Nieuwsbrief DAW Krimpenerwaard
Doe mee en meld u aan voor DAW Krimpenerwaard

Het project is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 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
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Een frisse start

Door Pim Boer, bestuurslid LTO afdeling Krimpenerwaard
Het jaar 2020 stond natuurlijk in het teken van Covid-19. Ook voor DAW Krimpenerwaard had dit de nodige gevolgen.
Studiegroepen die niet door konden gaan. Het plannen van nieuwe data. Het vinden van locaties waar je 1,5 meter afstand kan
houden, kortom zeker niet optimaal. Helemaal voor de studiegroepen van het eerste uur waarvoor dit het laatste jaar zou zijn.
Zo wil je natuurlijk niet afsluiten. Gelukkig heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard besloten om het
DAW-project met drie jaar te verlengen. Ook is er ruimte om dit jaar een nieuwe studiegroep te starten. Zo kunnen we
doorgaan met het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het verbeteren van de waterkwaliteit.

DAW KRIMPENERWAARD GAAT VERDER!
Door Teus Verhoeff, PPP-Agro Advies
Toen DAW Krimpenerwaard in 2016 van start ging, bleek het concept studiegroepen een schot in de roos. Alle bedrijven hadden
net hun eerste KringloopWijzer ingevuld, waardoor veel melkveehouders voor het eerst hun mineralenbenutting in beeld
kregen. Dit maakte de deelnemers nieuwsgierig naar waar ze stonden ten opzichte van collega’s. Dat zorgde voor een goede
animo voor de studiegroepen en prima gespreksstof tijdens de bijeenkomsten.
Halverwege het traject kregen we de vraag of we al vooruitgang zagen bij de deelnemers. Dat was heel duidelijk te zien!
De resultaten van de studiegroepen die het langst draaiden, lagen duidelijk vóór op die van de later gestarte groepen. Met
resultaten bedoelen we dan de benutting van stikstof en fosfaat, en het beperken van verliezen. Ook na drie jaar DAW lopen
de groepen van het eerste uur nog steeds voorop in mineralenbenutting, zij het met een iets minder grote voorsprong, want
ook de volgende groepen leren snel! Daarom zijn we blij dat deze groepen nog een paar jaar de kans krijgen om het gat met
de kopgroep verder in te lopen. Dit geldt ook voor de praktische invulling van erfafspoeling en slootonderhoud, die een directe
impact hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Door het vervolgtraject zien wij kansen om nog meer
melkveehouders bij de studiegroepen te betrekken. Het
zou mooi zijn als de kennis die opgedaan is ten goede komt
aan nog meer melkveehouders in de Krimpenerwaard en
vanaf nu ook in Schieland. Ook zien we kansen in verbreding
van het pakket. Bij de huidige deelnemers kan zeker nog
meer worden opgepakt. Denk hierbij aan optimaliseren van
de duurzaamheidskengetallen uit de zuivelindustrie. Ook
zullen ontwikkelingen zoals het versterken van agrarisch
natuurbeheer en reductie bodemdaling een plaats gaan krijgen
in de DAW activiteiten.
Kortom, we zijn erg blij met de doorstart van DAW
Krimpenerwaard. Zowel de bestaande als de nieuwe
deelnemers kunnen er volop gebruik van maken en hun
bedrijfsvoering verder verbeteren. En daar zijn zowel de
melkveehouders als hun omgeving bij gebaat!

DAW Duurzaam slootonderhoud
Door Marja de Jong, Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK)
Inmiddels staat de teller van agrariërs met een
onderhoudsplan voor hun sloten op 72 stuks! Vooral in
het afgelopen jaar zijn er veel deelnemers bijgekomen die
samen met het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK)
aan de slag zijn gegaan met duurzaam slootbeheer. De
agrariërs zijn veelal positief over de ecologische methode
voor het onderhouden van de sloten en de samenwerking
met het ACK.
Het opstellen en gebruiken van onderhoudsplannen
omtrent het slootonderhoud is steeds meer een onderdeel
van de werkwijze van de agrariërs en wordt door hen als
prettig ervaren. De onderhoudsplannen zijn richtinggevend
voor de werkzaamheden in de verschillende beheerjaren.
De praktijk wijst uit dat er soms een aanpassing nodig is in
het opgestelde onderhoudsplan, in overleg is dit meestal
geen probleem.

In de afgelopen periode is nog meer gestuurd op een
gefaseerd beheer voor het slootonderhoud. Zowel het
schonen als het baggeren dient gefaseerd uitgevoerd te
worden om de biodiversiteit te vergroten. Deelnemers
beginnen zich er bewust van te worden dat bijvoorbeeld
100% schonen van de sloten niet altijd noodzakelijk is.
Samen met de deelnemende agrariërs streven we ernaar
om jaarlijks maximaal 75% van de sloten te schonen.
Dit is een goede stap vooruit voor de biodiversiteit in de
slootkant.
Deelnemen aan het ecologisch slootonderhoud is nog
steeds mogelijk, neem contact op met het ACK via
info@collectiefkrimpenerwaard.nl, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Marja:
“Samen met de deelnemende agrariërs streven we ernaar om jaarlijks maximaal 75% van de sloten te schonen. Dit is een goede
stap vooruit voor de biodiversiteit in de slootkant.”

Stappen in ruwvoerkwaliteit en stikstofbenutting
Interview met Martijn Blokhuis – Deelnemer DAW Krimpenerwaard
Grote stappen heeft Martijn Blokhuis, melkveehouder en deelnemer aan DAW Krimpenerwaard, gezet in het optimaliseren
van de ruwvoerkwaliteit en stikstofbenutting. Op zijn volledig geautomatiseerde bedrijf in Haastrecht melkt hij 200 koeien met
melkrobots, beschikt hij over een voerrobot en doet hij aan weidegang. Zijn te beweiden huiskavel is ongeveer 35 hectare van
de 95 hectare land die hij in beheer heeft. Daarnaast is hij dit jaar aan de slag gegaan met biodiversiteit door op alle percelen
natuurbeheer toe te passen. Denk hierbij aan slootkantenbeheer, nestenbescherming, baggeren- en ecologisch slootschonen.
Als je terugkijkt op de afgelopen jaren; Wat ben je anders gaan doen onder andere door je deelname aan DAW Krimpenerwaard?
“In de studiegroepen heb ik veel inspiratie opgedaan om aan de gang te gaan met bijvoorbeeld roterend standweiden. Hiermee
benut je het grasland zo efficiënt mogelijk. De huiskavel wordt hierbij in drie delen verdeeld. Deze drie delen worden weer
opgedeeld in meerdere percelen gebaseerd op het aantal koeien en aantal uren dat ze buitenlopen. Op deze manier krijgen de
koeien iedere dag een nieuw perceel, eten ze de bijgroei en wordt het land mooi kaal gegeten zonder dat er plukken gras blijven
staan. Het is even puzzelen om dit beweidingssysteem op te zetten, maar als het eenmaal staat, hoef je er niet meer over na te
denken. De overige twee delen kunnen ondertussen gemaaid en bemest worden.”

Je bent ook water toe gaan voegen aan de mest, waarom?
“Mede doordat het besproken is in de studiegroep ben ik overgegaan
op bemesting met de sleepslang in combinatie met het toevoegen van
water. Door water toe te voegen aan mest neemt gras de stikstof een
stuk beter op: ammoniak bindt namelijk aan water en dat zorgt voor een
betere opname, minder uitstoot en dus een betere stikstofbenutting.”
Op welke manier probeer jij de eiwitten zo goed mogelijk te benutten?
“Op het gebied van ruwvoerkwaliteit hebben we een grote sprong
gemaakt in het beter benutten van eiwitten. Zo hebben we de veldperiode
verkort. Dit houdt in dat we zo snel mogelijk het gras binnenhalen,
zodra het gemaaid is. Hierdoor heb je zo min mogelijk verlies van
voedingsstoffen in het gras. Daarnaast heeft onze loonwerker een
bandmaaier met daarachter een transportband. Het gras wordt hiermee
meer op het land gegooid en blijft niet in de slootkant liggen. Doordat het
gras daar niet meer ligt hoeft het daar ook niet geschud te worden. Het
voordeel daarvan is dat je het vuil van slootkant met rust laat en het niet
meeneemt in je kuil.”
Zijn er praktische tips die je aan andere boeren mee wilt geven?
“Aan iedere boer die met een loonwerker werkt, ga in gesprek met de
loonwerker. Zij kunnen veel betekenen in de optimalisatieslag op je
bedrijf. Zo ben ik – mede dankzij de loonwerker – overgegaan op het
gebruik van de bandmaaier en het sleepslangen. Dit heb ik als een groot
pluspunt ervaren”, aldus Martijn Blokhuis.

Martijn:
“In de studiegroepen heb ik veel inspiratie opgedaan om aan de gang te gaan met bijvoorbeeld roterend standweiden. Hiermee
benut je het grasland zo efficiënt mogelijk.”

Praktische tips bij het voorkomen van erfafspoeling
Door Delian Kool, PPP-Agro Advies
Uit gesprekken blijkt dat melkveehouders geen vervuiling van
het slootwater willen, omdat schoon drinkwater onder andere
voor het vee van groot belang is. Daarom willen melkveehouders
graag van elkaar leren om erfafspoeling te voorkomen. Het is
namelijk best een kunst om een schoon erf én een schone sloot
te hebben. We zoeken hierbij naar oplossingen waarbij geen dure
investeringen komen kijken en aan de wetgeving wordt voldaan.
Al pratend zijn we op de volgende spelregels gekomen:
1.
2.

Perssappen en mestvocht wordt opgevangen. Voor natte
bijproducten en de opslag voor vaste mest betekent dat
opvang regelen in een tussenopslag of mestput.
Percolaat, dat ontstaat als hemelwater zich vermengt met
perssappen, voer of mest, mag niet in de sloot stromen.

Maar hoe doen we dat? Vooral het percolaat geeft de nodige
hoofdbrekens omdat er best grote hoeveelheden van ontstaan.
Om te beginnen moet zoveel mogelijk neerslag schoon blijven:
•
•
•

Verdelen van schoon en vuil erf, waarbij het schone erf zo
groot mogelijk is
Dakgoten op alle gebouwen met directe afvoer naar de sloot

Deelnemen aan dit project? Voor
u zijn geen kosten verbonden aan
deelname. U kunt zich aanmelden
via de volgende gegevens:

Daarna is het van belang om zo min mogelijk voer- en mest
(resten) op het erf achter te laten, waardoor het ontstaan van
percolaat wordt voorkomen. Dit bereiken we door:
•
•

Looplijnen van de melkkoeien en rijlijnen van de trekker
(tijdens het voeren) zo kort mogelijk te houden en ze zo
min mogelijk te laten kruisen.
Regelmatig schoonvegen van het erf, het koepad en de
voeropslagen

Als er toch percolaat ontstaat, willen we voorkomen dat het
via een straatkolk in de sloot terecht komt. In het zoeken naar
een pragmatische oplossing zien we twee richtingen:
•
•

Opvangen in een tussenopslag om het daarna over het
land te verspreiden (bijvoorbeeld met een dompelpomp)
Laten afvloeien over een (gras)veld, zodat het niet in de
sloot terecht komt

In een enquête heeft Aart de Zeeuw alle deelnemers gevraagd
hoe het met de erfafspoeling op hun bedrijf gesteld is en
hoe ze het verder willen verbeteren. Dit voorjaar worden
de resultaten in studiegroepen besproken en wordt met
elkaar gezocht naar een verbetering. Daarnaast geeft LTO de
mogelijkheid om per bedrijf een erfscan te maken, waarin elk
facet onder de loep wordt genomen. We houden u van beide
activiteiten op de hoogte.

Aart de Zeeuw
email: ac.zeeuw@planet.nl
tel: 06-22374417

Teus Verhoeff
email: t.verhoeff@ppp-agro.nl
tel: 06-47155573

