
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt per 2 april 
2020 de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor Water 
en Bodem weer open voor agrariërs die de waterkwaliteit 
verbeteren of de bodemdaling remmen. Vanaf die datum 
kunt u een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling 
is bedoeld om boeren handvatten te bieden en om samen 
met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch 
waterbeheer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een 
watermakelaar uit uw gebied. Hij werkt nauw samen met het 

agrarische collectief, het 
waterschap en de 
subsidieaanvrager om 
zo tot de beste ideeën 
te komen. Kijk voor 
meer informatie op de 
website: www.hdsr.nl/
agrariers
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FF in het algemeen...  
Ik verbaas mij de laatste tijd over negatieve reacties en de 
toon van reacties. Vaak snelle antwoorden op 
mediaberichten. Het lijkt er dan op dat weinig goed gaat en 
veel waardeloos is. Nieuwe inzichten hebben tijd nodig om 
te landen. Soms moet je afscheid nemen van hetgeen 
vertrouwd is. 

FF in Gouwe Wiericke
In de studiegroepen van BBGW zijn nieuwe inzichten 
besproken en uitgeprobeerd en vooral dat laatste is het 
interessante van deze studiegroepen. Naast het louter 
bespreken van cijfers zijn deze groepen het veld ingegaan. 
Ik ben ervan overtuigd dat deelname aan een studiegroep 
ervoor zorgt dat er minder zand aan hakken zit. BBGW is 
beland in het laatste halfjaar van fase 3. Mogelijkheden 
voor het vervolg worden opgezocht. 

Weer een goed groeiseizoen gewenst, 
Mieke Vergeer
Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, maart 2020

In de periode  2016 – 2019 
werden in de Proeftuin 
Veenweiden maatregelen 
ontwikkeld, doorgerekend en 
in de praktijk getest voor 
minder stikstofbelasting, 
betere waterkwaliteit en 
vermindering van 
bodemdaling. In oktober 
2019 zijn de resultaten 
gepresenteerd: een set van 

maatregelen in het voer- en bemestingsspoor, het bodem/
water/klimaat spoor en het beweiding/biodiversiteit spoor. 
De belangrijkste conclusie van de praktijktest op 10 
pilotbedrijven was dat een combinatie van concrete 
maatregelen uit deze 4 sporen kunnen leiden tot een 
beperking van de emissie van ammoniak met 25% per bedrijf. 
De resultaten leveren daarmee interessante input voor de 
toekomstkansen voor de melkveehouderij op veen. 

Meer informatie? Kijk op www.proeftuinveenweiden.nl of 
download Prikkels uit de Proeftuin: Bouwstenen voor 
melkveehouden met toekomst in de Westelijke Veenweiden.

Inleiding 
Al sinds 2015 stellen twee groepen ondernemers in de regio 
Reeuwijk-Bodegraven een voorbeeld hoe een goed 
nutriëntenmanagement zowel de agrarische bedrijfsvoering 
als de waterkwaliteit kan bevorderen. Zij kijken hierbij kritisch 
naar zichzelf en elkaar en zoeken steeds naar verdere 
optimalisatie. Stichting Gebiedcoördinatie Gouwe Wiericke is 
aanvrager van het project Bewust Boeren Gouwe Wiericke. 
De projectgroep bestaat verder uit een afvaardiging van 
HDSR, HHR, 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.

Subsidieregeling per april

Verzoekje 
Wilt u een mestmonster nemen voordat u uw 
bemestingsseizoen start! In de zoektocht naar 
optimale bemesting die goed aansluit op de 
gewenste oogst, is dit cruciale informatie. 

Proeftuin Veenweiden

http://www.hdsr.nl/agrariers 
http://www.hdsr.nl/agrariers 
www.proeftuinveenweiden.nl
https://proeftuinveenweiden.nl/wp-content/uploads/2019/10/PV-Eindboek-9okt2019-Onlineversie-D.pdf
https://proeftuinveenweiden.nl/wp-content/uploads/2019/10/PV-Eindboek-9okt2019-Onlineversie-D.pdf
https://proeftuinveenweiden.nl/wp-content/uploads/2019/10/PV-Eindboek-9okt2019-Onlineversie-D.pdf


In april 2019 zijn de Kringloopwijzers van 2018 besproken. Er 
werd met name gekeken naar hoe de deelnemers zo goed 
mogelijk het eigen ruwvoer kunnen benutten en hoe zij 
kunnen sturen op de gewenste kwaliteit ruwvoer. Daarnaast 
werd vergeleken hoe de verschillende deelnemers het 
rantsoen bijsturen om een optimale benutting van het 
ruwvoer en melkproductie te krijgen.

Later in april is een pilot uitgevoerd om meer inzicht te krijgen 
in de bemesting bij de eerste snede. Bij elke veehouder werd 
exact geregistreerd hoeveel er bemest werd en werd  een vers 
grasmonster genomen, de droge stof opbrengst bepaald en 
een bodemmonster genomen. Op deze manier is geprobeerd 
zo exact mogelijk de onttrekking aan nutriënten door het 

Terugblik studiebijeenkomsten bodem 
Door: Daan Heurkens, Boerenverstand en Robin Kool en Jeroen van der Meer, DMS 

gewas en het restant in de bodem in beeld te brengen. 

De data en meetgegevens uit de pilot gaven veel inzicht in het 
bepalen van de bemesting (voor een volgende snede/jaar) en 
handvaten voor het bepalen van het juiste maaimoment. De 
uitkomsten van de vers gras- en de bodemmonsters waren in 
sommige gevallen opmerkelijk. In de tabel links is te zien dat 
de drogestof opbrengsten sterk uiteenlopen. Deze verschillen 
waren niet één op één te verklaren. Ook het ruw eiwit-gehalte 
van de verschillende grasmonsters liep sterk uiteen. Deze 
verschillen zijn te verklaren aan de hand van de toegepaste 
bemesting.

Stikstofbenutting bepalen
Aan de hand van deze gegevens kan inzichtelijk worden 
gemaakt wat de stikstofonttrekking per hectare is geweest. 
Door dit weg te zetten tegen de bemesting, kan de 
stikstofbenutting worden bepaald. Deze is in onderstaande 
grafiek weergegeven.

In de grafiek is duidelijk zichtbaar dat de stikstof-bemesting en 
-onttrekking sterk uiteenloopt op de verschillende percelen, 
dit zelfde geldt voor de benutting. Te zien is dat op het perceel 
van Deelnemer 1 de stikstof benutting het hoogste is, ondanks 
dat de opbrengsten bijna het laagste van de groep zijn. Daarbij 
valt op te merken dat op het betreffende perceel ook minder 
bemest is, waardoor de benutting hoog uit valt. Het 
tegenovergestelde is te zien bij het perceel van Deelnemer 2. 
Op dat perceel heeft de hoogste stikstofbemesting plaats 
gevonden, maar dit is niet zichtbaar in de vorm van hogere 
opbrengsten. Hierdoor valt de benutting met zestig procent 
sterk tegen.

De data en meetgegevens uit de pilot gaven ons veel inzicht in 
het bepalen van de bemesting (voor een volgende snede/jaar) 
en handvaten voor het bepalen van het juiste maaimoment.



Interview Topkuilwinnaar Bert Vergeer 
Deelnemer Verdiepingsgroep Water 

65 melkkoeien en 25 pinken/kalveren, 37 hectare grasland 

Melkveehouder Bert Vergeer deed met zijn studiegroep 
mee aan de jaarlijkse Topkuil-competitie van Melkvee.nl en 
viel tot zijn eigen verbazing 3 keer in de prijzen: hij had de 
beste topkuil met zijn studiegroep en van de provincie Zuid-
Holland, maar werd ook nog landelijke winnaar. “Grootste 
winst is dat ik van deze kuil de hele winter profijt heb.” 

Bert, gefeliciteerd! Hoe blij ben je? 
“Dit is de kers op de taart natuurlijk. Ik wist dat ik een goede 
kuil had, maar de beste van het land? Dat is wel heel mooi. 
De grootste winst is dat ik van deze kuil de hele winter 
profijt heb. Hiermee kan ik de koeien voeren en hoef ik niet 
veel  te corrigeren. Dat is fijn, want ik voer geen mais.”

Waar scoorde jouw kuil goed op volgens de jury? 
“In de Topkuilcompetitie draait het om vijf punten. Het is 
van belang dat er in de kuil gemiddeld 950 VEM (energie), 
gemiddeld 150 Ruw Eiwit en voldoende NDF zit. Dat laatste 
om de koe goed te laten herkauwen. Daarnaast is voldoende 
zwavel (S-index) en inkuilen met het juiste Droge stof-
percentage (de zogeheten Conserveringsindex) belangrijk. 
Hier scoor ik dus goed op, maar het voornaamste is dat mijn 
kuil goed aansluit bij mijn bedrijf. Omdat ik geen mais voer, 
melken mijn koeien op een grasrantsoen in combinatie met 
bierbostel. Dat laatste is belangrijk voor de gezondheid.”

Wat doe jij mogelijk anders wat betreft bemesting en 
voederwinning? 
“Ik maak naast 25 kuub dierlijke mest gebruik van vloeibare 
kunstmest (Power Basic). Power Basic bevat a 
mmoniumstikstof dat geleidelijk beschikbaar komt voor het 
gras. Daardoor blijft het gras stevig met veel blad. Het 
beperkt ook de eiwitaanmaak. Ik bemest 3 keer met 
vloeibare kunstmest, maar wil naar 2 keer om de aanmaak 

van eiwit verder te beperken. Ik probeer de eerste snede zo 
laat mogelijk te maaien, dat was in 2019 toch al deels op 30 
april omdat daar al ca. 5 ton ds stond.  Het resterende deel 
van de eerste snede  maaide ik op 11 mei,  de tweede snede 
op 17 juni  en van de derde snede maakte ik grasbrok.”

Wat kun je vertellen over het bodemleven? 
“Ik teel enkel gras, want dat is in deze streek met klei- en 
veengrond wat mij betreft het beste voor de bodem. Met 
mais zie je het land gewoon zakken. Sinds ik met mais 
gestopt ben, zie ik  het bodemleven toenemen. Tijdens  een 
studiegroepbijeenkomst waarbij een profielkuil werd 
gegraven op grasland telde ik aardig wat wormen. Ik kijk 
goed naar de groei van het gewas en constateer daaruit dat 
door mijn manier van boeren het bodemleven verbeterd.” 

Wat zou je willen onderzoeken op het gebied van 
ruwvoerteelt? 
“Ik voer mijn koeien koolstofpoeder bij: het verbetert de 
kwaliteit van de mest en daarmee de bodem. Het bindt de 
ammoniak. Volgens mij is er nog wel wat te winnen met 
toevoegmiddelen aan drijfmest, maar ik mis gedegen 
onderzoek naar die toevoegmiddelen. Er zijn verschillende 
soorten op de markt maar ik heb geen betrouwbare cijfers 
om een keuze te maken. Ik zou wel een pilot willen doen, 
want ik ben een praktische boer: eerst zien, dan geloven.” 

Resultaten onderzoek Rijnland 
Door: Marinus Bogaard, Hoogheemraadschap van Rijnland

In 2019 heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een 
onderzoek uit laten voeren onder de agrariërs in het 
werkgebied van Rijnland naar onder andere het gebruik en 
belang van (goed) oppervlaktewater en de meningen over 
samenwerking op het gebied van waterkwaliteit. De groep 
bestaat uit 1.750 relevante agrarische bedrijven, waarvan 150 
akkerbouwers/ vollegrondgroentetelers, 230 bloembollen-
telers, 400 boomkwekers, 360 glastuinbouwbedrijven, 400 
melkveehouders en 210 overige ondernemers (vooral 
bedrijven met vleesvee, schapen, paarden en maneges). 

Het onderzoek leert dat voor 85% van de agrariërs 
waterkwaliteit hoort tot belangrijkste taken van het 
waterschap en 80% van de agrariërs een goede waterkwaliteit 
van groot belang vindt voor het eigen bedrijf. Uiteraard 
verschilt dit per sector; de melkveesector scoort het hoogst 
qua belang (drinkwater) en bij de glastuinders het laagst. 

Verder blijkt dat bijna de helft van de agrariërs de waterkwaliteit 
wel eens (27%) of regelmatig (19%) controleert en beoordeelt. 
Veel melkveehouders gaan er als vanzelfsprekend vanuit dat 
de waterkwaliteit goed is en nemen nooit 
waterkwaliteitsmonster.  Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland adviseert melkveehouders om minimaal 1 x per jaar 
een drinkwatermonster  te nemen en waterkwaliteitsgegevens 
in de regio te bekijken.  Dit om zo een indruk van de algemene 
waterkwaliteit  te krijgen. 

Tot slot blijkt nog uit het onderzoek dat bijna een kwart van de 
agrariërs (24%) bovenwettelijke maatregelen heeft getroffen 
om het afvloeien van emissies te voorkomen. Als reden om 
dat niet te doen speelt geld niet de grootste rol. Onzekerheid 
over het nut speelt bijvoorbeeld een grotere rol. 

Agrariërs (26%) zien voorlichting geven en kennis delen als 
belangrijkste vorm van samenwerken met Rijnland. Ook 
subsidies verstrekken voor gerichte investeringen en 
onderzoek naar huidige knelpunten worden genoemd als 
samenwerkingsvormen. 

https://www.gddiergezondheid.nl/rundveedrinkwater
https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=deb11c2d4c2444a9b205b10488c3fa83


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

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

In de groep water zijn er in de periode maart 2019 tot maart 
2020 vijf bijeenkomsten geweest. In maart 2019 zijn de 
uitkomsten van de Kringloopwijzer 2018 besproken. Er is 
gekeken naar het gevoerde ruw eiwit (RE) in het totale 
rantsoen van 2018 en in de gevoerde brok. Het RE in de brok 
was gemiddeld lager in 2018 dan in 2017. Het RE in het totale 
rantsoen was gemiddeld gelijk tot iets hoger dan in 2017. Dit 
duidt op veel eiwit in de graskuilen, wat niet allemaal benut 
kon worden, en later in de kringloop als NH3 weer verloren 
gaat. De zoektocht naar een goede kwaliteit ruwvoer is zo van 
belang voor het beperken van emissies.

Aan het einde van de bijeenkomst in maart is bij Sjaak de Roos 
op 3 plekken de bodem beoordeeld. Een goed werkende 
bodem zorgt voor een goede waterkwaliteit in de sloten. Bij 
Sjaak ligt een kleilaag met daaronder ongerijpt veen. We 
werden verrast door de dikte van de kleilaag van maar liefst 
40 cm. De bodem was voldoende vochtig met een mooie 
structuur, alhoewel op 1 plek de bodem wat verdicht was. 

Ecologie in de sloot in april
Op de bijeenkomst in april 
2019 heeft Niels Lenting van 
Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden de 
ecologische doelen van sloten 
besproken. Niels heeft een en 
ander verteld over de 
doelstellingen van het water in 
de sloten vanuit ecologie 
bekeken. 

Er worden de volgende sloottypen omschreven: 
• Laag
• Zichtbaar
• Levendig
• Krabbescheer en Waterparel

 
De veehouders hebben samen met Niels en zijn collega 
Danneke Verhagen op gebiedskaarten van de Gouwe Wiericke 
een aantal sloten getypeerd met bovenstaande sloottypen. 
Een gebied-/ polderaanpak samen met de boeren en gericht 
op het nemen van maatregelen is alleen zinvol als ook het 
watersysteem met de N en P vrachten in kaart is gebracht. 

Analyse in oktober
Tijdens de bijeenkomst 
van oktober heeft 
Peter Schipper van  de 
WUR een inleiding 
gehouden. Peter heeft 
in het gebied van 
Schieland en de 
Krimpenerwaard een 
analyse gemaakt van 
de herkomst van 
nutriënten (onder 
andere N en P). De uitkomsten hiervan heeft hij verder 
toegelicht en zijn ook vergelijkbaar voor het gebied van de 
Gouwe Wiericke. Het aandeel van de landbouw in de totale 
belasting met nutriënten is beperkt. Andere bronnen zijn o.a. 
overstorten van rioolwater, inlaat van water, depositie, kwel 
en natuur. Ondanks het beperkte aandeel van de landbouw in 
de totale belasting blijft het zaak om te blijven letten op een 
efficiënte benutting van mineralen op het melkveebedrijf. 
Alles wat je niet verliest hoef je ook niet aan te kopen. En het 
levert een bijdrage aan een goede waterkwaliteit.

November over de Bedrijfswaterwijzer
In de bijeenkomst van november heeft de groep de opzet en 
de werking van de Bedrijfswaterwijzer besproken en deze 
ingevuld voor het bedrijf van Bartlo Hoogendijk. Het doel van 
de Bedrijfswaterwijzer is om in beeld te brengen waar de 
(water)risico’s voor een melkveebedrijf liggen. Dit kan 
bijvoorbeeld wateroverlast, (erf-)afspoeling of uitspoeling 
zijn. De Bedrijfswaterwijzer werkt via een internetapplicatie 
waarbij onder andere perceelgegevens en gegevens uit de 
Kringloopwijzer worden ingelezen. Aanvullend worden een 
aantal gegevens ingevoerd, zoals slootgegevens, drainage en 
ligging van de percelen. Kritische vraag vanuit de groep was 
wat je er als veehouder praktisch mee kan doen.

Bij de bijeenkomst van januari 2020 is de Topkuil van Bert & 
Mieke Vergeer besproken. Zij hebben de Topkuil-competitie 
2019 gewonnen. Zie hiervoor het interview met Bert Vergeer 
eerder in deze nieuwsbrief.  

http://www.agrarischwaterbeheer.nl
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/388421

