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Opdrachtgever:  Stichting gebiedscoöperatie Gouwe Wiericke (SGGW) 
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), Peter van Arkel/ Kees van 
Beek (LTO Noord), Rene Quinten/ Marc Klieverik (DLG) en Bas Spanjers 
(HDSR) 
 
 

Inleiding 
Het Veenweidegebied staat voor belangrijke landelijke en regionale wateropgaven, 
waaronder het terugdringen van nutriëntenoverschotten. LTO wil, in lijn met het Deltaplan 
Agrarische Waterbeheer, proactief met agrariërs initiatieven ontplooien om zowel 
watermaatregelen uit te voeren als de ontwikkeling van landbouw mogelijk te maken. In een 
Bestuursovereenkomst nutriënten veenweiden, afgesloten op 14 oktober 2013 tussen 
waterschappen, LTO, provincies, Veelzijdig Boerenland en het Veenweide Innovatie Centrum 
zijn in Veenweiden Rijn-West 13 kansrijke maatregelen benoemd om de nutriëntenbelasting 

in de veenweide terug te dringen. De 
maatregelen uit deze overeenkomst worden 
in dit rapport verder het Nutriëntenadvies 
genoemd. 
 
Een projectteam van LTO, DLG, Agrarische 
Natuurverenigingen verenigd in SGGW, 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR) en Nutriënten Veenweiden Rijn West 
(NVRW) heeft op 11 juli 2013 een 
bijeenkomst georganiseerd met agrariërs uit 
het Veenweidegebied tussen Bodegraven en 
Woerden (zie afbeelding).  Het projectteam 
werkt in het kader van het Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer (het gebied 
Bodegraven-Woerden is een pilot gebied van 
het DAW) én de Bestuursovereenkomst 
nutriënten veenweiden. 
 
De 13 kansrijke maatregelen uit het Rijn West 

Nutriëntenadvies, zie bovenstaande (2012) zijn besproken. Naar aanleiding van die 

                                                 
1 De Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke (SGGW) is een samenwerkingsverband van 3 
agrarische natuurverenigingen in Gouwe Wiericke 
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bijeenkomst heeft het projectteam het initiatief genomen tot de start van een project met 
veehouders in het gebied Bodegraven-Woerden (het Zuid-Hollandse deel van het 
beheergebied van HDSR) gericht op het beter in beeld krijgen van nutriënten maatregelen 
door agrariërs (met kringlooplandbouw als rode draad). In een boeren schuur in Driebruggen 
is een avond georganiseerd met de agrariërs uit het gebied om af te tasten welke 
maatregelen het meeste draagvlak hebben. Kringlooplandbouw kwam hier als beste uit in 
samenhang met andere mogelijke maatregelen op het boerenbedrijf. PPP-Agro Advies, DMS 
en Boerenverstand zijn gevraagd dit project uit te voeren. Daartoe hebben deze een 
‘Voorstel bijeenkomsten kringlooplandbouw’ opgesteld die basis vormde voor de opdracht.  
Het project is gefinancierd door de Rabobank, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
Provincie Zuid-Holland, het Ministerie van I&M, LTO projecten Fonds en een eigen bijdrage 
van de deelnemers. 
 
Aan de slag met de instrumenten en de maatregelen  
In het Nutriëntenadvies zijn 13 maatregelen aangemerkt als meest effectief en haalbaar 
geïdentificeerd voor aanpak nutriënten in veenweidegebieden met melkveehouderij 
bedrijven (zie deelrapport Veenweiden: 
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-
water/uitvoering-nationaal/rijn-west/nutrienten).  

1. Kringlooplandbouw 
2. Duurzaam graslandbeheer 
3. Vergroten mestopslag 
4. Mestscheiding 
5. Erfafspoeling verminderen 
6. Precisiebemesting 
7. Onderwaterdrainage 
8. Duurzaam bodembeheer 
9. Biomassateelt 
10. Baggeren en slootschonen 
11. NVO’s en helofyten 
12. Sturen op inlaat 
13. Aanpassen peil/variatie  

 
De eerste maatregel, kringlooplandbouw, is meer dan een technische maatregel (ook wel 
bekend onder de methodische naam ‘KringloopWijzer’) en kent zijn grondslag in de filosofie 
van het goed voor bedrijf, bodem en water zorgen door het zoveel mogelijk sluiten van 
kringlopen. Melkveehouders werken daarbij met elkaar en met hun omgeving samen om de 
bedrijfsvoering af te stemmen op het gebruik van de op het bedrijf aanwezige en 
geproduceerde hulpbronnen en voorraden, zoals zonlicht, mineralen, arbeid, organische stof 
en energie. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van externe input. Er is respect voor 
natuurlijke systemen en de kringloop richt zich op realisatie van een inkomen over langere 
termijn.  
 
Zeker voor de op het agrarische bedrijf gerichte maatregelen (1 tot en met 11), geldt dat met 
de kringloopbenadering in principe alle kansrijke maatregelen op bedrijfsniveau in beeld 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering-nationaal/rijn-west/nutrienten
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering-nationaal/rijn-west/nutrienten
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kunnen komen. Maatregel 1 kan dan ook worden gezien als een goede ingang naar bedrijven 
om alle maatregelen te beoordelen op effectiviteit en draagvlak. 
 
Kringlooplandbouw blijkt ook sterk de interesse van de agrariërs te hebben, omdat 1) ze 
meer inzicht krijgen waar de verliesposten binnen hun bedrijf liggen (economisch en 
milieutechnisch) en 2) ze vanaf 2015 gestimuleerd worden vanuit zuivelverwerkers om 
kringlooplandbouw toe te passen. Door bewustwording over nutriëntenverlies op 
bedrijfsniveau te faciliteren, wordt de bereidheid van de agrariër vergroot om maatregelen 
uit te voeren die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater.  
 
De insteek van kringlooplandbouw is in dit project dus bewust gekozen. Om goed bij de 
dagelijkse bedrijfspraktijk aan te kunnen sluiten, zijn de nutriëntenmaatregelen voor dit 
project uitgewerkt in 26 technische kringlooplandbouw maatregelen (zie bijlage 1). Deze 
maatregelen geven veehouders concrete voorbeelden van mogelijke maatregelen die 
passend zijn als je aan de slag wil met Kringlooplandbouw. Deze maatregelen zijn 
gerubriceerd in de categorieën Mest, Bodem, Koe en Voer. 
 
Circa twintig agrariërs hebben mee gedaan aan de diverse kringlooplandbouw 
bijeenkomsten.  
 
Organisatie 
De bijeenkomsten met veehouders zijn begeleid door deskundigen op het gebied van 
toepassing van kringlooplandbouw op bedrijfsniveau. PPP-Agro Advies (hoofdaannemer) 
heeft jarenlange ervaring met mineralenmanagement, bodem en bedrijfsstrategie, zie 
www.ppp-agro.nl, Dirksen Management Support is gespecialiseerd in grootschalige 
dataverwerking en studiegroep begeleiding, zie www.dmsadvies.nl en Boerenverstand is 
expert op het gebied van kringlooplandbouw en de vertaalslag naar beleid en praktijk, zie 
www.boerenverstand.org.  

 
PPP-Agro Advies heeft zich, conform 
het Projectvoorstel Bijeenkomsten 
Kringlooplandbouw Bodegraven-
Woerden, gericht op de zogenaamde 
verdiepingsgroep (de groep 
veehouders die al basiskennis over 
kringlooplandbouw bezitten), Dirksen 
Management Support (DMS) op de 
nieuwe groep (de groep veehouders 
voor wie alles nieuw is) en 
Boerenverstand (BVST) op bodem en 
kwaliteitsborging. Het drietal werkt 
veel in deze vorm met elkaar samen 
onder andere aan de realisatie van de 

kringloopwijzer in Nederland en projecten als Duurzaam Bodem Beheer Utrecht-West. 
 

http://www.ppp-agro.nl/
http://www.dmsadvies.nl/
http://www.boerenverstand.org/
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Voor de uitvoering van het project hebben de partners gebruik gemaakt van de diensten van 
Anton de Wit en de SGGW. Het projectteam was (deels) aanwezig tijdens bijeenkomsten, om 
mee te adviseren over maatregelen en het proces te begeleiden. Het begeleidingsteam heeft 
ook de afstemming verzorgd met de financiers en andere betrokken organisaties (zoals 
verenigd in de projectgroep Nutriënten Veenweiden).  
 
De zes doelen van de kringlooplandbouw bijeenkomsten 
In het ‘Voorstel bijeenkomsten kringlooplandbouw’ is een zestal doelen centraal gesteld: 
 

1. Agrariërs weten hoe de KringloopWijzer werkt, wat de voordelen zijn voor het eigen 
bedrijf en hoe de resultaten te verbeteren.  

2. Agrariërs weten hoe de BodemConditieScore (BCS) werkt en hoe ze die moeten 
toepassen op het eigen bedrijf. 

3. Ze zijn bewust van alle maatregelen die op de bedrijven genomen kunnen worden 
om nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater verder te verminderen. 
Daarmee hebben de agrariërs de beschikking over informatie voor concrete 
maatregelen. 

4. De bereidheid van boeren om maatregelen uit te voeren  verder vergroten door de  
economische voordelen te benadrukken.  De veenwijzer is waar mogelijk getoetst. 

5. De toeleverende (agro)industrie, de overheid en het onderwijs bekend maken met de 
instrumenten (Kringloopwijzer, Veenwijzer en Bodemconditiescore), de mogelijke 
maatregelen en verder werken aan de promotie en implementatie daarvan. 

6. Olievlekwerking creëren naar de overige boeren in het gebied om met 
kringlooplandbouw aan de slag te gaan (bijvoorbeeld met bijeenkomsten die voor 
iedereen toegankelijk zijn en verspreiden van nieuwsbrief). 

 
Uitgevoerde activiteiten en opvallende zaken/ lessen  
In het Projectvoorstel Bijeenkomsten Kringlooplandbouw Bodegraven-Woerden is een groot 
aantal uit te voeren activiteiten benoemd gericht op het werken aan voornoemde doelen.  
Een tweetal studiegroepen, een aantal thema bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en 
tussentijdse communicatie over de resultaten stonden centraal in de aanpak. In het project 
zijn de Kringloopwijzer, Bodemconditiescore en Veenwijzer toegepast bij het doorgronden 
van het agrarisch bedrijf en zinvolle maatregelen en ging dus verder dan alleen een 
studiegroep over de kringloopwijzer. 
Alle activiteiten uit het projectvoorstel zijn ook uitgevoerd. In nauw overleg met het 
projectteam hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden waarbij wat belangrijke lessen 
zijn aangeven (zie onderstaande tabel). 
 
Tabel 1. Uitgevoerde activiteiten met belangrijkste lessen 
 

Startbijeenkomst 
Op 9 december 2013 is er een startbijeenkomst van de 2 groepen georganiseerd waar de volgende 
onderwerpen zijn besproken; stand van zaken rondom de introductie van de KringloopWijzer, de 
Veenwijzer, eerste ervaringen, bevindingen en maatregelen vanuit andere projecten met 
veehouders die beginnen met Kringlooplandbouw. 
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Les: Het viel op dat veehouders sterk geïnteresseerd zijn in praktische adviezen en heel snel tot actie 
willen overgaan. Het zou beter zijn om eerst de achtergrond van een actie beter te doorgronden 
zodat er meer begrip ontstaat voor oorzaak -> gevolg anders is het lastig om in te spelen op 
omstandigheden die toch net iets anders verlopen dan gepland 
 

Bespreken kringloopcijfers 
In februari/maart zijn de cijfers van 2013 conform voorstel in beide groepen besproken. De twee 
groepen bestonden uit totaal 22 deelnemers. De werving hierdoor is gedaan door Anton de Wit. 
Gedurende de looptijd van het project zijn vijf veehouders gestopt. Reden was voornamelijk het 
niet goed communiceren tijdens de werving dat er een eigen bijdrage vereist was voor deelname. 
 
Les: Ook voor de gevorderden was het lastig om uit het Kringloop rapport voor het eigen bedrijf de 
juiste conclusies te trekken (net als voor de beginners). Er is meer achtergrondkennis nodig over hoe 
de landbouw Kringloop werkt.  
 

Bespreken bemestingsstrategie  
In april is de bemestingsstrategie met 20 veehouders besproken en het nut van de 
graslandgebruikskalender in de groepen behandeld. 
 
Les: Meer bijhouden over het gebruik van grasland en meststoffen (werken met een grass based 
system) wordt als veel werk en omslachtig gezien. Het nut ervan wordt wel ervaren, werken met een 
grass based system is iets wat veel voordelen heeft voor kringlooplandbouw, maar mensen echt 
moeten leren. Opvallend is dat er wel veel aandacht is voor doorzaaien bij de deelnemers. En een 
aantal is meer mest vroeg in het groeiseizoen gaan aanwenden (dus minder in de tweede helft van 
het groeiseizoen) en dat is erg goed bevallen. Ook is er meer aandacht ontstaan voor bekalken en 
het nemen van grondmonsters om percelen gerichter te bemesten. 
 

Innovatiedag 
In de zomer is er een Innovatiedag georganiseerd op KTC Zegveld waarin ook de Bodem Conditie 
Score is gedemonstreerd. Daarnaast waren er ook velddemonstraties doorzaaien en 
bandengebruik. Beide demonstraties waren ook gericht op goed bodemgebruik en optimaliseren 
van de ruwvoerteelt. Tijdens de dag waren 35 veehouders uit het gebied aanwezig evenals 40 
aantal veehouders uit andere gebieden. Daardoor heeft ook communicatie over en weer tussen 
veehouders in verschillende gebieden plaatsgevonden. 
 
Les: de dag was een mix van diepgang in bodemtheorie in de ochtend, en toepassen van deze kennis 
in workshops in de middag. Deze combinatie was erg doeltreffend en verdient navolging. De dag is 
ook erg goed gewaardeerd door de bezoekers. Er is meer aandacht gekomen voor het bodemleven 
en hoe dat beïnvloed kan worden.  
 

Individuele bezoeken 
In het najaar zijn alle 17 deelnemers twee keer individueel bezocht. Eén keer voor het uitvoeren 
van een Bodem Conditie Score, en één keer voor het uitwerken van individuele acties voor 
verbeteren van de kringloop, gecombineerd met doorrekenen van de Veenwijzer met als doel 
onderzoeken of er  alternatieven zijn te bedenken die èn goed zijn voor het milieu èn goed voor de 
portemonnee. 
 
Les: Individuele bezoeken geven meer diepgang voor de toepassing op het eigen bedrijf. Er kan méér 
rekening worden gehouden met de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Een combinatie van groeps- 
en individuele activiteiten zorgt voor een hoger leerrendement. Echte eye openers waren het in de 
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grond kijken op het beste en slechtste perceel per bedrijf. Opvallend daarin was de aan- of 
afwezigheid van verstoorde lagen en ook bodemleven. De Bodem Conditie Score is hiermee een 
goed hulpmiddel om veehouders bewust de eigen bodem te laten beoordelen.  
 
De Veenwijzer lijkt nu nog een minder geschikt hulpmiddel in het bewustwordingsproces. Reden is 
dat de uitkomst(en) niet aansluiten bij de beleving van de veehouders. Zo is er vrijwel geen enkele 
situatie waarin Onderwaterdrainage volgens het model positief is voor het bedrijfsresultaat. En dat 
wordt inmiddels in werkelijkheid al anders ervaren. De Veenwijzer dient daarom nog verder 
uitgewerkt te worden voordat de brede praktijk dit gaat oppakken! 
 

Workshops 
In de herfst van 2014 zijn er ook vier workshops georganiseerd met globaal 15 deelnemers per keer 
uit dit project over elke deelbalans van de kringloop, met medewerking van een expert. In de 
bijeenkomsten stonden achtereenvolgens de Bodem, Voer, Koe en Mest centraal. Elke workshop 
werd voorafgegaan door een nieuwsbrief die ruim verspreid is onder de veehouders in het gebied 
van dit project via e-mail. Bij het begin van het project waren deze workshops in deze vorm niet 
gepland, maar door samenwerking met Duurzaam Bodembeheer project in West Utrecht werd dit 
wel mogelijk. 
 
Les:  Deze vier workshops waren gericht op het leren van vaardigheden, deelnemers konden zelf 
dingen zien er uitproberen. Vooral de “doeners” vinden dit een prettige leerstijl (“denkers” leren 
weer meer van een inleiding met echte diepgaande theorie). De mix in activiteiten is waardevol om 
ieders favoriete leerstijl te kunnen benutten.  
 

Nieuwsbrief Kringloopboeren op veen 
Alle deelnemers aan dit project alsook alle veehouders in het veenweidegebied tussen Bodegraven 
en Woerden waar een e-mail adres van bekend is hebben de nieuwsbrief ‘Kringloopboeren op 
veen’ ontvangen op de 15e van elke maand vanaf september 2014. Deze nieuwsbrieven omvatten 
een specifiek thema rondom de kringloop, dit zijn achtereenvolgend; Bodem, Voer, Koe, Mest. In 
de nieuwsbrief worden de melkveehouders bijgepraat over: de resultaten en cijfers van hun groep 
en deze in vergelijking met een referentie groep, een reflectie op de huidige ontwikkelingen 
rondom kringlooplandbouw, koppeling van actuele nieuwsfeiten en praktische tips passend bij het 
thema. Tevens bevat het een uitnodiging voor een (ochtend) workshop op het bedrijf van een 
deelnemende melkveehouder. De workshop zal gegeven worden door een expert ongeveer een 
week nadat de nieuwsbrief is verschenen.  
 
Les: deze vier nieuwsbrieven zijn goed gewaardeerd voor de mix tussen theorie en praktische tips 
die direct toepasbaar zijn op het eigen bedrijf. Ze waren effectief omdat ze gericht met 
eindgebruikers voor ogen geschreven zijn (de doelgroep was scherp afgebakend), namelijk 
veehouders in het gebied Gouwe Wiericke waar de stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke 
werkzaam is. 
 

Bespreken maatregelen 
In november en december zijn er afsluitende bijeenkomsten van de 2 studiegroepen geweest 
waarin vooral het HOE optimaliseer je de Kringloop centraal stond. Het blijkt dat veehouders het 
erg lastig vinden om oorzaak gevolg verbanden te leggen in de Kringloop (voorbeeld van wat lastig 
is: “ik heb minder eiwit in het rantsoen, daardoor wordt mijn veestapelbenutting beter, maar komt 
er ook minder stikstof in de mest en moet ik daar ook rekening mee houden in mijn 
bemestingsplan”). Er is in het afgelopen jaar wel duidelijk behoefte ontstaan om meer te leren over 
de verbetercyclus van Kringloop landbouw (Plan-Do-Check-Act). 
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Conclusies:  
De conclusies geven antwoord op de doelen. Hieronder puntsgewijs de conclusies gekoppeld 
aan de 6 doelen van dit project: 
 

1. De werking van de mineralen kringloop alleen uitleggen in groepsverband aan 
melkveehouders zonder veel achtergrond kennis is erg lastig en kost veel tijd. Het 
werkt effectiever om daar minimaal één individueel bezoek aan te besteden voordat 
het groepswerk start. Nu is het bezoek na de eerste bijeenkomst uitgevoerd.  
 
Het is lastig voor melkveehouders om zelfstandig de verbanden te ontdekken tussen 
de verschillende deelbalansen in de Kringloop, met hulp gaat dit beter. 
 

2. De Bodem Conditie Score is een prima hulpmiddel voor kwantificeren van 
bodemkwaliteit. Bij meer inzicht en kennis is eenvoudiger en sneller een betere 
bodembalans te realiseren. Omdat deze kennis voor vrijwel alle deelnemers nog erg 

 
Les: eigenlijk zijn de veehouders nog niet klaar om voluit te gaan Kringlopen op de eigen bedrijven. 
Er is in dit eerste jaar slechts een goede start gemaakt. Er is meer kennis en vaardigheid nodig om 
de HOE vraag beter te kunnen beantwoorden door iedere deelnemer op het eigen bedrijf. Het 
oorzaak -> gevolg gevoel is nu nog onvoldoende ontwikkeld. Een groot aantal was en is zich nog 
onbewust van de gevolgen van handelingen in de bedrijfsvoering voor de mineralenbenutting. Maar 
afgaande op de ervaringen van de begeleiders in andere trajecten is dat normaal (in een ander 
traject duurde het bijvoorbeeld drie jaar voordat mensen bewust beweidingskeuzes maakten, 
voorheen was het vooral onbewust). 
 

Meten=weten  
Het doel was om binnen het project bij één of enkele veehouders op perceel niveau de opbrengst 
te gaan bepalen door te wegen. In het gebied zijn echter maar twee loonwerkers actief die de 
beschikking hebben tot de benodigde apparatuur en geen van de deelnemers bleek in hun 
klantenbestand te staan. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om binnen de projectdeelnemers 
een uitgebreide analyse te doen. Dat slechts een handvol loonwerkers dergelijke meet/weeg 
apparatuur heeft is in heel Nederland een probleem. Om inzichtelijk te krijgen waar loonwerkers en 
melkveehouders tegenaan lopen om meer gegevens van de percelen te krijgen zijn interviews 
uitgevoerd. Hierbij werden o.a. een zeer ervaren loonwerker (die alle valkuilen heeft gezien) en een 
loonwerker uit het gebied, die tegen de aanschaf van de apparatuur aankijkt, bevraagd. Daarnaast 
werden melkveehouders bevraagd die actief gebruik maken van data op perceelniveau. 
 
Het doel van perceel gericht opbrengst bepalen is om beter inzicht te krijgen in de productie van 
verschillende percelen. Hoog productieve percelen kunnen dan beter/ meer bemest worden t.o.v. 
laag productieve percelen. Voor een boer is dit onderscheid in de stal tussen hoger en lager 
productieve koeien logisch en dagelijkse praktijk. Van elke individuele koe is immers de productie 
bekend en de conditie om dit onderscheid aan te brengen. Om voor de bemesting onderscheid te 
kunnen maken tussen hoger en lager productief is dit inzicht in productiviteit en bodemconditie 
(BCS-score) noodzakelijk om te komen tot een betere bodem en dus minder verlies aan nutriënten.  
 
Les: Hier liggen nog duidelijk verbetermogelijkheden van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau. 
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nieuw is, is op dit moment voor de deelnemers nog niet helder hoe ze dit dan 
moeten doen. Inhoudelijke begeleiding is in de meeste gevallen noodzakelijk. 
 
In de KringloopWijzer blijkt het verbeteren van de bodembenutting het grootste 
effect op de totale bedrijfsbenutting van stikstof en fosfaat te hebben. Het is zinvol 
om daar goed naar te blijven kijken. 
 

3. Veehouders kiezen zelf sneller voor maatregelen die de vee benutting verhogen dan 
de bodembenutting blijkt uit inventarisatie van genomen maatregelen. Op 
bedrijfsniveau is dit voor de benutting niet het meest effectief. Er moet daarom nog 
gewerkt worden aan meer inzicht van het effect van te nemen maatregelen.  
 

4. Uit de lijst met 26 eenvoudig te nemen maatregelen (zie bijlage 1) zijn de vijf meest 
genoemde maatregelen die veehouders dan willen nemen: mollen vangen, drijfmest 
zoveel mogelijk in voorjaar uitrijden, gebruik KringloopWijzer, een 
krachtvoerautomaat in plaats van voeren in de melkstal en optimaal ruw eiwit in het 
totaal rantsoen. Vrijwel allemaal eenvoudige maatregelen die wel iets helpen, maar 
nog niet de grote stappen die nodig zijn (strategische keuzes) om echt grotere 
stappen te zetten. Hier is nog meer begripsvorming en integrale bedrijfskennis voor 
verbanden tussen bedrijfsprocessen voor nodig willen kringlooplandbouw 
maatregelen op grote schaal worden getroffen. 
 
Van de optimalisatie maatregelen van de stikstof en fosfaat bedrijfsbenutting worden 
heel diverse resultaten verwacht: van een sterke verbetering tot een verslechtering 
van het financieel bedrijfsresultaat. Het verwachte resultaat hangt sterk af van het 
kennisniveau van de deelnemer (bij meer kennis wordt vaak sterkere financiële 
verbetering verwacht).  
 
De Veenwijzer is een goed hulpmiddel voor strategische oriëntatie op het nemen van 
maatregelen, maar nog niet praktijkrijp want de uitkomst(en) sluiten niet aan bij de 
beleving van de veehouders. Zo is er vrijwel geen enkele situatie waarin 
Onderwaterdrainage volgens het model positief is voor het bedrijfsresultaat. En dat 
wordt inmiddels in werkelijkheid al anders ervaren. 
 

5. De toeleverende sector voor de melkveehouderij in Nederland is in 2014 massaal aan 
de slag gegaan met de Kringloopwijzer. Elke erfbetreder weet inmiddels van het 
bestaan en boekhouders en mengvoer leveranciers werken er al volop mee. De 
eerste stap is meer inzicht, maar de volgende slag is het daadwerkelijk verbeteren 
van de resultaten op de kringloopwijzer.  
 

6. Workshops en nieuwsbrieven zijn een goede ondersteuning gebleken om de kennis 
verder te verspreiden in het gebied buiten de groepen om. Belangrijk is dan wel dat 
er een groep veehouders is die al meer weet. Als zij in nieuwsbrief of workshops hun 
(goede) ervaringen gaan uitdragen, bevordert dit de acceptatie bij de collega’s die 
hier nog niet bekend mee zijn.  
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Aanbevelingen 

1. In een introductie project rondom Kringloop landbouw 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 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. 
 

3. Het kennisniveau rondom Kringloop landbouw van een groot aantal deelnemers is 
onbewust bekwaam te noemen. 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. Het 
is daarom zinvol om de studiegroepen te continueren om te blijven werken aan meer 
bewust handelen richting bedrijfsvoering en verbeteren waterkwaliteit. 
 

4. De samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer werkte goed, alleen 
zou het beter zijn de verantwoordelijkheden wat beter te benoemen, wie doet wat? 
Bijvoorbeeld rond het versturen van uitnodigingen had dit verwarring bij een aantal 
deelnemers voorkomen. 
 

5. Er kan nog beter gebruik gemaakt worden van elkaars communicatiekanalen bij de 
verspreiding van de kennis en ervaringen. 
 

6. 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. 

 

Suggesties voor een mogelijke vervolgaanpak 
Een effectieve aanpak bouwt voort op het afgelopen jaar, een combinatie van individueel en 
groepsbijeenkomsten gedurende een tweetal jaren (2015 en 2016) past hier goed bij. We 
stellen hierbij twee individuele bijeenkomsten per jaar voor; één in het voorjaar om de 
KringloopWijzer van 2014 te bespreken en een actieplan op te stellen, en één in de zomer/ 
herfstperiode om verder te gaan met kennis opbouwen over de Bodem Conditie Score. 
 
Deze individuele activiteiten kunnen het beste worden aangevuld met 3 
groepsbijeenkomsten in de huidige groepen, en ook is het effectief om de Innovatiedagen en 
Vakdagen die op KTC Zegveld georganiseerd worden over Kringlooplandbouw in het 
activiteiten programma op te nemen. Aanbevolen wordt te kijken naar een mogelijke 
herindeling van de groepen naar verschillende interesses (optie). Bijvoorbeeld een groep die 
zich richt op het verder in de vingers krijgen en vervolg geven aan de KringloopWijzer (en 
passende maatregelen) en een groep die meer de diepte ingaat van de bodemproblematiek 
in relatie tot bedrijfsvoering en waterkwaliteit. 
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Het is ook verstandig om uit te rekenen wat het effect is van Kringlooplandbouw op 
gebiedsniveau om het effect te kwantificeren en de betrokkenheid op de eigen prestatie in 
relatie tot het gebied te vergroten. We kiezen hiervoor de rekenmethodiek die ook 
gepresenteerd is in de Innovatieraad.  
 
Doel is het behouden van het aantal van minimaal 20 deelnemers in het gebied Bodegraven-
Woerden, al dan niet in samenwerking met vergelijkbare kringlooplandbouw projecten in de 
omgeving (zoals in het gebied Utrecht-West). 
 
 

Financiën 
Bij de start van het traject was de doelstelling van deelname van 20 melkveehouders 
behaald. Er waren bij aanvang 22 deelnemers. De eigen bijdrage van € 250,- was echter 
onvoldoende gecommuniceerd, hierdoor zijn vijf deelnemers afgehaakt waardoor we met 17 
deelnemers zijn geëindigd. Ten opzichte van de begroting viel er dus € 750,- weg aan 
inkomsten, en ook viel hiermee € 1.125,- weg als eigen bijdrage vanuit de deelnemers. Het 
tekort is binnen de huidige begroting opgelost door het verschuiven van een aantal posten. 
Zodat uiteindelijk met een sluitende begroting is afgesloten. Voor de uitvoering van het plan 
zoals het er lag was het budget hiermee toereikend, al kostte vooral de rapportage wel veel 
meer tijd dan van tevoren geschat. Deze kosten hebben de uitvoerders uiteindelijk 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: Lijst met 26 mogelijke kringlooplandbouw maatregelen welke sorteren in een 
beter resultaat; onderbouwing, respons en toepasbaarheid ingevuld door de deelnemers 
aan het project 

 

Maatregel Onderbouwing en 
verwachte effect(en)  

Passen 
melkveeh
ouders 
deze 
maatregel 
toe? 
Ja/Nee. 
Waarom 
wel, 
waarom 
niet?  

Wat hebben de boeren 
nodig om het eventueel 
wel toe te passen? 
Kennis/geld/ontwikkeling
sruimte 
/voorbeelden/machines 

Mest    

1. Vergroting 
opslagruimte 
voor de mest 

Door voldoende opslag kan 
de mest worden uitgereden 
in de juiste hoeveelheden 
op het juiste moment in 
plaats van wanneer de 
mestput vol is. 
Verminderde emissies van 
nitraat, fosfaat en 
ammoniak. Minder 
verdichting bodem. 

8x ja 
interesse in 

Subsidie mestopslag vergroting 

2. Het 
aanschaffen 
en gebruiken 
van een 
kantstrooier 
maakt 
nauwkeuriger 
bemesten 
mogelijk  

Voorkomt dat teveel 
nutriënten in het 
slootwater komen. En beter 
drinkwater voor vee en 
meer biodiversiteit in de 
sloten. 

7x ja 
interesse in 

 

3. Uitrijden op 
licht 
regenachtige 
dagen of koele 
en bewolkte 
dagen. Niet 
uitrijden op 
plassen.  

Bij regen vervluchtigt 
minder ammoniak. Let op: 
bij te hevige regen spoelt 
nitraat juist weer meer uit. 
Koele en bewolkte dagen 
zijn beter dan zonnige en 
warme.   

8x ja, in 
sommige 
gevallen 
afspraak 
met 
loonwerker 
beperkende 
factor 

Met sleepslang/water 
toevoegen 
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4. Mest scheiden  Mestscheiding creëert een 
dunne fractie die als 
kunstmestvervanger 
ingezet kan worden, terwijl 
de dikke fractie veel 
organische stof bevat die 
minder snel uitspoelt. 
Verlaagt emissie van 
ammoniak: dat komt vrij als 
urine en mest 
samenkomen. 

8x als kans Kunstmest vervanger toelaten 
als gebruiksruimte mest 

5. Strooisel 
toevoegen in 
stal  

Dit geeft betere 
mestkwaliteit en voegt 
bovendien koolstof toe aan 
de bodem, wat goed is voor 
de bodemkwaliteit. 
(Daarnaast zorgt het voor 
een hogere C/N 
verhouding: meer koolstof 
voor het vasthouden van de 
N, dus minder uitspoeling 
van Nitraat) 

3x ja Kosten product, regio 
gebonden (als stro makkelijk 
verkrijgbaar is, bv in polder dan 
is dit makkelijker) 

6. Onbemeste 
bufferstroken 
langs de rand 
van de akker. 
Uit de 
slootkant 
blijven met 
bemesten.  

Voorkomt uitspoeling van 
stikstof en fosfaat naar het 
omliggende slootwater. En 
beter drinkwater voor vee. 
En meer biodiversiteit in 
sloten. 

8x ja  
1 meter uit water bemesten 

7. Geheel 
afbouwen van 
de 
kunstmestfosf
aatgift (0 kg 
P/ha).   

Veel Nederlandse 
landbouwgronden hebben 
een grote fosfaatvoorraad. 
Met goed bodemleven kun 
je deze voorraad benutten. 
Dit reduceert ook 
fosfaatuitspoeling.  

0 Naar gewasopbrengst, te lage 
toestand compenseren 

8. Een lagere 
dierlijke 
mestgift 
(<250 kg N), 
het 
bijvoorbeeld 
niet 
aanvragen 
van derogatie 
en bemesten 
tot een 
maximum van 
170 kg N uit 
dierlijke 
mest/ha;  

Met goed bodembeheer en 
lagere mestgift kunnen 
goede opbrengsten behaald 
worden. Dit vermindert de 
uitspoeling en zorgt dus 
voor een hogere efficiëntie.  

0 Naar gewasopbrengst, 
kunstmest ruimte gebruiken 
voor dierlijke mest. Kunstmest 
eruit 
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9. Nauwkeurig 
afstellen van 
de 
kunstmeststr
ooier 

 

Dit voorkomt dat de strooier 
te hoog staat afgesteld en 
helpt zo uitspoeling te 
verminderen. 

8 x ja  

10. Later in het 
seizoen 
beginnen en 
eerder in het 
seizoen 
stoppen met 
het uitrijden 
van 
kunstmest en 
dierlijke mest.  

Te vroege of te late 
bemesting belast het 
oppervlaktewater teveel 
door uit- of afspoeling. Dus 
lagere emissies van nitraat 
en fosfaat en ammoniak. 

Grote 
discussie; 
ligt erg aan 
grondslag 
en voorjaar 

Klimaatverandering hierdoor is 
het groeiseizoen langer dan 
vroeger (jaren 80) Afhankelijk 
van weer en draagvlak land 

11. Het 
nauwkeurig 
afstellen van 
de 
apparatuur 
om dierlijke 
mest uit te 
rijden. (Dit 
betekent vaak 
de 
loonwerken 
extra 
instrueren).  

 

Minder uitspoeling van 
nitraat en fosfaat 

8 x ja 
instrueren 
van 
loonwerker 

Vaak gebeurt land werk onder 
tijdsdruk; waardoor dit soms 
lastig te eisen/bespreken is 
met loonwerker 

12. Compostering 
van mest 

Compost bindt N en P 
waardoor het minder snel 
uitspoelt en langzaam 
beschikbaar komt voor de 
plant. 

3x ja Omzetten van vaste mest hoop 
dan kan t werken 



 
pagina 15 

 

 

 

Bodem    

13. Sloot uitbaggeren en 
de bagger over het 
land goed verdelen;  

 

Verminderde uitspoeling 
nitraat en fosfaat. Al 
‘verloren’ nutriënten worden 
teruggewonnen: dus hogere 
efficiëntie. Ook C komt mee 
terug op het land: goed voor 
bodemstructuur. 

8x ja  

14. Maaisel uit 
slootkanten over het 
land verdelen 
(bemesting) in plaats 
van het op te hopen, 
eventueel 
composteren; 

Idem 13 4x Praktisch blijven, werk en 
kosten 

15. Lichte machines 
gebruiken en dus 
vaker mest uitrijden: 
voorkomt 
bodemverdichting.  

Betere doorworteling, betere 
afwatering en meer 
waterbuffer, en gunstig voor 
bodemleven. Misschien ook 
hogere opbrengst van gras? 

0 x ja Wel kansen/sleepslang/ 
trend is juist groter….. 

16. Minder 
graslandscheuren 

Door scheuren uit te stellen 
blijft bodemstructuur intact. 
Niet scheuren of af en toe 
doorzaaien is altijd beter dan 
scheuren in welke frequentie 
dan ook. 
Als je toch scheurt is er wel 
een optimum: om de 8 jaar 
scheuren, is weer nadeliger 
dan om de 4 jaar. In 8 jaar is 
er zoveel N opgebouwd in de 
bodem dat een volg gewas dat 
niet kan opnemen en er dus 
veel verloren gaat. Om de vier 
jaar kun je dit enigszins 
opvangen.  

4 x ja Mogelijk doorzaai kansen, 
meer onderzoek voor nodig. 
Grasland vernieuwing is wel 
in sommige gevallen nodig 
voor 
rondleggen/ontwatering. 
Voor kweek altijd scheuren. 
Niet eens met tekst hiernaast 
( de 4 en 8 jaar discussie) 

17. Aanleggen 
onderwaterdrainage  

Zorgt voor een goede 
afwatering bij zware regenval. 
Minder emissie?  

4 x ja Zijn kansen, bij vooral veen 
polders. Subsidie zoals in 
zuid Holland 

18. Erfafspoeling 
verminderen  

Voorkomt afspoeling van 
chemicaliën en een klein 
beetje nitraat en fosfaat 

8 x ja Moet wel weer reëel blijven, 
sommige controleurs wel erg 
strikt waardoor soms geen 
boeren praktijk meer 
mogelijk is 

19. Afplaggen P rijke 
toplaag  

Vooral voor natuurgebieden?  0 x ja Niet bij onze op bedrijf 

20. Verbeteren 
bodemstructuur  

? Effecten op emissies? Verlies 
organische stof? 

8 x ja  

21. Flexibel peilbeheer Werkt productie verhogend 
en dus betere benutting van 
nutriënten. 

6 x ja In eigen beheer/ op 
boerenverstand / zomer 
winter peil behouden 
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Koe    

22. Dieren langer 
opstallen 

Als de mest wordt opgeslagen in 
de stal vervluchtigt minder 
ammoniak.  

4 x ja Tegenstrijdig met imago 
van weiden 

23. Aanleg emissiearme 
stalvloer  

Vermindert totale 
ammoniakemissie van bedrijf. 

3 x ja Mits welzijn ook 
verbeterd en niet te veel 
meer kost 
 

24. Koeien langer 
aanhouden: dus 
minder jongvee 
nodig.  

Minder milieubelasting die geen 
melk oplevert. Minder uitspoeling 
nitraat, fosfaat en ammoniak 

8 x ja Wil iedereen 

Voer    

25. Relatief eiwitarm en 
structuurrijk voeren 

Dit zorgt voor mest met relatief 
minder ammoniakale N en meer 
organisch gebonden N en dat is 
minder vatbaar voor 
vervluchtiging of uitspoeling. 

8 x ja Inzicht door Bex 

26. Het scherper voeren 
(mineralenarmer) 
van de melkkoeien 
dan de norm. 

Kan kosten besparen voor de 
veehouder. Betekent ook minder 
mest afvoeren wat ook kosten 
bespaart. 

8 x ja Diergezondheid is 
belangrijkste! En 
beweiden is lastiger qua 
benutting, op norm 
voeren word koe ouder 
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BIJLAGE 2: Enige achtergrondinformatie Kringloopwijzer 

 

Anno 2014 kunnen we met de 
KringloopWijzer 
(www.mijnkringloopwijzer.nl) 
uitrekenen hoeveel N, P en C er 
weglekt naar het milieu. Al vele 
jaren (misschien al wel 15 jaar) 
wordt verteld dat het minder 
weglekken, ofwel het sluiten van 
een kringloop, ofwel de focus op 
minder krachtvoer en kunstmest 
en het beter benutten van 
bodem, plant en dier, economisch 
meer rendement voor het bedrijf 
oplevert (Stuiver & Verhoeven, 
2010). Toch gebeurt het niet 
vanzelf. Nieuwe of andere prikkels 
zijn nodig om bedrijven te 
verleiden bovenwettelijke winst 
te boeken.  
 
Uit de KringloopWijzer rollen kengetallen als: 

• aantal melkkoeien, aantal stuks jongvee 
• intensiteit (kg melk/ha) 
• percentage grasland (hoe meer gras, hoe meer kans op biodiversiteit) 
• energieproductie van eigen land (KVEM/ha, hoe minder input, hoe lager de 

voetafdruk) 
• eiwitproductie van eigen land  
• verliezen van NH3, N2O, NO3, P (hoe minder ammoniak, nitraat, hoe beter voor de 

biodiversiteit enzoverder) 
• klimaat en broeikasgassen (CO2, CH4, N2)  
• organische stof balans (indicatie bodemvruchtbaarheid) 

 
De KringloopWijzer is naast een managementinstrument ook een verantwoordings-
instrument voor heel veel dossiers, die vaak bij verschillende loketten van de overheid 
liggen: provincie, natura2000, mestwet, derogatie, Brussel, enz. Uiteindelijk faciliteert het 
instrument integraal denken en kan het voor de boer dus ook geld opleveren. Het hebben 
van een KringloopWijzer is 1, het realiseren van betere prestaties is 2. Voorlopig is het 
“hebben van” al een uitdaging, maar stap 2 wordt wel degelijk verkend. 
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BIJLAGE 3: Voorbeeld van één van de vier nieuwsbrieven die zijn verspreid 
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