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Resten mest of voer op het erf? Als er maar geen sloot in
de buurt is. Bij milieu-inspecteur Wilfred van Leuveren van
het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan
de alarmbellen pas rinkelen als hij putjes ziet.

Onaangekondigd bezoek
08.00 uur. Wilfred van Leuveren neemt
een stapel papieren mee, zet het adres in
het navigatiesysteem en gaat op weg voor
zijn eerste onaangekondigde bezoek. Het
bedrijf van melkveehouder Piet van der Meer
ligt onderaan de dijk. Voordat de milieuinspecteur uit de auto stapt, noteert hij in
zijn hoofd al enkele pijpen die op de sloot
uitkomen. Ook hemelwaterafvoeren op het
erf trekken zijn aandacht. De melkveehouder
nodigt hem uit voor kofﬁe en de man van het
waterschap vertelt over het project Lozingen
op Oppervlaktewater. Op de lijst vult hij
vast in dat er mengmest aanwezig is op het
bedrijf.

Donkere perssappen
09.00 uur. De veehouder heeft vergevorderde
nieuwbouwplannen voor zijn 120 melkkoeien.
Hij loopt met de inspecteur naar buiten en
wijst aan waar de hemelwaterafvoeren zitten.
„Die putjes komen uit op de sloot. Al dat
regenwater kan ik niet in de kelder hebben”,
zegt hij. Inspecteur Van Leuveren ziet dat de
sleufsilo’s mooi aﬂopen, maar ook dat ze niet
schoon zijn. Hij wijst de melkveehouder op
twee pakken onafgedekt kuilvoer en restjes
maïs aan de randen in de silo. Bij de voerresten
demonstreert hij hoe donker de perssappen
zijn die hij eruit knijpt. „Deze rommel gaat
ten koste van het leven in de sloot.” Van der
Meer begrijpt het. Hij zal erop toezien dat
hij resten voer afdekt. Hij zou ook kunnen
overwegen om de hemelwaterafvoerputen te
verwijderen, maar dan blijft er misschien te
veel water op het erf staan. „Schoonhouden en
afdekken” zal de inspecteur in een brief aan de
melkveehouder schrijven. Van Leuveren vertelt
dat hij binnenkort weer komt kijken.
Er zijn drie brieven die de milieu-inspecteur
kan opstellen: een ‘goednieuwsbrief’, een
bezoekverslag met tips ter verbetering of een
waarschuwingsbrief met erachteraan eventueel
een proces-verbaal en/of een dwangsom.

Geen geluk vandaag
11.00 uur. Op het tweede adres doet de veearts
drachtigheidscontroles. De milieu-inspecteur
snapt dat hij beter vanmiddag terug kan
komen. Van Leuveren: „Ha, balen in plastic, dat
zien we graag.” Op het derde adres is niemand
thuis. Van Leuveren heeft de bevoegdheid
om de controle te doen zonder de boer, maar
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besluit later terug te komen. Bij de volgende is
de inseminator ter plekke en is de veehouder
geconcentreerd bezig de robot voor de
melkcontrole te installeren. De ambtenaar
heeft geen geluk vandaag.

Perfectie
12.00 uur. Melkvee- en schapenhouder
Hauwert lijkt niet aanwezig te zijn als de
milieu-inspecteur een hoop vaste mest ziet in
een silo. Er sijpelt een dikke straal donkerbruin
vocht uit dat zijn weg vindt naar een putje.
Dat komt uit in de kelder onder de stal. De
veehouder nadert en is geneigd te vragen ‘wat
er mis mee is’, als de inspecteur hem laat weten
dat dit een schoolvoorbeeld is van perfectie.
Ze lopen samen rond, constateren dat het
voer in de silo welhaast hermetisch is afgedekt
en de inspecteur vult met de veehouder de
vragenlijst in. Hij deelt Hauwert mee dat hij
een goednieuwsbrief krijgt.

Regen
14.00 uur. Lichte regen vergemakkelijkt
de controlewerkzaamheden van het
hoogheemraadschap. „Erfafspoeling is zo
fantastisch zichtbaar”, lacht de inspecteur. Het
volgende adres laat een rommelig erf zien. In
de silo’s staan plassen, het voer ligt onafgedekt
en deels in het water. Maar putjes of sloten
zijn nergens te zien. De veehouder krijgt een
goednieuwsbrief.

Afvoergootjes verstopt
15.00 uur. Spiedend over een ander erf
constateert Van Leuveren dat voerresten
uit de silo’s met het regenwater een putje
inlopen dat uitkomt in de sloot. Witte sporen
wijzen op melkresten. Op drie plaatsten ligt
een hoop mest. De veehouder laat zien dat er
afvoergootjes zijn voor perssappen die naar
de kelder leiden, maar die zitten verstopt.
„Door de vorst”, zegt de eigenaar. „En de
mesthopen ruim ik deze week sowieso op”,
belooft hij. Van Leuveren legt de man uit dat
de milieupolitie forse boetes kan uitdelen voor
deze overtredingen. Hij drukt de veehouder op
het hart dat hij een paar dagen heeft om de
goten schoon te maken, de mest te verwijderen
en het erf op te ruimen. „We doen het voor
de guppies”, zegt de inspecteur, refererend
aan het leven in de sloot. Maandag zal hij
terugkomen. 
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