
Verdiepingsgroep bodem
Door: Daan Heurkens, Boerenverstand

De praktijk ervaart veel tegenstellingen tussen het verbeteren 
van de productie (meer voer van eigen land, minder import 
van krachtvoer) en het realiseren van maatschappelijke 
wensen zoals waterkwaliteit, biodiversiteit, slootkantenbeheer, 
etc. Het is puzzelen hoe wensen van de boer gecombineerd 
kunnen worden met alle maatschappelijke wensen.

Het doel van de bodemgroep is dan ook om meer inzicht te 
krijgen in de gewasopbrengsten- en kwaliteiten op 
praktijkbedrijven. Op deze manier kunnen de cijfers in de 
KringloopWijzer completer gemaakt worden en uiteindelijk 
de verliezen van stikstof-en fosfaat verder worden beperkt. Zo 
wordt vermijdbaar verlies aan meststoffen richting grond- en 
oppervlaktewater voorkomen. 

Om dit te kunnen bereiken is de groep aan de slag gegaan met 
kennisdeling via groepsbijeenkomsten en het uitvoeren van 
pilots om praktijkervaring op te doen. Tijdens de eerste 
groepsbijeenkomst is de KringloopWijzer van 2016 besproken, 
om zo de beginsituatie in beeld te krijgen. Na deze bijeenkomst 
hebben alle deelnemers een mestmonster genomen om meer 
inzicht te krijgen in de eigen mest. Bij de tweede bijeenkomst 
is de definitie van een ‘Gouwe Topkuil’ vastgesteld en is een 
persoonlijk bemestingsplan gemaakt om deze kuil te kunnen 
realiseren. Tijdens de derde bijeenkomst zijn de 
KringloopWijzers van 2017 besproken om meer inzicht te 
krijgen in de verschillende strategieën van de deelnemers.

Deze zomer lopen er een aantal pilots. Drie deelnemers gaan 
aan de slag met een grashoogtemeter om meer inzicht te 
krijgen in de opbrengst van weidegras en waar mogelijk de 
weidegang te optimaliseren. Verder wordt bij deze drie 
bedrijven de volledige eerste snede gescand met een drone 
om de opbrengst en kwaliteit te bepalen. Bij de overige 
deelnemers wordt ook een aantal hectare grasland in beeld 
gebracht met de drone om meer inzicht te krijgen in de 
opbrengstverschillen tussen- en binnen de percelen.
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Kringloopdenken

Zo, we pakken de draad weer op. Niet dat er niets gebeurd 
is, integendeel…..
Door aangesloten te zijn bij een vereniging, netwerk o.i.d. 
ontmoet je nieuwe mensen met interessante  ideeën.  Eén 
zo’n idee is de ontwikkeling van een kringlooppakket. Een 
pakket van maatregelen die positieve gevolgen heeft voor 
de benutting van nutriënten.  Dit pakket wordt nu getest 
door deelnemers van het project Bewust Boeren Gouwe 
Wiericke. Begin april zijn deelnemers van dit project op 
bezoek geweest bij collega’s in Midden Delfland, zodat je 
ook eens hoort hoe het reilt en zeilt in andere gebieden met 
betrekking tot de benutting van nutriënten. 
De gegevens uit de kringloopwijzer krijgen steeds meer 
betekenis. Het is goed om daarbij door deskundigen 
begeleid te worden en naar geschikte maatregelen te 
zoeken. 

Mieke Vergeer
Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke
juni 2018

Inzet drones
Het achterliggende idee is om met de drones een gevarieerder 
beeld te krijgen van de grasopbrengst per perceel en van de 
bodemkwaliteit. MLDagro is een bedrijf wat met behulp van 
drones verschillen in gewasopbrengsten in beeld brengt en 
hier management informatie uit haalt. Ze doen dit samen met 
een aantal andere bedrijven onder de naam ‘Dronewerkers’. 
In de akkerbouw gebeurt dit al op grote schaal, maar bij 
grasland is het nog minder bekend. 



De drone maakt met 4 verschillende camera’s tegelijk beelden 
van het gras en kan op die manier de bladmassa (NDVI) en het 
bladgroen (NDRE) in beeld brengen. Zo ziet hij van grote 
hoogte verschillen die we met het blote oog niet zien, 
bijvoorbeeld bepaalde plekken met structuurschade en 
plekken waar het gras juist beter groeit.
Op verschillende plekken zijn versgrasmonsters genomen om 
te vergelijken met de beelden die de drone heeft gemaakt. Zo 
hopen we meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het gras 
wat er staat. In het najaar staan de volgende 
groepsbijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomsten 
worden op basis van de drone beelden op een aantal plekken 
bodemkuilen gegraven om de oorzaak van de verschillen te 
achterhalen. Daarnaast zal de ‘Gouwe Topkuil’ award uitgereikt 
worden.

Interview Pieter de Jong
Deelnemer Verdiepingsgroep Bodem

 

Pieter en Pauline de Jong hebben een melkveebedrijf in 
Boskoop met 60 melkkoeien en 37 hectare land. De uitdaging 
van Pieter is om met zo min mogelijk aankoop van voer een 
goede melkproductie te realiseren. Het benutten van eigen 
gras heeft daarom zijn volledige focus. Hij beweid zijn koeien 
zoveel mogelijk, vanaf half mei dag en nacht. De sleutel tot 
een melkproductie van 9000 kg met beperkte aankoop zit in 

het sturen met eigen voer. Pieter probeert er voor te zorgen 
dat hij veel hooi in de schuur heeft om snel verteerbaar 
weidegras te compenseren. In de eerste snede wil hij een 
goede verteringscoëfficiënt hebben om de melkproductie 
te stimuleren, maar hier kuilt hij wel een aantal hectare 
beheergras overheen om bij te kunnen sturen. Dit 
beheergras komt van weidevogelland waar Pieter zich ook 
voor inspant. Het blijft een uitdaging om in te blijven spelen 
op de weersomstandigheden en de aankoop zoveel mogelijk 
te beperken, maar daar haalt Pieter veel energie uit.

Pieter doet mee aan het project ‘Bewust Boeren Gouwe 
Wiericke’ omdat hij op de hoogte wil blijven van de laatste 
ontwikkelingen zoals CO2. Hoe kun je als bedrijf voorsorteren 
op de ontwikkelingen en eisen die rondom CO2 gaande 
zijn? Verder vindt hij het interessant om te leren van andere 
deelnemers. “Door de cijfers van elkaar te vergelijken kun je 
strategieën vergelijken en je eigen strategie optimaliseren”. 
Vanuit het project heeft Pieter ook een grashoogtemeter in 
gebruik genomen. Op deze manier hoopt hij een beter 
beeld te krijgen van de grasgroei en hier vervolgens op in te 
spelen. Het is voor hem nog wel even wennen om met de 
meter te werken omdat hij altijd heeft gestuurd op gevoel. 
Zo maait hij zomers veel om zoveel mogelijk smakelijk 
weidegras voor de koeien te hebben. Ook wordt er bij droog 
weer veel met de baggerpomp gewerkt om de grasgroei op 
gang te houden.

Op donderdag 5 april reisde de Waterkaravaan-bus af naar 
Zuid-Holland voor een uitwisseling met het project kring-
loopboeren in Midden Delfland. In beide projecten werken 
melkveehouders binnen studiegroepen aan het optimalise-
ren van de bedrijfseconomie en het minimaliseren van ver-
liezen van nutriënten. 

Uitwisseling kringloopboeren Midden-Delfland 
Door: Frank Verhoeven, Boerenverstand

De bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van 
kennis en ervaringen. Een gevarieerd gezelschap van boeren, 
adviseurs, onderwijs en waterschappen was aanwezig. Een 
van de conclusies is dat generieke maatregelen lang niet altijd 
voldoen, maar dat we steeds meer toe moeten werken naar 
maatwerk.



De eerste tussenstop was op het melkveebedrijf van Arnold 
van Adrichem, een kringloopboer van het eerste uur. ‘Deze 
melkveehouder is jaren geleden al een weg ingeslagen die ik 
nu ook op ga. Ik kon goed zien wat er mogelijk was op het erf 
en welke resultaten te behalen zijn. Een van de dingen die ik 
heb meegenomen is het zoveel mogelijk telen van je eigen 
ruwvoer en het goed benutten van het eiwit. Bij het oogsten 
droogt van Adrichem eerst het gras en maakt hier vervolgens 
ronde balen van. Door het gras droger te maken wordt het 
eiwit bestendiger en benut de koe dit beter’, zegt deelnemer 
en melkveehouder Wim Habben Jansen uit Alphen a/d Rijn.
 
Burgemeester Van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk kwam 
tijdens het bezoek onverwachts binnenlopen in de stal van 
gastheer Arnold van Adrichem. Hij heeft als oud-wethouder 
aan de wieg gestaan van het project kringloopboeren in 
Midden Delfland.

Programma kringloopboeren 
In Midden Delfland werken ondernemers, overheden en 
burgers samen aan het studie- en innovatieprogramma 
‘Kringloopboeren Midden-Delfland’, met financiering vanuit 
het IODS kwaliteitsproject (aanleg van de A4 Delft- Schiedam). 
De melkveehouders hebben het voor elkaar gekregen een 
beloning in geld te realiseren voor hun inzet kringlopen te 
sluiten. Elk jaar worden na afloop van het studieprogramma 
kringloopcertificaten uitgereikt. Melkveehouders ontvangen 
een vergoeding voor deelname en voor hun prestaties.  
Zie www.boerinmiddendelfland.nl en www.middenindelfland.
net voor meer informatie over dit programma.

Watermonsters
Vervolgens reed de bus door naar het bedrijf van Corné van 
Leeuwen. ‘Ik vond het interessant dat ze op dit bedrijf op 
meerdere plekken rondom de boerderij watermonsters 
namen. Deze meetgegevens geven een goed beeld van de uit- 
en afspoeling. Je hebt inzicht in het probleem nodig om te 
kunnen zien wat het effect is van maatregelen’, zegt deelnemer 
en melkveehouder Sjaak de Roos uit Waarder.
Dat is ook waar we naartoe moeten. We willen eerst met 
metingen een helder beeld krijgen waar het probleem met 

betrekking tot de waterkwaliteit precies zit. Je moet 
plaatsspecifieker gaan kijken en hier de maatregelen aan 
verbinden. Als Waterschappen en adviserende partijen is het 
zaak om ons huiswerk goed te doen en niet steeds terug te 
vallen op algemene maatregelen voor boeren. We willen met 
de boeren in de gebieden deze gezamenlijke zoektocht ingaan 
en van elkaar leren.

Hoogheemraadschap Delfland en kringloopboeren Midden 
Delfland
Het Hoogheemraadschap van Delfland support de 
kringloopboeren in Midden-Delfland al vele jaren. LTO 
Delflands Groen, de gemeente Midden-Delfland en de 
provincie Zuid-Holland werken in het programma 
Kringloopboeren Midden-Delfland samen aan o.a. het 
verbeteren van de waterkwaliteit. Er heeft een grootschalige 
nutriëntenpilot gedraaid waarbij geconcludeerd werd dat door 
scherper op stikstof en fosfaatbodemoverschotten te sturen er 
jaarlijks nog 100.000 kg stikstof en 15.000 kg fosfaat bespaard 
kan worden. Maar er zijn geen prikkels voor de melkveebedrijven 
om deze bovenwettelijke winst ook te gaan halen. De 
waterschapslasten behoren tot de hoogste van Nederland, dus 
mogelijk kan er een korting gegeven worden voor bedrijven 
die lagere nutriëntenoverschotten realiseren? Probleem is dat 
de precieze relatie tussen de handelingen van de boer en de 
waterkwaliteit onduidelijk zijn. In Delfland zijn er 
polderbalansen gemaakt, per polder, per watersysteem. Op de 
kaart van het gebied is duidelijk te zien dat de percelen van de 
melkveehouders maar een klein deel van de totale oppervlakte 
uitmaken. 
        
         De volgende stap in dit  
         gebied is met elkaar de  
         dialoog aan gaan: waar  
         liggen de meetpunten  
         van het waterschap?  
         En hoe koppelen  we 
         overschrijdingen van  
         de     nutriënten met      
         de percelen van de 
         boer?

Verdiepingsgroep Water 
Door: Dick Jan Koster, PPP Agro Advies

Afgelopen winter zijn we met de Verdiepingsgroep Water 
samen met Marieke van Leeuwen van Projecten LTO Noord 
bezig geweest met de ontwikkeling en de uitvoering van een 
duurzaamheidspakket voor verbetering van de waterkwaliteit 
(pilot duurzaamheidspakket). Het pakket is verdeeld in

maatregelen of doelstellingen voor de veehouder die 
toegepast kunnen worden op het eigen bedrijf met als doel 
schoner water in de sloot. 
In de afbeelding op de volgende pagina wordt een overzicht  
weergegeven van een deel van de maatregelen uit het 
pakket die men kan nemen op het bedrijf.



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

Elke maatregel  die de veehouder neemt op zijn bedrijf leidt 
tot een aantal punten, ook afhankelijk van het aantal ha’s 
waar deze maatregel voor geldt. Het monitoren van de

 
De veehouder kan in plaats van maatregelen ook kiezen voor 
doelstellingen die toegepast worden op het bedrijf. De 
doelstellingen worden bepaald aan de hand van de 
KringloopWijzer van het jaar 2017. Met de KringloopWijzer 
uit 2018 kunnen we bepalen in welke mate de doelstellingen 
behaald zijn. Hieronder staat een overzicht van een deel van 
de doelstellingen. Ook hier leidt elke behaalde doelstelling 
tot een aantal punten voor het bedrijf.

Het is de bedoeling dat de veehouder een keuze maakt tussen 
het pakket maatregelen of het pakket doelstellingen. De 
voortgang wordt in de zomer en in het najaar gemonitord en 
dit wordt teruggekoppeld naar de veehouder.

maatregelen doen we o.a. via de graslandgebruikskalender 
en de KringloopWijzer van 2018.

Vervolgens worden begin 2019 de behaalde resultaten over 
het jaar 2018 (maatregelen of doelstellingen) m.b.v. de 
puntentelling vastgesteld. Aan de puntentelling wordt per 
punt een financiële beloning toegekend. Duurzaamheid 
door middel van schoner water kan de veehouder geld 
opleveren!

Alle maatregelen en doelstellingen zijn gericht op een betere 
benutting van mineralen op het bedrijf. Los van de extra 
financiële vergoeding levert een betere mineralenbenutting 
op het bedrijf altijd geld op. Dubbele winst dus met een 
betere waterkwaliteit!

We zijn benieuwd naar de eerste ervaringen, wordt vervolgd!


