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Abstract

In de Kempen hebben 25 boeren maatregelen uitgevoerd om biodiversiteit op
hun bedrijf te bevorderen en te benutten. Dertig maatregelen zijn succesvol
uitgevoerd met behulp van individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten.
Voor deze maatregelen is een indicatie gegeven van het effect op biodiversiteit, de praktische toepasbaarheid en de kosten/baten.
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Voorwoord ____________________________________________________________________
In de proeftuin De Kempen zijn we vanaf juni 2007 met veehouders, akkerbouwers
en adviseurs van CLM en DLV aan de slag gegaan met biodiversiteit. Wat is
biodiversiteit? Wat kan ik er in de praktijk mee op mijn bedrijf?
Met het beantwoorden van deze vragen en een bezoek aan het bedrijf van familie
Frijns in Limburg zijn we van start gegaan met het project ‘Boeren & Biodiversiteit’.
Verschillende personen en bedrijven hebben bijgedragen aan de gevarieerde
invulling van het project in de Kempen. We willen iedereen daarvoor van harte
bedanken. In het bijzonderde familie Frijns, de DLV-adviseurs Vic Boeren en Twan
Klerks van DLV Rundvee, DLV Plant, Martine Dellevoet van ZLTO, Udo Prins van
LBI, Adriaan Guldemond van CLM, Van Iersel Compost en proefboerderij ‘De
Hooibeekhoeve’ in België. En niet te vergeten de 25 deelnemers uit de Kempen die
zich hebben ingezet voor meer biodiversiteit op hun bedrijf en in hun omgeving.
Dertig praktische maatregelen zijn succesvol toegepast. We hopen dat de
veehouders en akkerbouwers inzicht hebben gekregen in de kansen die
biodiversiteit biedt voor een gezonde bedrijfsvoering en zien uit naar een vervolg.

De auteurs

Inhoud ______________________________________________________________________________
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Samenvatting _____________________________________________________________
In de periode juni 2007 – november 2008 is in de Kempen een van drie pilots
‘Boeren & Biodiversiteit’ uitgevoerd. In de Kempen is de doelstelling gericht op het
vergroten van de bodemvruchtbaarheid, inclusief de aaltjesproblematiek, het onderdrukken van ziekten en plagen met hulp van natuurlijke vijanden en het bevorderen van vee en gewassen die goed zijn aangepast aan de lokale, natuurlijke
omgeving. De Kempen wordt gekenmerkt door een mengeling van landbouw- en
natuurgebieden, met gemengde bedrijven naast gespecialiseerde varkens- en
pluimveebedrijven. Het gebied heeft een goede landschappelijke structuur voor
natuurlijke vijanden die in deze groene dooradering voorkomen.
In totaal hebben in het project Boeren en Biodiversiteit in de Kempen 10 akkerbouwers en 15 veehouders zich verdiept in de betekenis van biodiversiteit voor
hun bedrijfsvoering. Zij hebben zelf aangegeven met welke thema’s zij aan de slag
willen. Drie thema’s zijn gericht op de ondergrondse en drie op de bovengrondse
biodiversiteit.
Ondergrondse biodiversiteit:
•
Bodemstructuur verbeteren;
•
Bodemleven stimuleren;
•
Bemesting optimaliseren.
Bovengrondse biodiversiteit:
•
Weerstand koeien vergroten;
•
Natuurlijke vijanden stimuleren;
•
Wildschade aanpakken via biodiversiteit.
De deelnemers hebben in totaal 30 verschillende maatregelen toegepast die
biodiversiteit op de bedrijven bevorderen. De ervaringen en resultaten zijn als
volgt:
•
De deelnemers vinden tweederde van de maatregelen eenvoudig toepasbaar.
Enkele maatregelen zijn vooral geschikt voor loonwerkers en grote bedrijven
(GPS, machines om werkgangen te combineren).
•
De kosten van de maatregelen zijn in het algemeen beperkt. Enkele maatregelen leveren op korte termijn kostenbesparing op (zoals het scheren van het
vee of het weren van vogels in het gewas). Soms besparen de deelnemers ook
brandstof en wordt het materiaal zoals banden minder belast. Enkele maatregelen kunnen op lange termijn kosten besparen, maar vragen op korte
termijn wel een investering, zoals GPS technieken.
•
Positieve effecten van de maatregelen op de bedrijfsvoering zijn na anderhalf
jaar nog niet hard te maken met cijfers. Maatregelen gericht op de bodem
vergen meerdere jaren om duidelijk het effect op bodemleven of het
organischestofgehalte te kunnen meten. Dit geldt ook voor maatregelen gericht
op de veestapel (huisvesting en gezondheid). Wat betreft de natuurlijke
vijanden zijn meer roofvogels gesignaleerd. Dit heeft nog niet direct
broedpaartjes opgeleverd in de nestkasten. Er is een seizoen geëxperimenteerd
met een gezamenlijk plan voor de aanpak van gewasschade door vogels. De
gewasschade was vergelijkbaar met eerdere jaren. Voor komend jaar is het
plan van aanpak in overleg met de deelnemers aangepast.
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•

•

Individuele begeleiding werkt goed. Alle deelnemers hebben individueel
maatregelen genomen. Groepsbijeenkomsten zijn belangrijk maar hebben niet
altijd prioriteit. Gemiddeld 41% van de doelgroep was aanwezig op de
bijeenkomsten. Het bekijken van nieuwe middelen (compost), technieken
(doorzaaien van maïs in gras, spaakwielbemester) en methoden (potstalsysteem, ‘Bodemschat’) wekken belangstelling.
Het directzaaien van maïs in grasland is bij een van de deelnemers vergeleken
met andere grondbewerkingen en inzaaimethodes. Ondergronds is te zien dat
de bodem door berijding op sommige plekken verdicht is waardoor de maïs
minder goed opkomt. De gespitte bodem is het minst verdicht. De
drogestofopbrengsten zijn het hoogst op de geploegde en gespitte objecten. De
opbrengst van de directgezaaide maïs bleef achter door het mislukken van de
grasbestrijding. De directgezaaide maïs heeft een hogere voederwaarde dan de
gangbare methoden. Het directzaaien heeft een gunstig effect op bodemleven.
Door een jaar iet te ploegen of te spitten treedt een behoorlijk herstel op van
het aantal regenwormen.

Het verdient aanbeveling bij het stimuleren van biodiversiteitsmaatregelen ruimte
voor eigen invulling te geven en maatregelen die eenvoudig toepasbaar zijn voor
een boer aandacht te geven.
Maatregelen die als positief worden ervaren, komen in aanmerking voor verdieping
door deelnemers zelf kleine proeven aan te laten leggen op hun bedrijven. Of
deelnemers voor specifieke maatregelen een maatregelencoach aan te bieden.
Het is aan te bevelen selectief bijeenkomsten te organiseren, kennis en ervaringen
tussen de proeftuinen uit te wisselen en kennis te verspreiden naar nietdeelnemers in de omgeving.
Bij de deelnemers is veel belangstelling voor bodem, toevoegingen voor mest en
bodem (‘agrimest’), duurzaam grasland (bemesting, grassoorten), wildschade en
het zoeken van aansluiting bij andere biodiversiteitsprojecten (zoals Countdown
2010).

II
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Inleiding __________________________________________________________________________________
In drie regio’s in Noord-Brabant is in de periode 2007-2008 het project ‘Boeren en
biodiversiteit’ uitgevoerd met als doel bevordering van biodiversiteit op landbouwbedrijven. Het betreft de Peel, het gebied van de Duinboeren en de Kempen.
Hier willen de ondernemers een robuust en duurzaam bedrijfssysteem ontwikkelen,
waardoor hun bedrijf in de toekomst tegen een stootje kan. Verminderde afhankelijkheid van de inzet van externe hulpmiddelen als kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en een stabiele productie is op termijn het beoogde
resultaat. Door biodiversiteit meer en beter te benutten op het gebied van sterk
vee, gezonde gewassen, een levende bodem en een natuurlijke omgeving, wordt
een robuust bedrijfsysteem ontwikkeld.
In de drie zogenaamde proeftuinen is op verschillende manieren ingezet op het
benutten van biodiversiteit. In de Kempen is de doelstelling gericht op het vergroten van de bodemvruchtbaarheid, inclusief de aaltjesproblematiek, het onderdrukken van ziekten en plagen met hulp van natuurlijke vijanden en het bevorderen van vee en gewassen die goed zijn aangepast aan de lokale, natuurlijke
omgeving. De Kempen is een gebied wat gekenmerkt wordt door een mengeling
van landbouwgebieden en natuurgebieden, met gemengde bedrijven naast
gespecialiseerde varkens- en pluimveebedrijven. Een dergelijk gebied heeft al een
goede landschappelijke structuur voor bijv. natuurlijke vijanden die in deze groene
dooradering voorkomen.
Deze rapportage geeft weer hoe 10 akkerbouwers en 15 veehouders uit de Kempen
aan de slag zijn gegaan met biodiversiteit. We geven inzicht in de maatregelen die
zijn gekozen en uitgevoerd. We beschrijven de resultaten van de maatregelen en
geven een indicatie van kosten en baten.
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Doelstelling __________________________________________________________________________
Doel van dit project is:
1.

Bevorderen van de inzet van een aantal ondergrondse en bovengrondse
biodiversiteitmaatregelen in de Kempen.

2.

Uittesten en demonstreren van deze maatregelen op een 15-tal bedrijven in
2007 (uitbreiding tot 25 bedrijven in 2008), gericht op o.a.:
• Verbetering van de bodemvruchtbaarheid (bodemstructuur, organische stof,
aaltjes en onkruidbeheersing);
• Vergroting robuustheid vee;
• Benutting van natuurlijke vijanden om zo het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

3.

Indicatief analyseren van de effectiviteit en economische aspecten van deze
maatregelen.

3
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Werkwijze en uitvoering _____________________________________________

3.1

Ontwikkelen van het maatregelenpakket
In aanloop naar de start van het project is met deelnemers en adviseurs een
bijeenkomst gehouden om een beeld te krijgen van het animo en de interesses
rondom biodiversiteit bij boeren uit de Kempen. Met een gezamenlijke excursie
naar Zuid-Limburg is het project ‘Boeren en biodiversiteit in de Kempen’ van start
gegaan. Op het bedrijf van familie Frijns werd duidelijk op welke manier
biodiversiteit een positieve bijdrage aan de bedrijfsvoering kan leveren. Arjan
Coppelmans van DLV en Guido Frijns vertelden over vruchtrotatie, klaver,
brouwgerst, stro in de stal en de Scary man. Ook maakten we kennis met de
zorgboeren van familie Frijns.
Tijdens het middagprogramma hebben de deelnemers zelf hun belangstelling ten
aanzien van biodiversiteit aangegeven. Bert Aasman van DLV lichtte vier thema’s
toe: bodemvruchtbaarheid, robuustheid van het vee, verhogen van de weerstand
van het gewas tegen ziekten en plagen en natuurlijke vijanden. Iedere deelnemer
heeft per thema opgeschreven met welke biodiversiteitmaatregel ze aan de slag
zouden willen. Zo is er die middag per thema een groslijst aan maatregelen ontstaan. Deze lijst is ook gestuurd aan de deelnemers die niet konden deelnemen
aan de excursie.
CLM en DLV hebben deze maatregelen geïnventariseerd en daar nog een aantal
mogelijkheden aan toegevoegd. Iedere deelnemer heeft een keuze gemaakt uit
een ondergronds en bovengronds thema om mee aan de slag te gaan.
Maatregelen ondergronds:
•
Bodemstructuur verbeteren;
•
Bodemleven stimuleren;
•
Bemesting optimaliseren.
Maatregelen bovengronds:
•
Weerstand koeien vergroten;
•
Natuurlijke vijanden stimuleren;
•
Wildschade aanpakken via biodiversiteit.

3.2

Opstellen uitvoeringsplan (‘actieplan’)
De DLV adviseurs hebben met de deelnemers een
persoonlijk actieplan opgesteld. In dit plan zijn
concrete maatregelen, het beoogde resultaat en de
vervolgafspraken en -stappen vastgelegd. Iedere
deelnemer heeft zijn plan gericht op minimaal één
bovengrondse en één maatregel ondergronds.
Actieplan van een deelnemer
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3.3

Uitvoering maatregelenpakketten op de bedrijven
Uitvoering van het maatregelenpakket: de deelnemers zijn aan het werk gegaan
met minimaal twee maatregelen, één bovengronds en één beneden het maaiveld,
zoals opgesteld in het actieplan. De deelnemers hebben zowel individueel als op
groepsniveau ondersteuning gekregen.

3.3.1

Individuele ondersteuning
In het eerste bezoek van de adviseurs zijn de actieplannen opgesteld. De maatregelen uit de actieplannen zijn samengevat in een grote tabel (Bijlage 1). De
deelnemers voeren maatregelen uit die zij vaak al meenemen in hun bedrijfsvoering (grijze cellen in het overzicht). Deze maatregelen zijn o.a. het nemen van
grondmonsters, grondbewerking inplannen aan de hand van de weersvoorspelling,
vaststellen van het bouwplan (incl. organische stof balans, bemesting, keuze
groenbemesters), voer afstemmen op de behoefte van de koeien.
Bij een aantal deelnemers is tijdens dit bezoek de methode ‘Bodemschat’ uitgevoerd en aan de hand daarvan is advies gegeven (bijv. niet woelen of grasland
doorzaaien in plaats van scheuren en herinzaaien). Bij akkerbouwers is het doornemen van het bouwplan en het opstellen van een organischestofbalans de aanleiding om compost toe te passen, andere groenbemesters te gebruiken, het bouwplan uit te breiden met graan of te extensiveren. In de maïsteelt zijn met het oog
op mogelijke schade aan het bodemleven alternatieve middelen gebruikt met
behulp van de CLM Milieumeetlat (CLM, 2008).
Daarnaast hebben een aantal deelnemers zelf naar aanleiding van de excursies
compost gekocht, hebben ze het plan om randen aan te leggen langs sloten en is
(koolzaad)stro in de stal gebruikt.
Wat betreft de veestapel is op meerdere manieren een start gemaakt met het verhogen van de gemiddelde leeftijd van een koe (uiergezondheid, voedsel, minder
productieve koe niet direct afvoeren, stalinrichting). Veehouders krijgen advies
naar aanleiding van een rantsoenanalyse.
Voor het teeltseizoen 2008 is een slag gemaakt met het aanpakken van de schade
door vogels en overlast door insecten. Ook nuttige vogels zoals zwaluwen en roofvogels zijn aan bod gekomen.
Dit is een impressie van de maatregelen die veehouders en akkerbouwers op hun
eigen bedrijf hebben genomen. Informatie over wie welke maatregelen heeft toegepast is terug te vinden in Bijlage 1.

3.3.2

Ondersteuning op groepsniveau
De deelnemers hebben informatie gekregen via bedrijfsbezoeken van de adviseur,
maar ook via bijeenkomsten met andere boeren. Uitwisselen van ervaringen is een
belangrijk doel tijdens deze bijeenkomsten. Bijna maandelijks zijn bijeenkomsten
georganiseerd. Kleinere bijeenkomsten waar een paar deelnemers bij elkaar zijn
gekomen, zijn onderling met de adviseur vastgelegd. Bijeenkomsten betroffen o.a.:
•
Inventarisatie animo en interesses bij boeren uit Kempen;
•
Excursie en brainstorm biodiversiteit in Limburg;
•
Excursie composteringsbedrijf;
•
Randenbeheer langs akkers en grasland;
•
Bijeenkomst in de potstal;
•
Demonstratie onderwerken groenbemesters;
•
Bodem in relatie tot gewasopbrengst: ‘Bodemschat’, ‘Gruwelroute’;
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•
•
•
•

3.4

Composteren op het eigen bedrijf;
Veevoeding;
Demonstratiepercelen mais;
Gewasschade door vogels aanpakken.

Demonstratie directzaaien van mais in grasland
Het is bekend dat in veehouderijrotaties met name de teelt van snijmaïs een grote
aanslag doet op de bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit. Hoge nitraatcijfers na
de teelt, lage organisch stofgehaltes, verdichting en insporing door de late oogst
met zware machines en achteruitgang van bodemleven door kerende grondbewerking. Om meerdere redenen is er daarom behoefte aan een verbetering van de
teeltmethode. Direct zaaien van maïs in een partnergewas zoals gras kan hier een
oplossing bieden. Naast verliesbeperking van stikstof en organische stof plus onkruidbeheersing richt het biodiverse systeem –met inzet van speciale mechanisatiezich ook op verbetering van bodemstructuur (ontwatering, beluchting, doorworteling) en bodemleven. Het systeem kan juist ook belangrijk zijn voor lagere
leemhoudende zandgronden in het gebied waar nu enkel grasland mogelijk is.
Op een demoperceel bij een van de deelnemers is in mei 2008 een graslandperceel
op vijf verschillende manieren bewerkt en ingezaaid met maïs. Daarbinnen zijn nog
een aantal sub-behandelingen aangelegd waardoor in totaal tien objecten zijn
ontstaan.
Doel is de verschillende methodes van inzaaien te vergelijken op de volgende
punten: opbrengst en effecten op bodemkwaliteit en bodemleven (regenwormen).
Het ging uiteindelijk om de volgende objecten:
1. Directzaaien
a. Met maïsbespuiting
b. Zonder maïsbespuiting
2. Niet-kerende grondbewerking: graslandfrees met vastetandcultivator
a. Vaste tand op 25 cm diepte
b. Vaste tand op 35 cm diepte
3. Spitten en zaaien in één werkgang
a. Met Fysiostart
b. Zonder Fysiostart
4. Ploegen en inzaaien met rijenbemesting drijfmest
5. Ploegen en drijfmestbemesting vooraf
a. Met ondergronders
b. Zonder ondergronders
c.
Met plantversterkende middelen
Een methode is het directzaaien van maïs in
gras. Dit is gebeurd met de Hunter (directzaai
met minimale niet-kerende grondbewerking). In
juli is er een bijeenkomst gehouden waar de
deelnemers zelf het gewas, de beworteling en de
bodemstructuur van de objecten hebben
beoordeeld.
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Resultaten en ervaringen __________________________________________
In dit hoofdstuk analyseren we zowel de effectiviteit als de economische aspecten
van de maatregelen. Dit doen we indicatief. Vraag die centraal staat is of de
maatregel in de praktijk goed werkt en uitvoerbaar is en of de kosten acceptabel
zijn of dat de maatregel zelfs geld kan opleveren. Op basis van informatie van
deelnemers en adviseurs en bestaande kennis van kosten worden de kosten/baten
van de maat-regelen indicatief geanalyseerd. De ‘Gereedschapskist voor
Biodiversiteit’ (CLM & NMI, 2008) is een bron geweest van bestaande kennis.

4.1

Resultaten en ervaringen met maatregelen
Voor de drie thema’s onder de grond en de drie thema’s boven de grond wordt
nagegaan wat het effect is op biodiversiteit en wat de ervaringen zijn van de deelnemers. Voor een aantal maatregelen staat dat hierna beschreven. Met name voor
bodemmaatregelen is een direct zichtbaar of meetbaar resultaat meestal niet te
geven vanwege de korte looptijd van het project. Desondanks hebben veel boeren
vertrouwen in de maatregel, omdat onderzoek heeft aangetoond dat op lange
termijn het effect groot is.
In tabel 4.1 staat samengevat hoeveel deelnemers ervaring hebben opgedaan met
de maatregel, wat het effect op biodiversiteit is en hoe de toepasbaarheid ervaren
is in de bedrijfsvoering. De beoordeling is uitgevoerd door middel van het geven
van ‘plussen’ en geeft een indicatie.
In totaal zijn 30 maatregelen door de deelnemers uitgevoerd. De meeste maatregelen zijn door 2-5 deelnemers uitgevoerd, een aantal door 7-13 deelnemers en
enkele door 15-22 deelnemers. Ruim 50% van de maatregelen draagt sterk bij aan
biodiversiteit. De helft van deze maatregelen is zelf ‘biodivers’. 47% heeft in
mindere mate een effect op biodiversiteit. Tweederde van de maatregelen wordt als
makkelijk toepasbaar ervaren door de deelnemers. Eenderde is complexer.
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Tabel 4.1

Maatregelen, aantal deelnemers, effect op biodiversiteit (+=weinig,
++=matig, +++=groot of +++*= intrinsiek biodivers) en toepasbaarheid (+++=makkelijk, ++=complex, +=experimenteel).
Aantal
deelnemers

Effect op
biodiversiteit

Ervaring
toepasbaarheid

22
6
9

+++
++
+++

+++
+++
+++

+++*

+++

Ondergrondse maatregelen
1. Bodemstructuur verbeteren
Zorg voor minder bodemverdichting bij grondbewerking
Op het land bij voldoende draagkracht
Gebruik van lage bandenspanning
Werkgangen combineren
Groenbemester telen voor betere bodem en opbrengst
Gras onderzaaien in maïs
Groenbemester gebruiken en daarna
inwerken
Graan als wisselteelt
Keuze groenbemester afstemmen op aaltjes
GPS technieken
GPS gebruiken bij bespuiting of bemesting
Interpretatie satellietbeelden
2. Bodemleven stimuleren
Bodemleven sparen bij (onkruid)bestrijding
Middelengebruik aanpassen
Mechanisch bestrijding
Met klaver meer diversiteit in grasland
Gebruik gras/klaver mengsels
Niet-kerende grondbewerking
Gebruik vastetandcultivator
3. Bemesting optimaliseren
Organische stof toevoegen in de vorm van compost
Compost gebruiken
Zelf compost maken
Benutten mestkwaliteit voor bodem en gewas
Koolzaadstro/ stro in de stal
Spaakwielbemester
Toevoeging bij de mest

12
4
15
2

+++*
+++*
++

+++
+++
+++

6
4

++
+

++
+++

6
5

+++
+++

+++
++

4

+++*

+++

5

+++

++

5
4

++
+

+++
++

5
7
1

+
+
+++*

+++
++
+++

Aantal
deelnemers

Effect op
biodiversiteit

Ervaring
toepasbaarheid

13
9

+
+++

+++
++

8
2
4

++
+++
++

+++
++
++

10
10

+++*
+++*

+++
+++

Bovengrondse maatregelen
4. Weerstand koeien vergroten
Veevoeding analyseren en bijsturen
Sturen op mineralen en eiwit
Meer structuur voeren
Ziektes voorkomen
Vee scheren
Stalklimaat aanpassen
Stalinrichting aanpassen
5. Natuurlijke vijanden stimuleren
Gebruik maken van vogels in en om de stal
Zwaluwen in of bij de stal laten nestelen
Nestkast/ zitpaal in het veld voor roofvogel
Meer diversiteit met een rand
Zomer: Kruidenranden als huisvesting voor
insecten
Middelgebruik aanpassen op natuurlijke
vijanden
6. Schade (gewas, kuil) door vogels aanpakken
dieper zaaien
gezamenlijke aanpak: afweermiddelen
afwerende geluiden inzetten

4.2

4
8

6
8
4

+++*
+++

+
+
+

++
+++

+++
++
+++

Compacte beschrijving van zes maatregelen
De uitvoering van drie ondergrondse en drie bovengrondse maatregelen wordt in de
volgende paragrafen beschreven.
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4.2.1

Bodemstructuur verbeteren
Op het land bij voldoende draagkracht en lage bandenspanning
Een gewas ontwikkelt zich het beste in een niet verdichte bodem waar voldoende
vocht, lucht en mineralen beschikbaar zijn. Door hoge belasting van de bodem
tijdens berijding worden de luchtgevulde poriën dichtgedrukt. Vrijwel alle deelnemers houden rekening met weersomstandigheden voordat ze het land op gaan.
Een kwart van de deelnemers gebruikt daarbij een lage bandenspanning.
Wel kan de praktische toepasbaarheid nog lastig zijn omdat op de openbare weg
de bandenspanning hoger moet zijn. Daarnaast combineren negen deelnemers het
zaaien met een grondbewerking.
Deze maatregelen hebben de volgende effecten: behoud van gezonde beworteling
en voorkomen van bijv. vertakte bieten, de bodem raakt minder snel verzadigd met
water. De verhouding lucht en water is belangrijk om droogte- of waterschade te
voorkomen. Het bodemleven is ook gebaat bij een juiste verhouding lucht en vocht
in de bodem. Het bodemleven is mede bepalend voor de mineralenvoorziening van
het gewas. Ook kan het gewas zich beter ontwikkelen bij een losse bodemstructuur
met voldoende lucht en vocht. De wortels zijn goed ontwikkeld om mineralen
optimaal te benutten waardoor uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater
beperkt is.
Groenbemester telen voor betere bodem en opbrengst
Alle deelnemers met maïs telen als volggewas een groenbemester. Dit is wettelijk
verplicht op zandgronden. Het telen van een groenbemester kent verschillende
voordelen. Na de teelt van maïs vangen groenbemesters een belangrijk deel van
de nutriënten af, zodat minder uitspoeling van nitraat plaats vindt. Na het inwerken
van de groenbemester omstreeks februari
komen nutriënten en organische stof
beschikbaar in de bodem. Doorworteling
van de bodem in de winter draagt bij tot
een verbeterde structuur en waterafvoer.
Daar profiteert het bodemleven van,
waardoor ze optimaal nutriënten vrij
kunnen maken voor het volggewas.
Landschappelijk is een groenbemester
interessant omdat de bodem in de
winterperiode bedekt blijft. Het
bodemleven van een begroeit perceel is
Demonstratie groenbemesters
aan het einde van de winter rijker dan een
onderwerken
braakliggend perceel.
Wel kunnen groenbemesteres de vermeerdering van aaltjes versterken.
De keuze van de groenbemester is belangrijk om het risico op aaltjesvermeerdering
te minimaliseren. Twee deelnemers hebben om die reden bewust een andere
groenbemester gebruikt (bijv. blad-rammenas in plaats van rogge). Tijdens de
demonstratie ‘Onderwerken van groenbemesters’ waren diverse mechanische
technieken te zien, die het doodspuiten van een groenbemester met het schadelijke
glyfosaat overbodig maakt.
GPS technieken
Een van de deelnemers heeft een GPS-gestuurde spuit. Aangezien hij een
loonwerkbedrijf heeft, kunnen ook andere deelnemers van precisiebespuitingen
gebruik maken. Vier deelnemers hebben ervaring opgedaan met het gebruik van
satellietbeelden. Aan de hand van de satellietbeelden kunnen zij zien hoe het op
hun percelen gesteld is met o.a. het bodemvocht, verdamping, stikstofgehalte,
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biomassa van het gewas. Op deze manier kunnen zij beter inspelen op de
behoeftes van het gewas en kan gericht beregend en bemest worden. De vier
deelnemers hebben sinds 2008 een abonnement op dit systeem.
Dit jaar stond voornamelijk in het teken
van de grond beter leren kennen.
Een deelnemer heeft voor diverse
gewassen (erwten, bonen, gras, maïs)
satellietbeelden opgevraagd. De andere
deelnemers hebben kennisgemaakt met
de bodemeigenschappen van een perceel
met schorseneren, aardappelen en maïs.
In de toekomst zullen zij maatregelen
nemen om de zwakke plekken in bodem
en gewas aan te pakken.
Satellietopname van een perceel met
stikstofwaarden

4.2.2

Bodemleven stimuleren
Bodemleven sparen bij (onkruid)bestrijding
Het bodemleven is een belangrijke schakel tussen bodem en gewas. Het bodemleven verwerkt dood plantenmateriaal en mest tot deze opneembaar zijn voor het
gewas. De gangen die regenwormen graven en de uitwerpselen die zij achterlaten
zorgen voor een goede bodemstructuur waarin voldoende vocht aanwezig is.
Wortels kunnen vrij groeien. Het bodemleven onmisbaar voor een gezond gewas.
Ook vormen ze voedsel voor vogels. Schimmels zijn belangrijk voor de instandhouding van bodemaggregaten. In grasland vormen ze tot 2.000 meter schimmeldraad per cm3 grond.
Een kwart van de deelnemers is overgeschakeld op alternatieve middelen. In maïs
kan beter Mikado (1 milieubelastingspunt voor bodemleven) in plaats van Maister
(1600 milieubelastingspunten) worden gebruikt. Een voorbeeld in suikerbiet is
Pirimor (530 milieubelastingspunten) vervangen door Teppeki (3 punten).
Met klaver meer diversiteit in grasland
Klaver vergroot de diversiteit van het grasland. Klaver bindt in samenwerking met
bacteriën stikstof uit de lucht waardoor het gebruik van kunstmest kan verminderen. Gras-klaver werkt mee aan het herstel van de bodem doordat er tot
twee keer zoveel wormen voorkomen dan onder gras. Hierdoor herstelt de
bodemstructuur sneller. Bovendien is de waterinfiltratie hoger onder grasklaver
dan onder gras. Ervaring leert dat het beheer van grasklaverland meer aandacht
vraagt. Het handhaven van een goed klaveraandeel (40% bedekking) is niet
eenvoudig. Ook de voerkwaliteit varieert sterker (met het klaveraandeel). Vier
deelnemers hebben ervaring opgedaan. Voor deelnemers is de drijfveer ook om
met minder mest toch een goede kwaliteit voer voor de koeien te kunnen
produceren.
Niet-kerende grondbewerking
Bij niet-kerende grondbewerking blijft de organische stof boven in de bouwvoor.
Dit leidt tot een beter kiembed, want de organische stof zorgt voor bodemleven
en daarmee voor ziektewering. Vijf deelnemers hebben de ploeg laten staan en
hebben een vastetandcultivator ingezet. Ook op het demonstratieperceel ‘maïs
doorzaaien in grasland’ is als vergelijking de cultivator ingezet.
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4.2.3

Bemesting optimaliseren
Organische stof toevoegen in de vorm van compost
Compost werkt positief op het bodemleven, bijvoorbeeld regenwormen. Het
toedienen van gecomposteerde mest levert een positieve bijdrage aan de bodemstructuur. De stikstof uit gecomposteerde mest komt langzaam ter beschikking
voor het gewas. Hierdoor kan het gewas evenwichtiger groeien, waardoor ziekten
en plagen minder kans hebben. Dit leidt tot een verminderd gebruik van chemische
middelen en dat spaart weer natuurlijke vijanden.
Precisiebemesting en spaakwielbemester
Een van de deelnemende loonwerkers heeft een spaakwielbemester. Zes andere
deelnemers hebben hier gebruik van gemaakt. Tijdens een bijeenkomst bij een
bemestingsproef op grasland waar een grasgroenmengsel (korrel), entec (korrel)
ureum (vloeibaar spuiten) en anasol (spaakwielbemester) zijn toegepast, was
opvallend dat de latere toediening (bijna 3 wkn) en lagere dosering van anasol na
twee snedes een relatieve hoge drogestofopbrengt (93% tov normaalopbrengst)
gaf.
Koolzaadstro in de stal
Veehouders die hebben geëxperimenteerd met het gebruik van koolzaadstro in de
stal zijn zeer tevreden. Zij geven aan dat het organischestofgehalte van de mest
dusdanig omhoog gaat dat zij hiermee ook een bijdrage kunnne leveren aan het
instandhouden van het organischestofgehalte in de bodem van hun percelen.

4.2.4

Weerstand koeien vergroten
Voeding
Onder biodiversiteit valt ook het efficiënt benutten van het ruwvoer. Vrijwel alle
veehouders hebben een rantsoenanalyse laten uitvoeren, waar o.a. het volgende
advies uit voort kwam. Indien de praktijk op het bedrijf het toelaat is het aantrekkelijk twee graskuilen te voeren. Een kuil met weinig ruw eiwit wordt dan
gevoerd samen met een kuil die veel ruw eiwit bevat. Als gevolg hiervan hoeft er
minder eiwit in de vorm van krachtvoer te worden aangevoerd.
Negen veehouders voeren al bewust meer structuurrijk voer aan de koeien of zijn
hiermee aan de slag gegaan naar aanleiding van een kuil- of rantsoenanalyse.
Zeven deelnemers voeren bijvoorbeeld luzerne.
Stalinrichting
Enkele deelnemers hebben aanpassingen aan de stal gedaan, dat varieerde van het
stalklimaat aanpassen (2x), vergroten van de ligruimte van de koeien (3x), het
opruwen van de roosters (2x) tot aanschaffen van matrassen (1x). De maatregelen
vergroten het comfort voor de koeien, de koeien blijven soepeler lopen, blijven
actief zoeken naar voedsel en produceren zo genoeg melk.

4.2.5

Natuurlijke vijanden stimuleren
Gebruik maken van vogels in en om de stal
Het aantrekken van vogels kan met eenvoudige middelen. Ze verminderen vliegen
en muizen rondom de boerderij. Zwaluwen, mussen en andere zangvogels maken
zich verdienstelijk door vliegen en muggen te vangen die agrariërs en vee kunnen
irriteren. De boerenzwaluw vangt zowel in de stal als daarbuiten vliegen en
muggen. De huiszwaluw doet dit alleen buiten. Behalve de zwaluw worden direct
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andere vogels bevordert die soms in oude nesten van de boerenzwaluwen broeden
zoals winterkoninkjes, grauwe vliegenvangers en zwarte roodstaarten. In een
kolonie huiszwaluwen broeden soms huismussen in nesten van de huiszwaluw.
Natuurlijke vijanden sparen bij bestrijding
In de teelt van wintertarwe kunnen luizen een plaag vormen. De natuurlijke vijand
van de luis is het lieveheersbeestje. Telers die door middel van een bespuiting van
het gewas de luizen willen bestrijden, moeten goed opletten dat het middel niet de
natuurlijke bestrijders van luizen dood. Met behulp van de Milieumeetlat hebben
telers in de Kempen bijvoorbeeld gelet op het gebruik van Allegro.

4.2.6

Wildschade aanpakken via biodiversiteit
In de Kempen heeft een aantal telers last van schade door vogels, zoals kraaien,
duiven en kauwen in het gewas (maïs, kerstbomen, erwten) en in de kuil.
Een inventarisatie van mogelijke maatregelen is uitgevoerd voorafgaand aan het
opstellen van een plan van aanpak (tabel 4.2). Twee belangrijke punten om tot een
succesvolle aanpak te komen, is het afwisselen van maatregelen om gewenning bij
vogels te voorkomen en de praktische uitvoerbaarheid moet eenvoudig zijn. Met
het oog op deze twee punten bleken visuele, akoestische, vang- en bestrijdingsmethoden en het aantrekken van natuurlijke vijanden de meest interessante
categorieen.

Tabel 4.2

Inventarisatie van maatregelen
Duiven
Kraai/ Kauw
Roek
Tarwe Aard Mais Peulvr Kool Kerstb Tarwe Aard Mais Peulvr Kool Kerstb Tarwe Aard Mais Peulvr Kool Kerstb Kuil

Geur- en smaakstoffen
Zaaizaadbehandeling

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

Akoestische middelen
Knalapparaat

x

x

x

x

Teettechnische maatregelen
Zaaidiepte aanpassen
Percelen gelijk inzaaien

x
x

x
x

x
x

Visuele middelen
Vogelverschrikkers (met losse onderdelen)
Vlaggen
Ballonnen
Nabootsing roofvogel
Fladderprojectiel (scarey man)
Ophangen dode vogels
Uitstrooien veren

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

Aantrekken natuurlijke vijanden
Zitpalen roofvogels
Nestgelegenheid roofvogels
Valkenier
Afscherming
Afdeknetten
Spandraden
Vang- en bestrijdingsmiddelen
Kastvallen en vangkooien
Afschot en bejaging
Bejaging/ verjaging
Afschot/ regulering stand
Afschot/ verjaging

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

De gezamenlijke aanpak die is opgezet, hield in dat de deelnemers telefoonnummers en adressen hebben uitgewisseld en elkaar hebben laten weten welke
visuele (linten, vogelverschrikkers, imitatieroofvogels) en akoestische middelen
(geluidsopnamen, gaskanon) ze in huis hebben om aan anderen te lenen. Bij de
aanpak is ook afgesproken om de lokale wildbeheerder te informeren over de
aanpak en nestkasten en zitpalen te plaatsen voor roofvogels.
Uit de evaluatie bleek dat er ca. 10 nestkasten zijn gebouwd en verspreid zijn over
de omgeving. Drie deelnemers hebben op hun eigen erf een nestkast geplaatst en
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x

x

een deelnemer heeft daarbij ook een zitpaal geplaatst. Het eerste jaar wordt
meestal nog geen gebruik gemaakt van de kasten als nestplaats. Om roofvogels te
lokken is het ook belangrijk dat er voedsel te vinden is in de omgeving. Door niet
‘onder de draad’ te maaien, creëer je ruigtes waar bijvoorbeeld muizen te vinden
zijn. Visuele en akoestische middelen zijn ingezet, waarbij de imitatieroofvogel
weinig effect heeft gehad, omdat deze niet windbestendig was. De aanpak is voornamelijk op de individuele bedrijven uitgevoerd en er heeft weinig uitwisseling
plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat de deelnemers de afstand tussen hen
als te groot ervaren om middelen uit te wisselen.
Komend seizoen richten de deelnemers zich op een lokale aanpak met agrarische
ondernemers in de buurt, landgoedeigenaren en lokale wildbeheerders. Jan Rots
van Bosgroep Zuid-Nederland heeft tijdens de evaluatie aangegeven dat een
geschikte aanleiding de twee keer per jaar georganiseerde kraaiendag is.
Niet alle wildbeheerders zijn precies op de hoogte van het bouwplan en periode
waarin de gewassen de meeste schade ondervinden. Daarom is overleg tussen boer
en wildbeheerder belangrijk.
Een van de deelnemers heeft zich ingezet om een robot te laten bouwen die vogels
van het perceel kan verjagen. Tot nu toe ontbrak voldoende de financiering (start
met 10.000 euro) om onderzoek en het bouwen te laten uitvoeren. Er zijn
contacten met HAS Den Bosch en WUR gelegd. Studenten van Wageningen
Universiteit hebben via interviews kansen voor de aanpak van wildschade
geinventariseerd. Mogelijk kan in 2009 aangehaakt worden bij een ander project
waarin een robot tegen ridderzuring wordt ontwikkeld.

4.3

Bedrijfseconomische doorlichting van maatregelen
Voor drie thema’s ondergronds en drie bovengronds zijn we de economische
aspecten nagegaan. Indien mogelijk geven we inzicht in kosten en besparingen van
een maatregel. Daarnaast leveren sommige maatregelen ook baten op die niet
direct merkbaar zijn in de portemonnee, maar bijvoorbeeld wel een bijdrage
leveren aan de aantrekkelijkheid van de omgeving of aan de werkvreugde.

4.3.1

Bodemstructuur verbeteren
Op het land bij voldoende draagkracht en lage bandenspanning
Rijden met een lage bandenspanning (0,4 bar in voorjaar en op andere momenten
0,8) en werken onder optimale omstandigheden, geeft voor diverse gewassen
hogere opbrengst. Opbrengstderving door hoge belasting en intensieve berijding
worden voor maïs geschat op gemiddeld 7%. Voor grasland is een opbrengstdaling
vooral in de eerste snede te verwachten. Daarnaast bespaart een verlaging van de
bandenspanning bij ploegen van 1,6 naar 1,0 bar 12% brandstof. Dit is een
kostenbesparende maatregel. Minder berijding spaart de bodemstructuur en
daarmee de leefomgeving van het bodemleven.
Groenbemester telen voor betere bodem en opbrengst
Na de teelt van maïs leggen groenbemesters een deel van de nutriënten vast. Na
het inwerken van de groenbemester komen nutriënten en orga-nische stof
beschikbaar in de bodem. Hierdoor kan bespaard worden op mest-stoffen.
Op zandgronden geldt een verplichting om na de teelt van maïs een groenbemester
te verbouwen. In de Kempen wordt vaak gekozen voor rogge, maar door te kiezen

15

voor bladrammenas is de kans op een overheersing van aaltjes geringer. Een boer
investeert 30 euro per ha meer door bladrammenas te zaaien in plaats van rogge.
Op termijn is het telen van een groenbemester kostenneutraal of positief. Zie
navolgende box met resultaten van een meerjarige experiment met groenbemesters.

Twaalf jaar groenbemesters
Op de zandgrond van Aver Heino is gedurende 12 jaar onderzoek gedaan naar het
effect van de teelt van groenbemesters na snijmaïs. Gemiddeld is met de groenbemester jaarlijks 300–400 kg effectieve organische stof per ha aangevoerd. Op het
perceel waar jaarlijks een groenbemester is geteeld was de opbrengst van de snijmaïs
4 tot 16% hoger dan op de velden zonder groenbemester. Een opbrengstverhoging
met 5% komt bij een gemiddelde opbrengt van 13 ton drogestof uit snijmaïs overeen
met 650 kg drogestof per ha. Bij aankoop van de maïs tegen 0,15 per kg drogestof
komt dit overeen met 100 per ha.
Door de extra stikstoflevering uit de groenbemester kan 20 bespaard worden op de
aankoop van kunstmeststikstof. De extra opbrengsten zijn dus circa 120 per ha.
De kosten van het telen van een groenbemester bedragen 85 - 135 per ha.
Op termijn is het telen van een groenbemester dan kostenneutraal of positief.
De teelt van een groenbemester leidt tot een hoger gehalte aan organische stof, een
betere bodemstructuur en bodemkwaliteit. Jaarlijks zaaien van een groenbemester is
investeren in bodemkwaliteit.

GPS technieken
Voor een individuele boer is het aanschaffen van een GPS systeem een grote
investering. Daarentegen hebben steeds meer loonwerkers machines die uitgerust
zijn met een GPS-systeem. Ook investeren loonwerkers in machines die meerdere
werkgangen kunnen combineren, dubbelluchtsystemen en zelfs machines waarvan
de bandenspanning automatisch aangepast kan worden. Een van de deelnemers uit
het project is loonwerker en gebruikt GPS. Zijn ervaring is dat er 7% minder overlap is bij werkzaamheden. Alleen al het rechtrijden levert een besparing op van
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De GPS op zijn spuitmachine stuurt
de doppen aan waardoor de dosering kan worden verlaagd. Zijn klanten besparen
hierdoor op middelkosten.

4.3.2

Bodemleven stimuleren
Bodemleven sparen bij (onkruid)bestrijding
Gebruik van een herbicide dat het bodemleven niet of nauwelijks schaadt is gemiddeld niet duurder dan middelen die wel een negatief effect hebben. In sommige
gevallen is het mechanisch bestrijden van onkruid goedkoper dan met een spuitmachine het land op te gaan en de daarbij komende middelkosten. Een goede
bodemstructuur en nutriëntenvoorziening naar het gewas is waardevol, dit kan
tientallen procenten gewasopbrengst schelen.
Met klaver meer diversiteit in grasland
Een mengsel van gras met rode en witte klaver zonder stikstofbemesting heeft
minstens een vergelijkbare opbrengst als gras bemest met 300 kg stikstof uit
kunstmest en drijfmest. Door 150 kg stikstof per ha minder te strooien wordt circa
180 bespaard en een hoeveelheid fossiele energie gelijk aan 135 liter diesel.
Grasklaver is eiwitrijker dan matig bemest gras en minder gevoelig voor roest.
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Het klaveraandeel varieert sterk per perceel en binnen percelen. Bij de de keuze
van ruwvoerbijvoeding en krachtvoer moet hier rekening mee worden gehouden.
Niet-kerende grondbewerking
Bij niet-kerende grondbewerking blijft de organische stof boven in de bouwvoor.
Op termijn hoeft hierdoor minder organischestof via meststoffen te worden aangevoerd. Een nadeel is dat onkruiden meer kans hebben om te overleven. De ploeg
vervangen door een cultivator kan ook brandstof schelen. Bewerk de grond niet
dieper dan nodig is. Bijv. 1 cm dieper ploegen betekent 140 ton extra grond per
hectare omzetten.

4.3.3

Bemesting optimaliseren
Organische stof toevoegen in de vorm van compost
Kant en klare compost aanschaffen kost afhankelijk van het type compost niets
tot een geringe vergoeding en kan besparen op kosten voor aanvoer van mineralen
en gebruik van chemische middelen. Wel is de kwaliteit van compost sterk verschillend, dus een bewuste keuze is van belang. Door het composteren van slootmaaisel van eigen percelen worden transport- en stortkosten (omzetten, afdekken)
uitgespaard. Zelf composteren brengt kosten voor monsteranalyse en compostdoek
(alleen periode 1 november – 1 maart) met zich mee. Het vergt tijd om ervaring op
te doen voor het maken van een goede composthoop.
Precisiebemesting en spaakwielbemester
GPS technieken zorgen er in de precisielandbouw voor dat er 7% minder overlap bij
werkzaamheden is. Alleen al het rechtrijden levert een besparing op bij bemesting.
Doordat er geen verspilling optreedt, is uitspoeling van nutriënten naar grond- en
oppervlaktewater beperkt. Het gebruik van een spaakwielbemester zorgt voor een
nauwkeurige toediening, maar biedt ook de mogelijkheid om een voor de plant
makkelijk opneembare meststof toe te dienen (anasol). GPS aanschaffen is een
investering die met name voor loonwerkers of grote bedrijven kosteneffectief is.

4.3.4

Weerstand koeien vergroten
Voeding
Onder biodiversiteit valt ook het efficiënt benutten van het ruwvoer. Vrijwel alle
veehouders hebben een rantsoenanalyse laten uitvoeren, waar o.a. het volgende
advies uit voort kwam. Indien de praktijk op het bedrijf het toelaat is het aantrekkelijk twee graskuilen te voeren. Een kuil met weinig ruw eiwit wordt dan
gevoerd samen met een kuil die veel ruw eiwit bevat. Als gevolg hiervan hoeft er
minder eiwit in de vorm van krachtvoer te worden aangevoerd. Uitgaande van een
besparing van 0,25 kg eiwitkern per melkkoe resulteert dit op een bedrijf van 60
melkkoeien en een winterperiode van 180 dagen in een besparing van 2700 kg
eiwitkernbrok per jaar. Uitgaande van een krachtvoerprijs van 24 per 100 kg
hebben we het over een bedrag van 650. Omdat er minder eiwit uit krachtvoer
wordt aangevoerd, gaat er minder stikstof verloren via ureum en hoeft er ook
minder mest te worden afgevoerd.
Stalinrichting
Investeren in de stal levert op lange termijn minder gezondheidsproblemen bij
koeien op. Ventileren levert comfort en rust in de stal. Het investeren in matrassen
kan 10.000 euro kosten, maar het is heel wat waard als een koe een jaar langer
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melk produceert. Koeien blijven soepeler, blijven bewegen en gaan actief op zoek
naar eten en geven voldoende melk.
Een minder ingrijpende investering waar vooral droogstaande koeien of afkalvende
koeien bij gebaat zijn is het gebruik van stro in plaats van zaagsel in de stal. De
koeien hebben in deze periode veel gewicht te verplaatsten bij het opstaan en
lopen. De stro vermindert de druk op de hakken, waardoor er minder snel vocht op
hoopt en verwondingen ontstaan. Een baal stro kost wel een paar euro meer dan
zaagsel, maar een koe die weer vlot melk produceert is veel waard. In een potstal
kunnen alle koeien profiteren van het comfort van stro. In andere stallen is de kans
op verstopping van de roosters te groot.

4.3.5

Natuurlijke vijanden stimuleren
Gebruik maken van vogels in en om de stal
Het aantrekken van vogels kan met eenvoudige middelen. Ze verminderen vliegen
en muizen rondom de boerderij. Aanschaf van kunstnesten kost een klein bedrag
(minder dan 100 euro). Wanneer minder vliegenmiddelen nodig zijn, bespaart dit
een klein bedrag.
Natuurlijke vijanden sparen bij bestrijding
Gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat niet of nauwelijks schaadt is gemiddeld niet duurder dan middelen die wel een negatief effect hebben op natuurijke
vijanden.

4.3.6

Wildschade aanpakken via biodiversiteit
Een imitatieroofvogel kost ongeveer 170 euro en een gaskanon ruim 300 euro.
Een roofvogelkast is te koop voor een paar tientjes of kost een paar uur arbeid.
Deze middelen zijn meerdere jaren geschikt om te gebruiken. Vogels kunnen
schade aanrichten door jonge plantjes van kool en bonen of maiskolven en
graanhalmen uit te pikken. Een van de deelnemers geeft aan dat 25% van de
opbrengst hierdoor verloren kan gaan. De kuil is vaak doelwit voor kraaien, zij
bevuilen het voer voor de koeien.

4.4

Groepsbijeenkomsten
In totaal zijn 36 bijeenkomsten georganiseerd waarvan in een twintigtal
bijeenkomsten 2 tot 3 deelnemers een onderwerp hebben behandeld. Voor de 16
grote bijeenkomsten hebben de deelnemers per post een uitnodiging ontvangen.
Gemiddeld waren er bij deze bijeenkomsten 5,8 deelnemers. Het eerste jaar deden
er 18 deelnemers mee en in het tweede jaar 25. Procentueel gezien was gemiddeld
41% van de deelnemers van die doelgroep aanwezig. De opkomst varieerde sterk
van 12-100% van de doelgroep. Hieronder staat een impressie van de grote
bijeenkomsten (in Bijlage 2 staan de verslagen die rondgestuurd zijn naar
aanleiding van deze bijeenkomsten).
Bodem in relatie tot gewasopbrengst
Veel deelnemers zijn geïnteresseerd in wat zich in de bodem afspeelt. Ze weten dat
de bodem heel belangrijk is voor een gezond gewas, maar het is lastig te weten
hoe het gesteld is met de bodem en hoe verbeteringen zijn aan te brengen. Een
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demonstratie van het programma
‘Bodemschat’ liet zien hoe het perceel van
een van de deelnemers meer gewas zou
opbrengen als de structuur zou worden
verbeterd. Op dat moment stond er een
groenbemester die na de maïs is gezaaid.
Aangezien de boer toch graag nog een jaar
maïs wilde zaaien, is gekozen voor een
nieuwe techniek: maïs doorzaaien in
grasland (zie paragraaf 3.4 en 4.5). Aan de
hand van een profielkuil en boringen is
Hoe waardevol is deze bodem?
gezamenlijk het programma ‘Bodemschat’
uitgevoerd. Alle deelnemers hebben het programma mee naar huis gekregen om
zelf aan de slag te gaan. Later is het gewas en de bodem onder de loep genomen in
een ‘gruwelroute’ die aaltjes zichtbaar maakt en de deelnemers inzicht geeft in het
aanpakken van dit probleem.
Compost toepassen en zelf maken
Voor beide groepen, akkerbouwers en veehouders, waren bijeenkomsten over
compost interessant. Een excursie naar een composteringsbedrijf leverde inzicht in
de herkomst van compost, compostsoorten, de manier waarop een boer kan laten
bepalen wat de bodem nodig heeft en hoe voor specifieke situaties speciale composten kunnen worden samengesteld. Dit heeft voor een aantal deelnemers aanleiding gegeven om de grond te laten
analyseren en compost aan te schaffen.
In een volgende bijeenkomst konden de
telers zich verdiepen in het maken van
compost op het eigen bedrijf. Hiervoor was
een gastspreker uitgenodigd die veel
ervaring heeft. De deelnemers konden hier
met al hun vragen terecht. Voor de bijeenkomst was ook waterschap de Dommel
uitgenodigd. Het waterschap heeft een
project lopen op het gebied van comDiscussie rondom de compostthee
postering van slootmaaisel. Hier zouden de
deelnemers bij kunnen aansluiten.
Huisvesting en voeding voor gezond vee
Nadat alle veehouders een individueel
bezoek hadden gekregen van de adviseurs is
een groepsbijeenkomst georganiseerd naar
een bedrijf van een van de deelnemers. Doel
was de mogelijkheden te zien om via goede
huisvesting de gezondheid van de koe te
verbeteren. Het bedrijf heeft een potstal
met stro in de open ruimten en zaagsel in de
boxen. In een volgende bijeenkomst is
behandeld hoe veevoeding kan bijdragen
aan een gezonde koe. De meegebrachte
kuilmonsters van de deelnemers en de
eigenschappen van de melk zijn besproken.
Later werd de mogelijkheid geboden om een
Koeien & Kansen bedrijf te bezoeken.
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Bezoek aan de potstal

Natuurlijke vijanden
Een groep deelnemers heeft jaarlijks last van gewasschade en schade aan de kuil
door vogels. Zij wilden met behulp van biodiversiteit (natuurlijke vijanden) hiervoor
een aanpak bedenken. Er is een inventarisatie gedaan naar de vogels die schade
veroorzaken, de gewassen, locatie en het moment waarop schade optreedt. Dit
heeft geresulteerd in het uitwisselen van afweermiddelen en het plaatsen van
nestkasten. De aanpak is geëvalueerd.

4.5

Resultaten directzaaien van maïs in grasland
Tijdens het seizoen is een aantal keer waarnemingen gedaan aan de ontwikkeling
van de maisplanten en de bodemkwaliteit. Van de tien objecten is de opbrengst
bepaald en is in het laboratorium de voederwaarde vastgesteld. Daarnaast zijn
grondmonsters genomen om het aantal regenwormen te bepalen.

4.5.1

Veldwaarnemingen
In het veld was te zien dat met name
de direct gezaaide maïs sterk achter
bleef in ontwikkeling (tabel 4.3). De
grootste oorzaak hiervoor was het
mislukken van het stilzetten van de
grasgroei. De Round-up bespuiting die
uitgevoerd was voor de inzaai heeft
onvoldoende effect gehad waardoor de
jonge maïs veel concurrentie heeft
ondervonden van het nog groeiende
gras. Het mislukken van die Round-up
Boven- en ondergrondse biodiversiteit
bespuiting heeft waarschijnlijk vooral
beoordelen
te maken met het feit dat vlak voor de
bespuiting nog een snede gras
geoogst is. Vanwege deze mislukte bespuiting is besloten om zowel de strook 1a als
1b een maïsbespuiting te geven. Wel was nog een verschil te zien in de mate
waarin het gras bij deze maïsbespuiting kon worden stilgezet. In het eerste deel
(1a) bleef het gras nog veel langer doorgroeien dan in het tweede stuk (1b). Dit
was goed terug te zien in de maïsontwikkeling en de uiteindelijke opbrengst.
Van de overige maïs groeide met name de maïs die was ingezaaid door de
spitzaaicombinatie, de rijenbemesting en de plantversterkende middelen het beste.
De ingezaaide maïs zonder kerende grondbewerking bleef iets achter ten opzichte
van de andere varianten. Een deel van de verklaring leek daarbij vooral in de
ondergrond te vinden. Met name de direct gezaaide maïs had nog last van de
gecompacteerde grond. Wortels konden moeilijk het gebied tussen de maïsrijen
(waar de woelpoot van de zaaimachine niet gelopen had) bereiken. Bij de maïs
gezaaid door de niet-kerende grondbewerking zag je vooral een verstoring in de
wortelgroei in de diepere lagen (beneden de 20 cm).
De beste, ongestoorde wortelgroei was te zien bij de gespitte grond. Dit is te
verklaren doordat de grond na spitten niet meer bereden is en dus overal goed
doorwortelbaar bleef. Op de geploegde stukken was te zien dat de insporing van de
zaaitrekker een licht verstoord wortelbeeld tot gevolg had.
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Tabel 4.3

Hoogte van de maïs bij verschillende grondbewerkingen
Gemiddelde planthoogte

Object Methode

4.5.2

op 23 juli (meter)

1

Directzaaien

0,88

2

Niet-kerende grondbewerking

1,35

3

Spitten en zaaien in een werkgang

1,69

4

Ploegen en inzaaien met rijenbemest

1,70

5

Ploegen en drijfmestbemesting voora

1,38

5c

Ploegen met plantversterkende midd

1,61

Opbrengst
De maïs is op 17 oktober geoogst. In tabel 4.4 zijn de opbrengsten te zien. Daarbij
moet worden opgemerkt dat het om een demo ging (geen herhalingen) zodat het
niet mogelijk is om harde conclusies te trekken.

Tabel 4.4
Object

Drogestofopbrengst van maïs bij verschillende grondbewerkingen

Methode

Opbrengst
ton ds/ha

1

Direct zaaien

a. Met maïsbespuiting
b. Zonder maïsbespuiting

2
3

Niet kerend
Spitten
Ploegen en rijenbemesting

5

Ploegen

9,7

9,6

11,0

10,9

a. 25 cm diepte

13,7

12,9

b. 35 cm diepte

13,1

13,3

a. Met Fysiostart

13,9

13,2

15,3

14,4

b. Zonder Fysiostart
4

kVEM/ ha

13,8

13,4

a. Met ondergronders

14,3

13,4

b. Zonder ondergronders

15,0

14,5

c. Met plantversterkende

15,0

14,4

Zoals verwacht zijn de laagste opbrengsten gehaald bij directzaaien. Dit heeft
grotendeels te maken met de mislukte stilzetting van de grasgroei voor inzaai. Dit
is ook terug te zien in het verschil in opbrengst tussen strook 1a en 1b. Daar waar
het gras het langst bleef doorgroeien is de laagste opbrengst gehaald. Uit
ervaringen in andere projecten blijkt dat de directe zaai van maïs met name bij
continueteelt van maïs verder geoptimaliseerd moet worden. Bij de maïsteelt op
gescheurd grasland is inmiddels wel de ervaring dat met direct gezaaide maïs
vergelijkbare opbrengsten met traditionele zaai mogelijk zijn.
Overeenkomend met de hoogtemetingen gedaan eind juli lijkt de maïs gezaaid door
niet-kerende grondbewerking ook iets achter te blijven bij die gezaaid na ploegen
of spitten. Verrassend is dat met name de maïs met rijenbemesting (4) achter lijkt
te zijn gebleven in de opbrengst. Dit is niet in overeenstemming met de observaties
die tijdens het seizoen zijn gedaan.
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4.5.3

Voederwaarde
De voederwaarden zijn bemonsterd op de hoofdvarianten (zie tabel 4.5)

Tabel 4.5
Object

Voederwaarde maïs bij verschillende grondbewerkingen

Methode

VEM

DVE

OEB

VCOS%

RE

Suiker

Zetmeel

1

Direct zaaien

991

48

-37

76,8

63

29

373

2

Niet kerend

980

47

-35

76,2

66

23

369

3

Spitten

943

45

-33

74,0

66

19

364

4

Ploegen en
rijenbemesting

971

49

-32

75,6

71

28

369

Ploegen

955

47

-32

74,7

69

25

366

963

50

-30

75,2

74

27

385

5a/b
5c

Ploegen met
plantversterkers

De grootste verschillen zijn te zien in de VEM-waardes, OEB-waardes en
verteringscoëfficiënt (VCOS). Overeenkomend met andere experimenten geeft
directgezaaide maïs een hogere VEM-waarde dan traditioneel gezaaide maïs. Dit
verschil ligt rond de 30-40 punten. Opvallend is dat ongeveer hetzelfde beeld te
zien is bij de maïs die gezaaid is door niet-kerende grondbewerking. Ook dit lijkt
overeen te komen met andere proeven. Dit compenseert nog voor een deel de
lagere drogestofopbrengst in beide varianten.

4.5.4

Regenwormen
Bekijken we de effecten van de manier van zaaien op het bodemleven (in dit geval
wormenbestand) dan is duidelijk dat met name directzaaien zich onderscheid door
een gunstig effect op het bodemleven (tabel 4.6). Het aantal wormen is significant
hoger bij directe zaai dan bij de andere varianten. Doordat het perceel jaren achter
elkaar geploegd is geweest zijn de wormenaantallen laag vergeleken bij dat van
onverstoord grasland. Toch zie je dat door de grond één jaar niet te ploegen of te
spitten (directe zaai) al een behoorlijk herstel optreed van dit wormenbestand. Het
zijn in eerste instantie wel voornamelijk strooiselbewoners die minder belangrijk
zijn voor het verbeteren van de bodemstructuur, maar in de aantallen juvenielen
(jonge wormen) is te zien dat het aantal pendelaars met name ook weer bij directe
zaai terug te vinden zijn.

Tabel 4.6

Regenwormen in maisland bij verschillende grondbewerkingen

totaal
Methode
Direct zaaien

volwassenen

g/m2

aantal

strooisel

juveniel

bodem pendelaars

aantal

strooisel

bodem pendelaars

30

44

44

0

0

35

31

0

4

Niet-kerend

4

15

15

0

0

8

8

0

0

Spitten

2

13

13

0

0

2

0

0

2

Ploegen

4

4

4

0

0

2

2

0

0
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5

Conclusies en aanbevelingen ________________________________

5.1

Conclusies
•

•

In totaal hebben in het project Boeren en Biodiversiteit in de Kempen 10
akkerbouwers en 15 veehouders zich verdiept in de betekenis van biodiversiteit voor hun bedrijfsvoering. Zij hebben zelf aangegeven met welke
thema’s zij aan de slag willen.
Daar zijn drie thema’s uit voortgekomen gericht op de bodem en drie thema’s
gericht op biodiversiteit boven de grond.
Bodemstructuur verbeteren
Bodemleven stimuleren
Bemesting optimaliseren.
-

•
•

•

•

•

•

Weerstand koeien vergroten
Natuurlijke vijanden stimuleren
Wildschade aanpakken via biodiversiteit.

De deelnemers hebben in totaal 30 maatregelen toegepast die biodiversiteit
bevorderen op de bedrijven.
De deelnemers vinden tweederde van de maatregelen eenvoudig toepasbaar.
Sommige maatregelen zijn vooral geschikt voor loonwerkers en grote bedrijven
(GPS, machines om werkgangen te combineren).
De kosten zijn in het algemeen beperkt. Enkele maatregelen leveren op korte
termijn kostenbesparing op (zoals het scheren van het vee of het weren van
vogels in het gewas). Indirect bespaart een boer ook brandstof en is zuiniger op
zijn materiaal (banden). Enkele maatregelen kunnen op lange termijn kosten
besparen, maar vragen wel een investering, zoals compost toevoegen en GPS
technieken.
Positieve effecten van de maatregelen op de bedrijfsvoering zijn na anderhalf
jaar nog niet hard te maken met cijfers. Maatregelen gericht op de bodem
vergen meerdere jaren om duidelijk het effect op bodemleven of het
organischestofgehalte te kunnen meten. Dit geldt ook voor maatregelen gericht
op de veestapel (huisvesting en gezondheid). Wat betreft de natuurlijke
vijanden zijn meer roofvogels gesignaleerd, dit heeft nog niet direct broedpaartjes opgeleverd in de nestkasten. Er is een seizoen geëxperimenteerd met
een gezamenlijk plan voor de aanpak van gewas-schade door vogels. De
gewasschade was niet anders dan vorig jaar. Wijzigingen in het plan zijn met
de deelnemers overlegd.
Individuele begeleiding werkt goed. Groepsbijeenkomsten zijn belangrijk maar
hebben niet altijd prioriteit. Gemiddeld 41% van de doelgroep was aanwezig op
de bijeenkomsten. Demonstraties van nieuwe middelen (compost), technieken
(doorzaaien van maïs in gras, spaakwielbemester) en methoden (potstalsysteem, ‘Bodemschat’) wekken belangstelling.
Het directzaaien van maïs in grasland is vergeleken met andere
grondbewerkingen en inzaaimethodes. Ondergronds is te zien dat de bodem
door berijding op sommige plekken verdicht is waardoor de maïs minder goed
opkomt. De gespitte bodem is het minst verdicht. De drogestofopbrengsten zijn
het hoogst op de geploegde en gespitte objecten. De opbrengst van de
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directgezaaide maïs bleef achter door het mislukken van de grasbestrijding. De
directgezaaide maïs heeft wel een hogere voederwaarde dan de gangbare
methoden. Ook heeft directzaaien een gunstig effect op het bodemleven. Door
een jaar iet te ploegen of te spitten treedt een behoorlijk herstel op van het
aantal regenwormen.

5.2

Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling bij het stimuleren van biodiversiteitsmaatregelen de
volgende punten aandacht te geven:
•
Ruimte voor eigen invulling is belangrijk. De insteek vanuit een probleem in de
bedrijfsvoering stimuleert om een oplossing te vinden met behulp van maatregelen gericht op biodiversiteit.
•
Maatregelen die eenvoudig toepasbaar zijn voor een boer geven een goede
ingang om biodiversiteit te introduceren in de bedrijfsvoering van akkerbouwers
en veehouders.
•
Een boer die de maatregel leuk vindt om uit te voeren, is meer gemotiveerd.
Leuke maatregelen zijn herkenbaar en/of tastbaar.
•
Maatregelen die als positief worden ervaren, komen in aanmerking voor verdieping. Bijvoorbeeld door:
Deelnemers zelf kleine proeven aan te laten leggen op hun bedrijven. Dit
maakt een maatregel inzichtelijk en tastbaar.
Deelnemers voor specifieke maatregelen een maatregelencoach aan te
bieden.
Het is aan te bevelen selectief bijeenkomsten te organiseren:
•
Niet alle deelnemers willen deelnemen aan studieclubs. Een klein deel wil zich
verdiepen in bijeenkomsten en een deel schuift zo af en toe eens aan.
•
Groepsbijeenkomsten nog meer gezamenlijk met een of meerdere deelnemers
te organiseren.
•
Voor een kleine groep is het interessant om een onderwerp uit te diepen en
direct ervaring mee op te doen in de bedrijfsvoering.
•
•

Regelmatig kennis en ervaringen tussen de proeftuinen uit te wisselen.
Kennis te verspreiden naar niet-deelnemers in de omgeving.

De volgende ideeen zijn aangedragen door de deelnemers tijdens de
slotbijeenkomst:
•
Het afgelopen jaar zijn de puntjes op de ‘i’ gezet. Volgend jaar zijn een aantal
deelnemers toe aan verdieping.
•
De bijeenkomsten waren laag drempelig (‘je moet niet’), dat is gewaardeerd
door de deelnemers
•
Kort voor de bijeenkomst de aanwezigen inventariseren, voorkomt
bijeenkomsten met een lage opkomst.
•
Deelnemers stimuleren zelf met ideeen voor demonstraties of nieuwe
technieken te komen en deze op een deelnemend bedrijf uitproberen.
•
De deelnemers zijn benieuwd wat de resultaten zijn uit de andere proeftuinen.
Uitwisseling in een vervolg is gewenst.
•
Onderwerpen waar veel belangstelling voor is: bodem, toevoegingen voor mest
en bodem (‘agrimest’), duurzaam grasland (bemesting, grassoorten),
wildschade, aansluiting zoeken bij andere biodiversiteitsprojecten (gemeenten,
Countdown 2010).
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Bijlage 1 Maatregelen uit actieplannen
Deelnemer
ONDERGRONDS
Bemesting optimaliseren:
composteren stal/ drijfmest
spaakwielbemester gebruiken
bemestingsplan opstellen
compost gebruiken
stro in stal
vruchtwisseling/ bouwplan/ bemesting/ os balans opstellen
bemesting met sporenelementen
precisiebemesting
dierlijke mest ipv kunstmest
larve blinde bij in mestput

JvdS

WvdH

WZ

TM

FT

FB

PG

PM

WH

EF

HM

x

WS

SA

DS

MT

AB

PvB

x

AA

WvA

WvdB

JC

K

PL

H

x
x

x

x
x
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Bodemleven (stimuleren):
profielkuil graven
stalmest gebruiken
os balans opstellen
bladrammenas na graan
heideplagsel gebruiken op SBB percelen
compost gebruiken
middelengebruik aanpassen
vruchtwisseling/ bouwplan/ bemesting/ os balans opstellen
minimale grondbewerking
composteren slootmaaisel
composthoop analyseren
niet te diep ploegen/ niet kerende grondbewerking
aaltjes aantasting controleren
introductie van myccorhiza's
GPS op spuit
Structuurbederf voorkomen:
profielkuil graven
bodemmonster laten analyseren
bodemschat uitvoeren
dikke fractie mest gebruiken
potstalsysteem
toevoegmiddel mest
toevoeging om vocht beter vast te houden
koolzaadstro in de stal
bemestingsplan/ os balans opstellen
compost gebruiken

WM

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

Groenbemesters
italiaans raaigras (ipv snijrogge)
vruchtwisseling/ bouwplan/ bemesting/ os balans opstellen
witte of rode klaver inzaaien
zomergerst na mais
bladkool ipv italiaans raaigras
groenbemesters gebruiken
resistente groenbemester
rassenkeuze, minder droogtegevoelig
bladkool ipv rogge
groenbemester frezen, daarna ploegen
Technisch
zaaien met vastetandcultivator met zware aandrukrol
ploegen zonder ondergronders
grondbewerking bij gunstig weer
diepwoelen
lage bandenspanning
drukwisselsysteem
dubbelluchtsysteem
driewieler ipv trekker met zodenbemester
combinatie woeler en vorenpakker
percelen bol leggen
maisrijen op ruggen
niet ploegen
grasland frezen en direct mais zaaien
woelen en zaaibedberijding combineren
grasmat gesloten houden (rassenkeuze)
peilbeheer beek beter sturen
peilgestuurd drainagesysteem
smaragd/ spitten incl zaaimachine gebruiken
bekalken (eierschalenkalk)

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

BOVENGRONDS
Natuurlijke vijanden stimuleren:
middelengebruik aanpassen
landschapselementen introduceren
roofvogel inzetten
akkerranden (her)inzaaien
zwaluwen in de stal
uitzetten rooflviegen en sluipwespen
Wildschade aanpakken: 2008
zomertarwe ipv wintertarwe
vogelverjaagmethode uitproberen
knalapparaat inzetten
palen met dwarslatten als zitplaats voor duiven
goede afspraken met jager maken
dieper zaaien
zaaizaadbehandeling (CHV-LBB fonds)
aminosol gebruiken
koolteer/ talkpoeder (mesurol)
afdekken kuil
Weerstand koeien vergroten:
rantsoen analyseren
berekenen bedrijfsspec excretie
extra structuur voeren (bijv luzerne in mengwater)
microbioticum gebruiken
medicijn gebruik verminderen
gemiddelde leeftijd verhogen
ligruimte koeien vergroten
langer doorgaan met insemineren
3 speen aanhouden, 1 kwartier uitval
2 groepen droogstaan, inspelen voerbehoefte
stieradviesprogramma gebruiken
stalklimaat aanpassen
roosters opruwen
gras/klaver inzaaien
uiergezondheid verbeteren
uitval ivm vruchtbaarheid verlagen (conditie op peil)
raskeuze (dubbeldoel koeien)
vee scheren
ridderzuring bestrijden met Eagle
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Bijlage 2

Verslag groepsbijeenkomsten __

1.
Excursie Limburg
Met de gezamenlijke excursie naar Zuid-Limburg is het project ‘Boeren en biodiversiteit in
de Kempen’ van start gegaan. Op het bedrijf van familie Frijns hebben we gezien op welke
manier op dat bedrijf biodiversiteit een positieve bijdrage aan de bedrijfsvoering kan leveren.
Arjan Coppelmans van DLV en Guido Frijns vertelden over vruchtrotatie, klaver, brouwgerst,
stro in de stal en de Scary man. Ook maakten we kennis met de zorgboeren van familie
Frijns.
2.
Brainstorm Limburg
Tijdens de middag is een tweede bijeenkomst georganiseerd en hebben de deelnemers zelf
hun belangstelling wat betreft biodiversiteit aangegeven. Bert Aasman lichtte vier thema’s
toe: bodemvruchtbaarheid, robuustheid van het vee, verhogen van de weerstand van het
gewas tegen ziekten en plagen en natuurlijke vijanden.
3.
Excursie naar composteringsbedrijf v Iersel
Op 2 oktober zijn 7 deelnemers bij het composteringsbedrijf v Iersel in Biezenmortel op bezoek geweest. Dit zijn deelnemers die hebben aangegeven aan de slag te willen met ‘bodemstructuur’ en ‘bodemleven’. Bij deze excursie is een medewerker van waterschap de Dommel
uitgenodigd om het composteringsproject van het waterschap toe te lichten. Het doel is maaisel van slootkanten niet af te voeren, maar te laten composteren door aangrenzende boeren,
die hiermee hun organische stof gehalte kunnen verhogen. Voor alsnog kunnen zich alleen
geen nieuwe deelnemers aansluiten.
Bij van Iersel hebben we gezien hoe composteren op grote schaal gebeurd. Veel informatie
gekregen over verschillende soorten compost en toevoegingen. Een aantal deelnemers zijn
hierdoor van plan om een bodemmonster te laten analyseren op mineralensamenstelling met
daaraan gekoppeld een bemestingsadvies. Alternatieve manier van analyseren a.d.h.v.
chroma’s is ook besproken. Mogelijk volgt hier een bodemcursus uit.
4.
Randenbijeenkomst bij Wim vd Heijning
Op 5 december is er rond vier deelnemers een bijeenkomst georganiseerd met als thema randenbeheer. Daarbij was Henk Vugt van waterschap De Dommel aanwezig om toelichting te
geven op de randenregeling van Provincie Brabant. Aan de hand van de dvd over de randenregeling is het belang van de randen aangestipt voor bodem- en waterkwaliteit. Daarna
hebben de deelnemers voor hun bedrijf aangegeven hoe zij de randen willen inpassen.
De meeste deelnemers hebben te maken met pachtgrond, maar dit staat deelname aan de
regeling niet in de weg. Bij goedkeuring worden in 2008 op drie bedrijven randen aangelegd
met subsidie via de Actief Randenbeheer Regeling. Via subsidie agrarisch natuurbeheer kan
een vierde deelnemer ook mee doen.
5.
Stalbijeenkomst bij Wil Maas
Op 20 december is er met 12 deelnemers het thema ‘weerstand koeien verhogen’ besproken
onder leiding van Twan Klerks van DLV op het bedrijf van Wil Maas. Twan begon de middag
met de vraag: waar denk je aan bij verhogen van de weerstand? En hoe kan je dat meten?
Zaken die o.a. naar voren kwamen: gemiddelde leeftijd, celgetal, veeartskosten, klauwbekappen, vruchtbaarheid. De gemiddelde leeftijd op de deelnemende bedrijven lag gemiddeld net
boven de 4 jaar. Op het gastbedrijf ligt de leeftijd een jaar hoger. Wil Maas heeft toelichting
gegeven op zijn bedrijfsmanagement en we hebben de potstal bekeken. Tijdens de afronding
was de vraag: hoe ga je op je eigen bedrijf de gemiddelde leeftijd om hoog brengen? Iedere
deelnemer is nagegaan wat de mogelijkheden zijn.
Dit was de laatste bijeenkomst in 2007. Kort is daarna doorgenomen wat de plannen zijn voor
2008 wat betreft bijeenkomsten en wat er verwacht wordt van de deelnemers.
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Ter voorbereiding op een bijeenkomst over wildschade (voornamelijk vogels) is een inventarisatie gehouden onder vijf deelnemers die aangegeven hebben hier mee aan de slag te willen.
Uit de inventarisatie blijkt welke vogels de schade aanrichten, hoe de schade eruit ziet en in
welke periode dat voornamelijk het geval is. In januari zal een passende worden bedacht met
de deelnemers. Uitwerking er van zie bijlage II.
6.
Het onderwerken van groenbemesters kan heel goed mechanisch
Dat was de centrale boodschap tijdens de demonstratie hierover op donderdag 28 februari jl.
bij WTC De Kempen in Vessem.
Er werden verschillende machines gedemonstreerd op een maisveld met de groenbemester
rogge: verschillende schijveneggen, een schijvencultivator, een frees, een spitmachine en een
klepelmaaier. Ook de bouwlandinjecteur van de WTC werd gedemonstreerd. Hiermee wordt in
een werkgang de groenbemester voorbewerkt en mest geinjecteerd.
Richard Korver (DLV Plant) gaf uitleg bij de machines: "De groenbemesters zijn dit jaar niet
erg sterk ontwikkeld. Op de zandgronden in het zuidoosten is daarom het injecteren van de
dierlijke mest de eerste bewerking op de groenbemester. Om vervolgens een goede hoofdgrondbewerking (ploegen of spitten) uit te voeren is het nodig dat de grond vlak ligt. Hier is
een tussenbewerking voor nodig. Dit kan prima worden uitgevoerd met een schijveneg, schijvencultivator of frees. De capaciteit van een schijveneg of schijvencultivator is hierbij 2-3 keer
zo hoog als van een frees. Een frees kan echter meer massa verwerken".
Er werd ook aandacht besteed aan de bandenspanning van de tractor, erg belangrijk voor de
bodem en het brandstofgebruik. Met behulp van meel werd de afdruk van de band op de
grond getoond. Het was duidelijk te zien dat de drukverdeling bij een lagere bandenspanning
niet in de breedte van de band gaat zitten, maar vooral in de lengte.
Tenslotte liet Jos Aben (DLV Plant) bij een profielkuil zien hoe je de bodemkartering van je
grond kunt bepalen. Een belangrijk hulpmiddel om het vochtleverend vermogen van de
bodem vast te stellen en te bepalen wannneer en hoeveel er beregend moet worden
Eerder was al een toelichting gegeven over diverse kalkproducten. Het belangrijkste onderwerp van deze middag was het inzaaien van een nagewas (groenbemester) in de mais. Met
een nagewas wordt stikstof opgevangen en wordt uitspoeling hiervan verminderd. Een groenbemester zorgt tevens voor een herstel van de bodemstructuur na de maisteelt. Het is nog
beter voor de bodemstructuur als na de maisteelt het land niet te veel wordt bereden.
Daarom is het combineren van stoppelbewerking en zaaien aan te raden. Er zijn diverse
combinaties van stoppelbewerking en zaaien gedemonstreerd. Iedereen kon hier met eigen
ogen zien, wat de mogelijkheden zijn. Het resultaat van het onderzaaien van grassen was nog
niet optimaal. Het juiste zaaimoment bepalen tussen de jonge maisplantjes is lastig en
afhankelijk van het weer. De nagewassen die tijdens de demonstratie zijn gezaaid zijn rogge,
bladkool en bladrammenas. Bladrammenas is daarvan het minst gevoelig voor aaltjes.
Volgend voorjaar wordt ingegaan op de resultaten van deze proef.
Foto: Bewerking van de groenbemester met een schijvencultivator
Foto: Bij een lagere bandenspanning, neemt het contactoppervlak met name in de lengte toe
Bekijk nu ook de film!
7.
Een terugblik op de Bodemschatbijeenkomst op 19 maart j.l.
Geert-Jan van Roessel en Bert Aasman van DLV Plant hebben ons laten zien hoe waardevol de
bodem is en hoe je met een goede bodemverzorging de gewasopbrengst kan optima-liseren.
Na het opfrissen van de kennis over grondsoorten, bodemstructuur en bodemleven hebben we
een profielkuil op een maïsperceel onder de loep genomen.
Alle deelnemers ontvingen een cd met het programma ‘Bodemschat’ om aan de hand van
bodemkenmerken de bodem op hun bedrijf te beoordelen en advies te krijgen voor verbetering. De kenmerken van het maïsperceel dat onder de loep is genomen zijn ter plekke ingevoerd in het bodemschatprogramma. Hieruit bleek dat de opbrengst met 20% verhoogt zou
kunnen worden als de ondoordringbare laag een keer zou worden losgetrokken!
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Voor de deelnemers die niet aanwezig waren op de bijeenkomst ligt er ook een ‘Bodemschat’
cd met handleiding klaar. Het is interessant om de kenmerken van een perceel met ‘goede’ en
‘slechte’ opbrengst in te voeren en te zien waar dit verschil door wordt veroorzaakt. Tijdens
een volgende bijeenkomst vragen we de deelnemers de resultaten van deze onderzoekjes
mee te nemen. Als je deze cd met instructies wilt ontvangen, stuur dan een reactie op deze email of bel.
8.
Een terugblik op de bijeenkomst op 5 juni j.l. met het thema veevoeding
‘BSK is leidend op mijn bedrijf’ luidde de stelling waarmee Twan Klerks en Ard van Leijsen van
DLV Rundvee de bijeenkomst opende. Aan de hand van de stelling lieten de deelnemers weten waar bij de melkcontrole op gelet wordt. Besproken is hoe in ca 21 dagen ruwvoer en
krachtvoer worden opgebouwd. Ieder bedrijf maakt op een verschillende manier gebruik van
zijn kuil, aangevuld met graszaadhooi, siroop, krachtvoer enz, aangezien de kwaliteit van de
kuil sterk kan wisselen. Voor de deelnemers geldt dat een koe met weinig gezondheidsproblemen gewilder is dan een hoogproductieve koe.
Tijdens de bijeenkomst heeft Toos Mijs toelichting gegeven op haar bedrijf. Ze heeft her en
der veel informatie opgedaan en heeft daaruit zo haar eigen conclusies getrokken wat het
beste is voor haar bedrijf. De deelnemers waren zeer te spreken over de gezonde uitstraling
van de koeien en de overzichtelijke en rustige stal. Dit naar aanleiding van de vraag van Twan
wie welke onderdelen van het bedrijf van Toos wel of juist niet zou willen doorvoeren in zijn
eigen bedrijf. Stap voor stap voert Toos verbeteringen uit in haar stal die het comfort voor de
koeien en het werkcomfort voor haar zelf verbeteren.
Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat met het oog op het beperkte mestgebruik
steeds meer gevraagd wordt van het grasland als voer voor de koeien. Daarom wordt er
binnenkort een bijeenkomst georganiseerd rondom mestgebruik en graslandsamenstelling
(structuurrijk gras, kruidenrijk gras en klaver).
9.
Composteren op het eigen bedrijf
Dinsdag 1 juli is er door Eugene van Abeelen van DLV Boomteelt een uitgebreide toelichting
gegeven op het maken van compost op het eigen bedrijf. We hebben de resultaten van een
samenwerkingsverband tussen plantentelers en veehouders gezien en bediscussieerd. Door
het mengen van verschillende type organisch materiaal (bladafval, houtsnippers, mest, maaisel) kan compost van goede kwaliteit gemaakt worden. Belangrijk is om de temperatuur bij te
houden en aan de hand daarvan regelmatig de hoop om te zetten. Verder weten we hoe de
wet- en regelgeving rondom compost in elkaar steekt.
10 Gruwelroute
Woensdag 2 juli stond in het teken van aaltjes. De bijeenkomst begon met een introductie
aan de gruweltafel van trichodorus in aardappel, prei en biet, het bietencysteaaltje in erwten
en bieten en pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje) in rozen en aardappelen. Daarna zijn
de deelnemers het veld in gegaan om via een gruwelroute onder leiding van Bert Aasman en
Geert-Jan van Roessel van DLV Plant aaltjes in het veld te herkennen. Aan de hand van het
bouwplan is een advies opgesteld en zijn er ervaringen uitgewisseld. Na afloop bleek dat er
behoefte is aan meer informatie over aaltjes, maar dan gericht op het individuele bouwplan.
In de winter komt Bert Aasman hier op terug.
11. Bezoek aan demopercelen mais
Afgelopen woensdag 9 juli hebben we de resultaten van het doorzaaien van maïs in gras
bekeken. Voor het project ‘Boeren & Biodiversiteit’ is o.l.v. het Louis Bolk Instituut een
demoperceel aangelegd. Naast het direct zaaien van maïs in gras, zijn er ook delen van het
perceel met de frees en cultivator bewerkt of gespit of geploegd met en zonder ondergronders.
Aangezien met direct zaaien de bodem minder wordt belast, hebben we in het perceel 9 profielkuilen bekeken om te zien of er een effect op de beworteling is te zien of aan de bodemstructuur. In de kuilen waren duidelijk de rijpaden te onderscheiden door de verdichte bodem
en de afwezigheid van wortels. Ook zagen we horizontale en kromme wortels op plekken waar
een verdichte laag aanwezig was. Met de penetrometer was de ploegdiepte duidelijk voelbaar.
Wat we hebben geleerd is dat het niet altijd noodzakelijk is om verdichte lagen op zandgrond
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op te heffen door grondbewerking. Een goed wortelstelstel dringt ook door in het gele zand.
De voordelen van het direct zaaien komen pas goed tot uiting als meerdere jaren op deze
manier maïs wordt gezaaid.
Het was aan de maïsplanten niet te zien wat het effect is van het direct zaaien. Door een defect aan de machine kon het perceel 10 dagen lager ingezaaid worden. Dit heeft een groeiachterstand in vergelijking met de rest van het perceel opgeleverd. Deze kan in de komende tijd
nog ingehaald worden.
Later dit jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin de opbrengsten met elkaar worden vergeleken.
12. Bezoek aan demopercelen maïs
Maandag 25 augugstus is een groep boeren afgereisd naar het Belgische praktijkbedrijf ‘De
Hooibeekhoeve in Geel. Hier loopt een onderzoek naar het toepassen van humuszuren op
grasland, waardoor de stikstofbenutting van het gras kan verbeteren. Gert van de Ven van
het praktijkbedrijf gaf verder een toelichting op de maïs- en grondbewerkingsproeven. Na een
uitgebreide rondleiding op het duurzame melkveebedrijf zijn de proefvelden bezocht. Het was
een leerzame dag waar naast theoretische en praktische zaken ook de ‘belemmeringen’ van
de Belgische wetgeving aan de orde zijn gekomen.
13. Hoefmans
Dinsdag 6 september jl stond in het kader van een bezoek bij Koeien & Kansen bedrijf van
Fam. Hoefmans in Alphen (NB). Na ontvangst zijn resultaten van een bemestingsproef op
grasland besproken; grasgroenmengsel (korrel), entec (korrel) ureum (vloeibaar spuiten) en
anasol (spaakwielbemester). Opvallend was dat de latere toediening (bijna 3 wkn) en lagere
dosering van anasol na twee snedes toch nog een relatieve hoge ds-opbrengt (93% t.o.v.
normaalopbrengst) gaf. Tevens loopt op het bedrijf een proef met organische rijenbemesting
naast minerale bemesting in de mais. Meetresultaten van deze proef waren nog niet
voorhanden. Deelnemers van de bijeenkomst hebben bij de rondgang langs de mais de
verschillen kunnen beoordelen.
Na de bemestingsproef heeft Patrick Hoefmans een toelichting op het project van Koeien &
Kansen gegeven gevolgd door een rondgang op zijn bedrijf.
14. Informatiemarkt
Deelnemers van Boeren & Biodiversiteit kunnen een demonstratie- en informatiedag bezoeken
op donderdag 16 oktober. De dag wordt georganiseerd vanuit het project ‘Biologische
landbouw: Motor voor gangbaar’. Als groep vanuit ‘Boeren & Biodiversiteit’ wordt er gestart
met een rondleiding langs de stands en demonstraties:
1.
Economie maïs en geplette korrel naast elkaar
a. Voeding geplette korrel (schema vervoedering aan koeien).
b. Rantsoen/ voerschema (3e voersoort zelfontwikkelde voerautomaat)
2.
Gras-klaverteelt in bedrijf
3.
Levensduur/productie en inkruisen met andere veerassen
4.
Economie biologisch en gangbaar
5.
Diergezondheid - weerstand in relatie tot uierontsteking (resultaten bloedonderzoek
mineralen en vitaminen
6.
Maïsdemoveld met rassen voor dubbeldoel
7.
Demonstratie korrelmaïsoogst, pletten en inkuilen in slurf (firma Visscher).
Vanwege minimale belangstelling is deze bijeenkomst niet doorgegaan.
15. Evaluatie gewasschade door vogels
Doel van de bijeenkomst op 4 november jl. was om de gezamenlijke aanpak die we in januari
overlegd hebben te evalueren. Jan Rots van Bosgroep Zuid-Nederland was ook bij de bijeenkomst aanwezig en heeft met zijn kennis en ervaringen over het wildbeheer aanvullingen
gegeven.
• Aantrekken natuurlijke vijanden
Er zijn een paar nestkasten geplaatst en een zitpaal neergezet. Wim v.d. Biggelaar heeft nog
geen roofvogels of uilen in zijn kasten gezien. De kans is klein dat er direct een roofvogel
komt broeden. Wat vooral belangrijk is is de aanwezigheid en zichtbaarheid van de roofvogels
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door de vogels die schade aanrichten. Een roofvogel moet het gebied wel aantrekkelijk
genoeg vinden om voedsel te zoeken. Een tip is om wat ruigtes (onder de draad) te laten
staan, waar bijv muizen voorkomen. Het valt de deelnemers op dat er steeds meer kasten
opgehangen worden. De reacties van mensen zijn positief.
• Visuele middelen
Linten en vogelverschrikkers zijn door meerdere deelnemers gebruikt. Peter van Beers heeft
tot nu toe nog geen windbestendige imitatieroofvogel gekregen.
• Akoestische middelen
Het gaskanon is door meerdere deelnemers gebruikt en ook uitgeleend.
• Vang- en bestrijdingsmiddelen
Een van deelnemers heeft een vangkooi ingezet. Er zijn enkele tientallen kauwen gevangen.
Jan Rots geeft aan dat een vangkooi effectief is als er in de tweede helft van de zomer jonge
vogels worden gevangen. Zij zijn onervaren en zwerven nog massaal rond zonder dat er
paartjes gevormd zijn.
Het gesprek met de lokale jager heeft nog nauwelijks plaatsgevonden. Jan Rots geeft aan dat
er op 2 zaterdagen in het jaar gezamenlijk kraaienoverlast wordt aangepakt. Wim van
Zuilichem licht toe dat hij daar aan bijdraagt door de kuil een week van te voren dicht te
doen. De andere deelnemers zouden hier ook aan bij willen dragen. Jan Rots heeft
aangegeven wie hun lokale aanspreekpunt is.
• Visueel & akoestisch
Eerder is het bouwen van een robot besproken. Er is onvoldoende geld in de vorm van
vouchers om een robot te ontwikkelen. Voor de praktische uitvoering hebben zich nog geen
scholen gemeld, wel is er een interview gehouden met Peter van Beers en Peter Leendertse
van CLM. In het project ‘Zuiver Water in de Bommelerwaard’ is men wel bezig met een robot
die ridderzuring kan bestrijden. In de toekomst kan daar misschien op ingehaakt worden.
Over het algemeen is de schade niet meer of minder dan vorig jaar. In hoeverre de
maatregelen daar aan bijgedragen hebben is moeilijk te zeggen. De deelnemers geven aan
dat het uitwisselen van middelen niet of nauwelijks gebeurd is. Een belemmering is de afstand
tussen de deelnemers.
Afspraak is om komend seizoen meer lokaal te kijken hoe er gecoördineerd een plan gemaakt
kan worden. Dat kan via de lokale jager/ FBE of door met agrariërs in de buurt middelen
afwisselend in te zetten om gewenning bij de vogels te voorkomen. Jan Rots liet weten dat hij
meer inzicht heeft gekregen in de landbouwkundige kant van het wildbeheer. Daarom is het
interessant om lokaal van elkaars ervaringen te leren. Een overzicht met gewassen in een
bepaald gebied met de maanden waarin vogels veel schade aan kunnen richten, zou
aanleiding kunnen zijn voor een gesprek.
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