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Inleiding
Al sinds 2013 laten ondernemers in de regio ReeuwijkBodegraven zien hoe een goed nutriënten- management
zowel de agrarische bedrijfsvoering als de waterkwaliteit kan
bevorderen. Zij kijken hierbij kritisch naar zichzelf en elkaar en
zoeken steeds naar verdere optimalisatie. De Stichting
Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke is aanvrager van het
project Bewust Boeren Gouwe Wiericke. De projectgroep
bestaat verder uit een afvaardiging van Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden, Waaloord, Hoogheemraadschap van
Rijnland, LTO Noord en PPP Agro Advies. DMS Advies en
Boerenverstand ondersteunen bij de uitvoering. In het project
wordt verder nauw samen gewerkt met VIC Zegveld.

Bewust Boeren in beeld
Zowel de bodem- als watergroep heeft de
afgelopen jaren veel stappen gezet. Bekijk in
onderstaande filmpjes wat dit project de
deelnemende partijen heeft gebracht.
Filmpje bodemgroep
Filmpje watergroep

Flinke stap voorwaarts...
Nou dat was het dan, zo’n 5 jaar Bewust Boeren Gouwe
Wiericke: twee studiegroepen die zich hebben bekwaamd
in de geheimen van water en bodem. Uitgeleerd zijn we
waarschijnlijk nooit! Als ik zo van een afstandje naar ons
gebied kijk, vanuit het wereldje waarin ik leef, dan zag ik
boeren vol passie. Ik concludeerde dat de bodem de laatste
jaren vaker op waarde wordt geschat. Ik zag steeds meer
bloeiende planten in de slootkant. Ik zag begeleiders die
hun inzichten en visies graag doorgeven. Ik hoorde de
discussies tussen boeren onderling. Goed of fout? Zo zwartwit is het vaak niet. Qua kennis over water en bodem
hebben deze groepen een fikse stap voorwaarts gezet.
Dank aan iedereen die aan dit project een bijdrage heeft
geleverd.

Hartelijke groet,
Mieke Vergeer
Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, dec 2020

‘Aan werken in kringloop komt geen einde’
Door: Barend Meerkerk, PPP Agro Advies en Rienk Schaafsma, Waaloord
Al vanaf eind 2013 zijn we in Gouwe Wiericke met een flinke
groep
melkveehouders
bezig
geweest
met
mineralenmanagement en waterkwaliteit. In het begin is er
vooral energie gestoken in het leren begrijpen van de
mineralenkringloop: hoe werkt het, hoe grijpt de kringloop in
elkaar, waar moet je op letten bij optimalisatie en wat is de
relatie met de slootwaterkwaliteit. In de eerste fase kreeg het

project de naam ‘Nutriëntenproject Bodegraven-Woerden’
waarin 20 melkveehouders met het waterschap een
samenwerking aangingen om de waterkwaliteit te verbeteren.
Dit initiatief past prima in de regionale bestuursovereenkomst
Kaderrichtlijn Water (KRW) uit 2013 en het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW).
Na verloop van tijd merk je met elkaar dat het principe van de
mineralenkringloop goed tussen de oren zit en er langzaamaan
behoefte ontstaat om de volgende stap te zetten. Die is toen
goed opgepakt door in de studiegroepen in te zoomen op
twee verschillende thema’s: bodem en water. Bodem kwam
er specifiek bij omdat duidelijk werd dat daar belangrijke
sleutels tot verbetering liggen. Steeds meer melkveehouders
en waterschappen raakten geïnteresseerd in het project.
Vanaf 2015 is het projectgebied dan ook uitgebreid tot het
gehele gebied van Gouwe-Wiericke. In het project hebben
deskundigen, melkveehouders en waterbeheerders intensief
samengewerkt. Waarbij iedereen deskundigheid heeft

ingebracht over bedrijfsvoering, waterkwaliteit, kringlopen en
ecologie van de sloot.

Dergelijke vragen hebben ook andere gebieden en projecten
geïnspireerd om naar concrete antwoorden te gaan zoeken.

Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen zijn op de thema’s bodem
en water belangrijke lessen geleerd over aan welke knoppen het
beste gedraaid kan worden voor goede resultaten op het gebied
van economie en ecologie. Belangrijke lessen: “Wat je er niet in
stopt komt er ook niet uit”. En: “Meer output bij eenzelfde input
geeft óók een lager overschot.” Of: “Kijk bij waterkwaliteit ook
naar het ecologisch functioneren van de sloot”. Als je dat
allemaal goed weet uit te voeren is er al veel gewonnen!

Zijn we dan nu klaar? Nee, nieuwe ambities geven ook weer
nieuwe doelstellingen waar weer nieuwe lessen voor nodig
zijn. Met name op het gebied van stikstof, broeikasgassen en
bodemdaling liggen er nog voldoende uitdagingen te wachten
in de melkveehouderij. Daar zullen ook weer nieuwe
initiatieven voor worden opgezet. De ervaringen uit Bewust
Boeren in Gouwe Wiericke zijn heel bruikbaar in de komende
jaren; aan werken in de kringloop komt geen einde!

Interview Wim Habben Jansen
Deelnemer Verdiepingsgroep Bodem

Melkveehouder Wim Habben Jansen heeft een bedrijf met
100 melkkoeien in Alphen aan den Rijn. Hij boert in
ruilverkavelingsgebied uit de jaren zestig en heeft 50
hectare grasland en pacht 12 hectare van Staatsbosbeheer
en Zuid-Hollands Landschap. Hij doet vrijwel vanaf het
begin mee met het DAW-project Gouwe Wiericke. “Met de
groep hebben we interessante vergelijkingen gemaakt.”
Wat is voor jou een duurzame bodem?
“Een goede bodem is wat mij betreft een bodem die in
balans is. De bodembiologie, zoals regenwormen, maar ook
bacteriën en schimmels krijgen dan de kans hun werk te
doen. Ik houd mij bewust bezig met de bodem en dat is
versterkt door mijn deelname aan het project Gouwe
Wiericke. Zo durfde ik de sprong te wagen om helemaal met
kunstmest te stoppen. Ik ga regelmatig het land in en neem
standaard een schop mee. Door waar te nemen en daarop
te acteren, is mijn bodem gezonder en beter bestand tegen
klimaatextremen.”

van. In onze studiegroep hebben we een topkuilcompetitie
gedaan, heel leerzaam om te zien hoe collega’s een goede
graskuil op veenland realiseerden met verschillende
bemestings- en maaistrategieën. Wat bruikbaar is, probeer
ik op mijn eigen bedrijf. Ik houd wel van een beetje
experimenteren en kan mij dat ook permitteren.”

Wat is wat jou betreft de relatie tussen de bodem en
ruwvoer?
“Stoppen met kunstmest is spannend en de afgelopen drie
droge jaren heb ik behoorlijk getwijfeld of ik wel goed bezig
was. Ik had niet genoeg opbrengst, moest voer aankopen.
Maar ik geloof dat een goede bodembiologie de kunstmest
vervangt en dit jaar kan zeggen ‘het gaat weer de goede
kant op’: ik heb genoeg en goed ruwvoer geoogst.

Jullie deden ook een interessante stikstofbenuttingsproef
met de studiegroep begreep ik?
“Dat was een mooie proef, zonder kunstmest haalde ik toch
goede opbrengsten in 2019 in vergelijking met de andere
deelnemers. Bij alle studiegroepdeelnemers hielden we op
2 percelen bij de bemesting en de hoeveelheid beschikbare
stikstof in de bodem bij. Vervolgens namen we
grondmonsters en grasmonsters. Zo konden we analyseren
hoeveel procent stikstofbenutting er was. Met name zo
interessant omdat er duidelijke verschillen waren. Zo had ik
op een minder perceel 9 ton drijfmest per hectare bemest
en toch een redelijke hoge opbrengst, waardoor de
stikstofefficiëntie op dat perceel uitkwam boven de 250%.

Goed ruwvoer, wat is dat volgens jou?
“Dat is interessant, want dat is voor ieder melkveebedrijf
verschillend. Op klei/veengrond, zoals hier in Alphen aan
den Rijn moet je wat mij betreft niet streven naar een
graskuil met 1000 VEM of meer. Ik wil 2 DVE op 1 OEB in de
kuil, of misschien zelfs wel lager OEB. Dan is het stikstof
goed benut door het gras en daar melkt de koe ook goed

En wat zeggen dan de collegaboeren uit je groep?
Sommigen denken dat je dan de bodem uitput, maar ik denk
dat de bodem zonder kunstmest in een hogere versnelling
staat en stikstof uit de lucht haalt en beschikbaar maakt
voor de plant. Ik kan het niet echt staven, maar ik vind het
eigenlijk wel een mooie proef om andere collega’s mee te
inspireren. Met elkaar moeten we het toch doen!”

Terugblik studiebijeenkomsten water
Door: Dick Jan Koster, PPP Agro advies

In de groep water zijn er in de periode 2017 tot en met maart
2020 bijeenkomsten geweest met als rode draad: Hoe kunnen
veehouders met managementmaatregelen de waterkwaliteit
verbeteren?
In het kader van het project Proeftuin Veenweiden lag de
nadruk in het begin van het project op het verlagen van de
NH₃-emissie door o.a. mest uitrijden met water, meer
beweiden, minder jongvee en minder eiwit in het rantsoen.
Met het laatste is nog meer winst te boeken, is gebleken.
Kringloopmaatregelen
Daarnaast is de groep aan de slag gegaan met de pilot
duurzaamheidspakketten met daarin een persoonlijke keuze
aan kringloopmaatregelen en een daarbij behorende
vergoeding per ha. Ook is met een ecoloog van het waterschap
gewerkt aan het toepassen van een slootscan voor onder
andere waterplanten en slootkantplanten.

Wat hebben we geleerd?
Een van de leermomenten voor de veehouders is dat
chemische en ecologische waterkwaliteit twee verschillende
zaken zijn waarbij de chemische kwaliteit een middel is en
ecologische kwaliteit het doel. Ook zien de veehouders nu dat
de waterkwaliteit direct van invloed is op de gezondheid van
het vee doordat het vee uit de sloot drinkt. Daarnaast bleek
uit monstername dat de gemiddelde waterkwaliteit goed was,
dit was vaak een bevestiging van wat de veehouder al wist.
Hierbij viel wel op dat de boeren zich bewuster zijn van de
flora dan van de hoeveelheid fauna in de sloot.
Een belangrijk leermoment voor alle betrokken partijen is de
start van de dialoog tussen de agrariër en het waterschap.
Beiden groepen waren bereid om samen te werken. In de
toekomst zal er aandacht besteed worden aan hoe de
veehouder beloond kan worden voor de bijdrage aan een
betere waterkwaliteit.

Samen met de bodemgroep heeft er een excursie
plaatsgevonden bij Bartlo Hoogendijk gericht op erfafspoeling
en bij Freek van Leeuwen gericht op het scheiden van mest en
urine in de stal. Als afsluiting van het project zijn er aan de
hand van de duurzaamheidskengetallen individuele
verbeterplannen voor de veehouders opgesteld en individueel
besproken.

Terugblik studiebijeenkomsten bodem
Door: Daan Heurkens, Boerenverstand

De bodemgroep binnen Gouwe Wiericke heeft jaarlijks een
programma met studiebijeenkomsten doorlopen en er is een
pilot per jaar uitgewerkt op alle bedrijven. Aangezien het
hoofdonderwerp ‘bodem’ was, zijn we begonnen met een
goed beeld te krijgen van de bodem op de bedrijven. We
hebben daarvoor gebruik gemaakt van drones om de
verschillen in graslandopbrengsten in beeld te krijgen.
Stikstofbenutting in kaart brengen
Dit geeft per perceel een goed beeld van goed en slecht
presterende plekken. Echter is het wel de vraag wat daar dan
de oorzaak van is. In de praktijk blijkt het dan toch handiger
om het perceel op te lopen. De verschillen worden duidelijk
en er kan meteen een oorzaak bij worden gezocht.
Met de kennis die uit de drone pilot is opgedaan is voor het
tweede jaar een nieuwe pilot uitgewerkt. Ieder bedrijf wijst
een goed en een minder goed perceel aan. Op deze percelen
is de bodemconditie afgenomen. Verder is een opbrengst en

bemestingsbalans opgesteld. De bemesting is in kaart gebracht
en de opbrengst is gewogen en bemonsterd. Dit geeft een
goed beeld van de stikstofbenutting. Er kwamen grote
verschillen in bodemkwaliteit en stikstofbenutting naar voren.
Dit is in de studiebijeenkomsten verder behandeld.

Nieuwe inzichten
De belangrijkste eyeopener van de groep was, het feit dat met
de mestgift en het maaimoment het ruw eiwit in de
voorjaarskuil vrij goed te sturen is. Een aantal deelnemers
hebben met de nieuwe inzichten besloten om wat meer
geduld te hebben met maaien zodat het ruw eiwitgehalte wat
lager wordt. Ook de groepsbegeleiders hebben verschillende
nieuwe inzichten opgedaan. Goed ruwvoer is de basis voor
een goede economische en milieuvriendelijke bedrijfsvoering.
In het project hebben we veel verschillende situaties rond
ruwvoerwinning behandeld en verder onderzocht.

De conclusie is dat met kleine stappen veel resultaat kan
worden behaald. Denk hierbij aan een paar dagen langer
wachten met maaien zodat het RE-gehalte in de kuil lager
wordt, maar de kwaliteit hoger. Dit soort lessen heeft deze
pilot ons gebracht.

Essentiële samenwerking tussen waterschap en de agrariër
Door: Niels Lenting, Waterschap HDSR

Vanaf 2013 heeft het project Bewust boeren Gouwe Wiericke
gelopen. Mijn collega Marinus en ik zijn later in het project
gestapt. Vanaf het eerste moment hebben we ons welkom
gevoeld bij de deelnemers.
Ik merkte al gauw dat deelnemers in dit project nieuwsgierig
zijn naar nieuwe kennis en om ideeën in de praktijk uit te
testen.
Lastige keuzes voor melkveehouders
Zo zijn onder andere de volgende onderwerpen de revue
gepasseerd: het zelf meten van water- en bodemkwaliteit, het
verminderen van het stikstofoverschot in de kringloopwijzer,
het toepassen van andere maaitechnieken om de ecologie in
en langs de sloten te verbeteren en het ontwikkelen van een
beloningssysteem voor kringlooplandbouwmaatregelen in de
bedrijfsvoering. Elke bijeenkomst leerde ik wel weer iets over
de bedrijfsvoering en de vaak lastige keuzes waar
melkveehouders voor staan. Hoewel het waterschap niet

altijd hetzelfde belang heeft als de boeren, hebben we in dit
project ook gezien dat we (deels) van elkaar afhankelijk zijn.
Samenwerking met boeren is volgens ons daarom essentieel
om de huidige en toekomstige uitdagingen als de opmars van
de Amerikaanse rivierkreeft, de bodemdalingsproblematiek
en klimaatverandering het hoofd te bieden.

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

