkt 
tegenstrijdig, maar afschot kan zorgen voor een 
verrijking van de biodiversiteit.   

B22 

Mozaïekbeheer  
 

Zorg dat er variatie in kort en lang gras is, sommige 
soorten vogels hebben voorkeur voor kort en andere 
voor lang gras om te vreten.  Voor bescherming 
hebben ze allemaal lang gras nodig, om een continu 
aanbod van lang gras te verzorgen moet je gefaseerd 
gaan maaien. Dit komt ook de overige fauna ten 
goede. Mozaïekbeheer betekent ook wisseling in 
bemesting, en soms ook in vrucht, meer kruiden 
betekent vaak al iets later maaien.  

B23 

Beslotenheid/openheid van het landschap  
 

Samen met de buren aan een landschap werken. Is 
het doel weidevogels dan is openheid een belangrijk 
basis. Veel andere soorten vogels, vooral zangvogels 
doen het beter in een afwisselend landschap, waar 
juist struikjes boompjes of heggen nodig zijn. 
Afhangend van de doelstelling qua vogels kunnen 
ook juist rietbedden en het systeem van opschonen 
van de sloten van invloed zijn.   

   

P1 
Groenbemester inzaaien na oogst van voedergewas 
(waar dit nog niet verplicht is) 

Vermindering uitspoeling N en P, verhogen 
organische stof 

P2 
Bemesten op basis van gewasonttrekking op 
perceelniveau 

Vermindering uitspoeling N en P, hogere benutting N 
en P 

P3 
Meteo- en grondwater gestuurd bemesten  

Vermindering uitspoeling N en P, hogere benutting N 
en P 

P4 
Toepassen precisiebemesting (GPS, rijenbemesting 
e.d.) 

Vermindering uitspoeling N en P, hogere benutting N 
en P 

P5 Geen gebruik kunstmest fosfaat Geen gebruik maken van eindige grondstoffen 

P6 
Toepassen rijenbemesting dierlijke mest bij gewassen 
die in rijen worden geteeld 

Vermindering uitspoeling N en P, hogere benutting N 
en P 

P7 
Gebruik van vaste/ruige mest of andere strorijke 
mest/compost (hoge C/N verhouding) 

Verhogen organische stof, verbeteren biologische 
bodemkwaliteit 

P8 
Het uitvoeren van een Bodemconditiescore 

Inzicht in fysische eigenschappen bodem, meer 
handelingsperspectief 

P9 
Het nemen van (uitgebreide) bodemanalyses  

Inzicht in chemische eigenschappen bodem, meer 
handelingsperspectief 

P10 
Het bekalken van percelen bij te lage pH 

Hogere opname van mineralen, vermindering 
uitspoeling 

P11 
Afvoer nitraatrijke en/of fosforrijke groenresten direct 
na oogst en stimulering compostering daarvan 

Voorkomen N en P uitspoeling, verhogen aanvoer 
organische stof op het perceel 

P12 
Werken met vaste rijpaden op het perceel 

Reduceren bodemverdichting, daardoor betere N en 
P benutting 
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P13 Niet scheuren van grasland Verminderen N en P verliezen 

P14 Toepassen niet kerende bodembewerking (bouwland) Verminderen N en P verliezen 

P15 
Gebruik Beslissingsondersteunende systemen 
beregening 

Hogere opname van mineralen, vermindering 
uitspoeling 

P16 
Aanleg regelbare/ peil gestuurde drainage evt. in 
combinatie met klimaat adaptieve regelbare drainage 

Hogere opname van mineralen, vermindering 
uitspoeling 

P17 

Infiltratie via onderwaterdrainage (bv. 
veenweidegebied) 

Voorjaar eerder op het land, zomer minder 
droogtegevoelig, daardoor hogere opname van 
mineralen, vermindering uitspoeling, Mogelijk 
vermindering organische stof afbraak 

P18 
Beschikbaar stellen van landbouwgrond voor 
bovenwettelijke waterberging op perceel  

Waterberging tijdens natte periodes 

P19 
Maatregelen met als doel minder waterafvoer t.b.v. 
erosiepreventie 

Voorkomen erosie  

P20 

Aanleg en beheer infiltratiegreppel  

Voorkomen afspoeling van mineralen. Greppels zijn 
nuttig als afvoer van veel water (extreme buien), 
maar bieden ook goede foerageerplaatsen voor 
vogels, insecten en soms ook amfibieën doordat ze 
vaak vochtiger zijn. Het biedt ook verschuil voor 
weidevogelkuikens en (jonge) zoogdieren tegen 
roofvogels.   

P21 

Bij aanwezigheid van greppels worden deze jaarlijks 
onderhouden 

Voorkomen afspoeling van mineralen. Greppels zijn 
nuttig als afvoer van veel water (extreme buien), 
maar bieden ook goede foerageerplaatsen voor 
vogels, insecten en soms ook amfibieën doordat ze 
vaak vochtiger zijn. Het biedt ook verschuil voor 
weidevogelkuikens en (jonge) zoogdieren tegen 
roofvogels.   

P22 
Mechanische onkruidbestrijding 

Geen chemische bestrijdingsmiddelen in grond- en 
oppervlaktewater 

P23 
Gebruik spuittechnieken die drift vergaand reduceren 
zoals wingsprayer en luchtondersteuning 

Minder chemische bestrijdingsmiddelen in grond- en 
oppervlaktewater 

P24 
Gebruik van sensor gestuurde of andere selectieve 
en/of gerichte spuitapparatuur 

Minder chemische bestrijdingsmiddelen in grond- en 
oppervlaktewater 

P25 onderwaterzetting t.b.v. grondontsmetting Geen chemische grondontsmettingsmiddelen nodig 

P26 
Gras-klaver telen  

Klaver geeft naast extra stikstof ook een bloeiwijze 
die gunstig is voor insecten. Klaverteelt kan leiden 
tot de aankoop van minder eiwit.  

P27 

Plas-dras (greppel plas-dras) 
 

Tijdelijk een klein laagje (0-20cm) water op land 
brengen in greppels, afgravingen of natuurlijke 
glooiingen heeft vooral in de periode maart – juli 
veel effect. Ondiep water is belangrijk voor vele 
(doortrekkende) steltlopers, watervogels, bloemen, 
insecten en kan ook grote functie voor amfibieën 
hebben. Door opdroging en bij vulling ontstaan er 
mooie slikranden.  

P28 

Afrastering houtwallen tegen het vee  
 

Dit moet gebeuren ter stimulatie van de 
onderbegroeiing, daar zitten de meeste verschuil en 
voedselmogelijkheden, deze begroeiing is vaak 
vertrappingsgevoelig. Het is ook ongewenst als het 
vee de bomen stript waardoor deze doodgaan. 
Bladeren vreten is niet erg, de looizuren uit blad zijn 
in kleine hoeveelheid zelfs gunstig zijn voor het vee 
in het rantsoen.   
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P29 

Bomen en struweel  
 

Door een strook of hoekje grond niet te gebruiken 
kan er een struikenstrook ontstaan, deze kan ook 
worden aangeplant. Struweel biedt veel dekking aan 
zoogdieren en vogels, maar is met nectar leverende 
struiken ook zeer nuttig voor insecten. Door struiken 
verschillend te onderhouden ontstaat er veel variatie 
en wordt voorkomen dat er een houtwal ontstaat.  

P30 

Nestbescherming  
 

Een gezonde vogelstand begint naast met het sparen 
van de nesten op juiste manier, dit betekend nesten 
ontzien met bewerking op een wijze die effectief is, 
met kleine niet effectieve eilandjes van minder dan 
50m2 om nesten heen kun je niet zeggen dat je 
voldoende hebt gedaan. Nesten opzoeken kan 
worden gedaan door een nazorger, welke de nesten 
desgewenst voor bewerking kan markeren door 
stokje in de rijrichting te plaatsen.  

P31 

Kuikenbescherming  
 

Nestbeschermingsresulaat telt niet als kuikens 
vervolgens geen kans hebben, creëer voldoende 
vluchtruimte als er gemaaid moet worden op een 
perceel waar kuikens voorkomen. Jaag het liefst 
eerst de kuikens uit het lange gras door plaatsen van 
stokken met vlaggen (24 uur voor aanvang 
maaien).  Zorg er in ieder geval te allen tijde voor dat 
er genoeg dekking voor de kuikens overblijft om 
ergens anders naar toe te komen.   

P32 

Onkruiden maaien of pleksgewijs bestrijden  
 

Bestrijdingsmiddelen doden vaak ook insecten of 
verwijderen voedsel(kruiden) voor insecten. Het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen dient zoveel 
mogelijk voorkomen te worden door schadelijke 
planten te maaien voor ze kunnen zaaien.  

P33 

Uitgestelde maaidatum  
 

Door later te maaien krijgen planten de kans te 
bloeien, dit is voedsel voor insecten en ook muizen, 
maar hierdoor kunnen de planten zaaien en wordt 
het perceel biodiverser.  Later maaien heeft (indien 
aanwezig) grote invloed op de reproductie van 
weidevogels en zoogdieren. Door later te maaien 
kan er structuurrijker voer verbouwd worden, 
hiervoor dient wel rekening mee worden door 
minder te bemesten.  

P34 

Kruidenrijke percelen  
 

Kruidenrijke percelen zorgen voor veel voedsel voor 
insecten, dus ook vogels, geven verschuil aan veel 
faunasoorten. Naast dat de kruiden goed zijn voor 
het rantsoen van de koe kunnen ze ook een hele 
nuttige functie voor de bodem hebben, in het 
bijzonder klavers vervullen dubbele rollen.  Later 
maaien is een vereiste voor kruidenrijk percelen. 
Aangepaste bemesting is hierbij nog belangrijker.   

P35 

Kruidenrijke randen  
 

Op randen kunnen kruiden erg goed in combinatie 
met slootplanten, zodat er bio diverse randen 
ontstaan, kunnen goed als verbindingszones dienen. 
Makkelijk te ontzien met bemesten en maaien. 
Kruiden op de rand werken als apotheek voor koeien 
en zijn goed voor insecten, vogels en zoogdieren. 

P36 
Poelen  

ondiepe poelen die gevuld worden met regen en 
grondwater, jaar-rond gevuld, voedselarm dus ook 
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goede plaats voor enkele waterplanten. Door een 
steile en een flauwe oever te maken, is er zowel een 
diepere plaat voor de amfibieën in de winter als 
ondiep water waar ze hun eieren in kunnen leggen. 
Verschillende dieptes zorgen vaak ook voor variatie 
in plantengroei. Voordeel van een poel boven een 
sloot is dat er geen vissen in zwemmen, die eten 
vaak eieren van amfibieën.  

   

S1 

Bemestingsvrije slootkant 

Het niet bemesten op de slootkant voorkomt uit- en 
afspoeling van N en P, en zorgt voor een wisselende 
begroeiing op de slootkant. Dit is goed voor 
insecten. Afvoeren van slootkantbegroeiing na de 
bloeiperiode zorgt ervoor dat planten kunnen zaaien 
en dat verarming van de slootrand ontstaat 
waardoor meer verscheidenheid aan planten kan 
ontstaan. Beweiden is goed, maar de koeien moeten 
de wal niet uit kunnen trappen of bemesten, want 
dan gaat de verschraling niet werken. Herbiciden 
ook niet in de randen omdat ze anders in het water 
komen.  

S2 
Afrastering langs sloot om het vee uit de kant te 
houden  

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar de sloot, 
vertrapping voorkomen 

S3 
Hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger 
(kwaliteitsbaggeren) 

Verminderde kunstmestaanvoer, betere benutting 
beschikbare mineralen 

S4 
Plaatsen en beheer stuwtjes en andere maatregelen 
om water langer vast te houden in waterlopen 

Waterbeschikbaarheid voor de gewassen 

S5 
Aanleg en beheer droge bufferstroken (mest- en 
spuitvrij) langs water 

Vermindering uit- en afspoeling N, P en 
bestrijdingsmiddelen naar de sloot 

S6 
Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of 
waterbergingsoever 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar de sloot, 
vertrapping voorkomen 

S7 
Aanleg natte bufferstroken 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar de sloot, 
vertrapping voorkomen 

S8 
Aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid 
watergang 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar de sloot, 
vertrapping voorkomen 

S9 
(Gebiedsgericht) zuivering van drainagewater 
(stikstof/fosfor, in sloot/slootkant/bodem) 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar grotere 
waterwegen 

S10 

De sloot wordt in de goede periode (sept/okt) 
geschoond 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar grotere 
waterwegen. Baggeren in september/oktober, 
waterplanten zijn uitgegroeid, en slootdieren zitten 
nog niet in de specie weggekropen. Waterschappen 
laten bagger nu op de kant liggen, zo kunnen 
slootdiertjes terug naar de sloot kruipen. Bagger 
moet uit verschralingsoogpunt niet te lang op kant 
blijven liggen. Verwerking van bagger met 
bijvoorbeeld Bokashi of over land uitrijden zorgt dat 
nutriënten uit bagger weer ten goede. Let op! 
baggerspuiten werkt als een hakselaar voor 
slootleven, maar is wel goed voor 
nutriëntenbenutting. Sloten schonen voorkomt dat 
de sloot te voedselrijk/zuurstofarm wordt.  

S11 
De sloot wordt minder frequent geschoond 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar grotere 
waterwegen 

S12 
Bij opschonen van de sloot wordt een strook 
begroeiing laten staan 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar de sloot, 
vertrapping voorkomen 
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S13 

Beheer natuurvriendelijke oever, waarbij maaisel 
wordt afgevoerd 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar de sloot, 
vertrapping voorkomen. Geen steile randen maar 
een schuin talud, hierdoor ontstaat er een 
geleidelijke overgang van sloot naar perceel. Hier 
doen kruiden, insecten en amfibieën en vogels het 
goed. Met bemesten deze rand ontzien betekent 
ook veel minder uitspoeling van nutriënten. 
Belangrijk is ook dat het vee de rand niet vertrapt en 
dat er voldoende water in de sloot staat. Een diepe 
sloot kan ook voor veel dieren en vogels een barrière 
vormen waardoor mozaïeken niet werken. Beheren 
van slootkant is wel belangrijk, verruiging kan 
negatief gevolgen hebben voor de biodiversiteit. De 
laatste maaibeurt kan er op de oever voor zorgen 
dat veel flora en fauna het makkelijker hebben in de 
winter. 

S14 
Een verlaagde of verflaude oever landinwaarts 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar de sloot, 
vertrapping voorkomen 

S15 
Een oever water inwaarts 

Vermindering uit- en afspoeling N en P naar de sloot, 
vertrapping voorkomen 

S16 Het bedrijf houdt het bestaande waterpeil in stand Minder afbraak organische stof 

S17 

Rietkragen  

Sloten met een rietkraag kunnen bijdragen aan de 
biodiversiteit omdat vele vogelsoorten er in kunnen 
nestelen, maar ook omdat dieren zich erin kunnen 
verschuilen. In de holle rietstengels kunnen insecten 
ook prima overwinteren. Voorkom verruiging door 
ze eens per 1 of 2 jaar te maaien.   

S18 

Droge sloten en brede greppels  
 

Als de waterafvoer van ondergeschikt belang is kan 
een (bijna) droge greppel veel ruimte geven voor 
zangvogels, kruiden, insecten en soms amfibieën. 
Een of twee keer per jaar maaien betekend een ruige 
kruidenrijke vegetatie. Bij niet maaien gaan er 
bomen en struiken groeien, dit kan ook een grote 
meerwaarde opleveren voor flora en fauna.   

S19 

Water(sloot)peil  
 

Tijdelijk of vast hoogwaterpeil zorgt voor 
omstandigheden die gunstig zijn voor meer kruiden 
en betere bereikbaarheid van voedsel voor vogels op 
de percelen. Waterberging is gunstig voor de buffer 
van zoetwater.  
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4) Het kansenplan: hoe zet ik mijn uitdagingen om in acties? 
 
De concrete maatregelen/kansen moeten nu omgezet worden in acties: plan-do-check-act! Wat van 
bovenstaande maatregelen ga ik wanneer doen? Met een duidelijke agenda. En hoe is dit te controleren? 
Afbeelding 4 geeft een weergave van een perceel specifiek actieplan. Op dit plan worden alle mogelijke 
maatregelen en acties weergegeven. Vervolgens kunnen deze maatregelen en acties op een planmatige manier 
worden uitgevoerd (Tabel 4).  

 
Afbeelding 4. Voorbeeld perceelkaart met mogelijke maatregelen per locatie. 

 
Tabel 4. Uitwerking van maatregelen in afbeelding 4. 

 Wat? Wanneer? Hoe te controleren? 

S1 
5 meter uit de slootkant niet 
bemesten 

Gehele jaar 
Via mestbox (elektronische monitoring)  

S2 Afrastering langs slootkant Weideseizoen Visuele controle 

S4 Het plaatsen van een stuw Najaar 2017 Visuele controle 

S8 Helofytenfilter aanleggen Najaar 2017 Visuele controle, rekening 

P2 
Bemesten op basis van 
gewasonttrekking 

Voorjaar 2018 
BEP en BEN (KringloopWijzer) 

P8 Bodemconditiescore uitvoeren Zomer 2017 Ingevuld scoreformulier, foto’s bodemprofiel 

P13 Niet scheuren  Doorlopend Google maps 
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5) Hoe verder? 

 
Het verdient de aanbeveling om een uniform (gestandaardiseerd) kansenplan te lanceren. Dit zou door de boer 
ervaren moeten worden als een bemestingsplan-PLUS. Door samen met het collectief, het waterschap, de 
provincie en eventuele andere partijen, af te spreken hoe de lay-out er uit moet komen te zien, welke codes te 
hanteren, enzoverder, ontstaat een herkenbaar plan.  
 
Dit plan is leesbaar voor boer en buitenlui. Het helpt bij de communicatie van de boer richting erfbetreders en 
geeft ook een eenduidig handelingsperspectief. Vergelijkbaar met de KringloopWijzer ontstaat er zo meer 
draagvlak tussen boer en burger. Want waar de boer zijn bodem en zijn productie wil optimaliseren, wil de 
burger meer biodiversiteit en schoner water.  
 
Koppeling meetpunten waterschap 
Een belangrijk punt voor de doorontwikkeling is de link maken met de meetpunten voor waterkwaliteit van het 
waterschap. Op de perceelkaart van de boer kunnen ook de dichtstbijzijnde waterkwaliteitsmetingen worden 
aangegeven. Zo ontstaat meer inzicht in de relatie tussen het handelen van de boer en de (over-of 
onderschrijving van de) waterkwaliteit.  
 
De stappen van het kansenplan kunnen nog verder uitgewerkt worden:  

1. Kengetallen vanuit de KringloopWijzer: 

Meer focus op de resultaten vanuit de KringloopWijzer is gewenst, zo is er een kringloopcertificaat ontwikkeld 
waardoor boeren beloond worden voor bovenwettelijke kringloopprestaties. 
 

2. De perceelkaart: 

Het handelingsperspectief op perceelniveau moet verder verbeterd worden. Zo zijn er erg weinig 
opbrengstmetingen op perceelniveau, waardoor bemesten naar behoefte altijd lastig zal zijn. Hoe krijgen we 
meer kengetallen op perceelniveau?  
 

3. Kansen en maatregelen: 

Kan er vanuit het waterschap, vanuit de collectieven, vanuit de provincie, een eenduidige lijst met maatregelen 
worden opgesteld?  
Hoe leggen we een duidelijke link tussen maatregel en effect op de waterkwaliteit? Hoe betrekken we de boer 
bij de evaluatie van zijn acties?  
 

4. Het kansenplan: 

Hoe motiveren we om acties ook daadwerkelijk te nemen? Kunnen we “laaghangend fruit” maatregelen 
stimuleren? En ingrijpende maatregelen gaan belonen? Hoe kunnen we dit aantrekkelijk visualiseren voor de 
boer (en burger)? 
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BIJLAGE 4: Publicatie artikel Bewust Boeren Gouwe Wiericke in Nieuwe Oogst 
d.d. 5 maart 2016 
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PROJECTINFORMATIE  
 
Deze maatregelen set is samengesteld in het kader van het project Gouwe Wiericke.  
Dit project is onderdeel van het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).  
DAW is een initiatief van LTO Nederland waarin samen met waterschappen wordt gewerkt aan voldoende en 
schoon zoetwater. 
Voor meer informatie, zie: www.agrarischwaterbeheer.nl 
 
In dit project werken samen:  
 

 Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke  

 Deelstroomgebied Rijn West  

 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer  

 Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

 Hoogheemraadschap Rijnland 

 Provincie Zuid Holland 

 PPP-Agro Advies 

 Boerenverstand 

 DMS  

 

 
 

 

http://www.agrarischwaterbeheer.nl/

