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Samenvatting
In het kader van de revitalisering van het landelijk gebied is in 2003 afgesproken dat
provincies en waterschappen gebiedspilots opzetten om ervaring op te doen met de
uitvoering van maatregelen die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit. Hierbij is
besloten om de gebiedspilots zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de doelstellingen en het
tijdspad van de Kaderrichtlijn water (KRW).
In de gebiedpilot waterkwaliteit “Hooge raam” zijn bij een vijftiental agrarische ondernemers
een individueel bedrijfswaterplan opgesteld. In het bedrijfswaterplannen (BWP) worden de
waterstromen op het bedrijf geïnventariseerd en wordt er gekeken welke maatregelen er op
bedrijfniveau mogelijk zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Naast de waterkwaliteit komt
de waterkwantiteit ook aan bod.
In het gebied de “Hooge Raam” hebben de ondernemers te maken met verschillende
waterdoelen die voor het gebied opgesteld zijn. Dit zijn de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS), natte ecologische verbindingszone’s (EVZ), beekherstelprojecten. Daarnaast ligt er in
het gebied een natte natuurparel en zijn er gebieden (voorlopig) gereserveerd voor
waterberging.
De bedrijfswaterplannen laten zien dat de ondernemers goed scoren op bedrijfsniveau.
Verbeteringen zijn nog mogelijk door hergebruik van reinigingswater en opvang en
hergebruik van hemelwater op kwantiteitsgebied. Op kwaliteitsgebied liggen de maatregelen
vooral op het gebied van erfinrichting en de afvoer van afvalwater.
Op veldniveau scoren de deelnemers lager dan op bedrijfsniveau. Op het vlak van
waterkwantiteit is de watervoorziening en bodemgesteldheid een belangrijke factor.
Verbetering van vochtvasthoudend vermogen en draagkracht van de gronden zijn zaken
waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is optimalisatie van het stuwpeilbeheer een
factor die veel verbeteringen op zou kunnen leveren. Hierbij moet rekening gehouden
worden met de aanwezigheid van een natte natuurparel.
Op het gebied van veldwaterkwaliteit liggen de maatregelen op een optimalisatie van
nutriënten en mineralen en op het gebruik van emissie arme technieken op het gebied van
bestrijdingsmiddelen. Bij de deelnemers is gekeken naar het gebruik van mineralenmengsels
uit deze inventarisatie blijkt dat de gift van zink en kobalt veel te hoog is. Dit heeft gedeeltelijk
te maken met de hoge concentraties hiervan in de mineralenmengsels. Aangenomen wordt
dat het overschot (tot 600 % Zn) via de mest weer op het land terecht komt waar het uit kan
spoelen naar het grond en oppervlaktewater.
De bedrijfswaterplannen zijn met de deelnemers doorgesproken tijdens
huiskamerbijeenkomsten. De deelnemers hebben hun interesse in de verschillende
maatregelen aangegeven. De meest genoemde maatregelen zijn:
• Verbeteren erfinrichting
• Mineralengift afstemmen op behoefte
• Verbeteren vochthuishouding percelen (stuwtjes, drainage, bodem)
• Deelname aan cursus Bodem Omgeving Bedrijfssystemen
De deelnemers zijn erg geïnteresseerd in een vervolgproject waar ze met de maatregelen
aan de slag kunnen gaan om de waterkwaliteit te verbeteren. De kosten voor de
uitvoeringsmaatregelen worden geschat op ca € 180.000,00.
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1 Inleiding
In de overeenkomst van Cork (juli 2003) is in het kader van de revitalisering van het landelijk
gebied afgesproken dat provincie en waterschappen gebiedspilots opzetten, met als doel om
ervaring op te doen met de uitvoering van maatregelen die leiden tot verbetering van de
waterkwaliteit. Omdat inmiddels duidelijk is geworden dat de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) sterk van invloed zal zijn op het beleid m.b.t. waterkwaliteit, is besloten om de pilots
zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de doelstellingen en het tijdspad van de KRW.
Aangezien in 2009 het eerste stroomgebiedbeheersplan voor de KRW gereed moet zijn,
moet al in 2008 meer duidelijk zijn welke maatregelen in de daarop volgende jaren genomen
moeten worden om de doelstellingen te bereiken. De gebiedspilots lopen daarom in eerste
instantie tot eind 2008.
De gebiedspilot waterkwaliteit Hooge Raam is opgezet om praktijkervaring op te doen met
maatregelen ter verbetering van de chemische en biologische waterkwaliteit. Doel is het
verkrijgen van inzicht in de (kosten)effectiviteit van maatregelen in relatie tot het
watersysteem. Ook zal gekeken worden naar (bedrijfs)economische en sociale gevolgen van
maatregelen. De gebiedspilot waterkwaliteit bestaat uit een aantal afzonderlijke
deelprojecten. Het deelproject ‘systeemanalyse’ is een onderzoeksproject waarmee inzicht
verkregen wordt in de factoren en processen die van invloed zijn op het functioneren van het
watersysteem in het studiegebied. De andere deelprojecten zijn meer ‘uitvoeringsprojecten’
waarbinnen specifieke maatregelen zullen worden uitgetest. De effecten van de uitgevoerde
maatregelen (afzonderlijk en in samenhang met elkaar) op het watersysteem zullen worden
gemonitoord om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de maatregelen.
In deelproject 6: “Optimaliseren mineralen- en waterhuishouding agrarische bedrijven’ is
gekeken welke maatregelen binnen de agrarische sector een bijdrage kunnen leveren aan
het verbeteren van de waterkwaliteit. Naast deze pilot, vinden er elders in Noord-Brabant nog
4 pilots plaats waarbinnen ook ‘agrarische maatregelen’ worden bestudeerd. Specifiek aan
dit deelproject is de grondsoort (zand), het grondgebruik (vooral grondgebonden
rundveehouderij) en de focus op stikstof (en in mindere mate fosfaat, koper, zink en nikkel).
Het proefgebied ‘Hooge Raam’ omvat ongeveer 41 km² en ligt in de gemeenten Landerd en
Mill en Sint Hubert. Het overgrote deel van het gebied is landbouwgrond. Met name aan de
randen liggen natuurgebieden. Verder liggen er twee woonkernen: Zeeland en Langenboom.
De agrarische bedrijven bestaan voor een belangrijk deel uit melkveebedrijven, al of niet met
een neventak intensieve veehouderij. Het grondgebruik bestaat merendeels uit grasland en
maïs. Daarnaast komen kleinere oppervlaktes akkerbouw(matige tuinbouw) voor.
De doelstellingen van dit deelproject zijn
• Het verkrijgen van inzicht in en het opdoen van ervaring met de effectiviteit van
maatregelen, die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater, afzonderlijk en in combinatie met elkaar. Daarbij zal de
nadruk liggen op het verlagen van gehaltes aan N (en in mindere mate P) en zware
metalen zoals Cu, Zn (en eventueel Ni) in het oppervlaktewater.
• Het opdoen van ervaring met de praktische uitvoerbaarheid van maatregelen.
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2 Individuele Bedrijfswaterplannen (fase 1)

2.1 Inleiding
Water is van groot belang op agrarische bedrijven. Zonder voldoende water van de juiste
kwaliteit kan een agrarisch bedrijf niet produceren. Water is een onmisbare bouwstof voor de
groei en gezondheid van planten, dieren en mensen. Water kan (veel) geld kosten omdat
drinkwater alleen maar gekregen kan worden door zuivering, omdat grondwater opgepompt
moet worden en omdat afvalwater niet zomaar geloosd mag worden.
Water zorgt er ook voor dat een agrarisch bedrijf niet op zichzelf staat maar een relatie heeft
met zijn omgeving. Veel activiteiten op een agrarisch bedrijf hebben effect op het water en
daarmee op de omgeving (en omgekeerd ook natuurlijk). Water stroomt alle kanten op. Dit
kan als gevolg hebben dat de afvoer of onttrekking van water kan leiden tot verdroging van
een natuurgebied. Water kan van kwaliteit veranderen als door uit- of afspoeling nutriënten
en mineralen in bodem en water terecht komen of als het door spoelen of wassen vervuild
raakt. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van mineralenmengsels. Een overschot aan
mineralen komt via de mest op het land waar het uit kan spoelen naar grond- en
oppervlaktewater. Met name vanwege de grote invloed van water op de omgeving , is het
onderwerp van allerlei wet en regelgeving. Die wet- en regelgeving bepaald bijvoorbeeld dat
onttrekking van diep grondwater soms verboden is en dat voor het lozen van afvalwater een
aansluiting op het riool verplicht is.
Het doel van een bedrijfswaterplan is om de ondernemer inzicht te geven in alle op het
bedrijf aanwezige waterstromen, evenals eventuele knelpunten die zicht voordoen en
maatregelen die genomen kunnen worden om verbeteringen te realiseren. Daarbij komen
zowel de hoeveelheid water (kwantiteit) als de kwaliteit van het water aan de orde.
Daarnaast is er voor dit project ook gekeken naar de mineralenvoorziening van het vee.
Om een bedrijfswaterplan op te kunnen stellen worden alle waterstromen op een bedrijf
geïnventariseerd tijdens een bedrijfsbezoek. Op basis van die inventarisatie is een
beoordeling gemaakt van sterke en zwakke punten. Vervolgens zijn maatregelen voorgesteld
voor die punten waar verbetering mogelijk is.
Puntsgewijs bevat een bedrijfswaterplan de volgende onderdelen.
• De waterbalans van het bedrijf, waarin alle stromen grafisch staan samengevat.
• Een sterkte/zwakte analyse waarmee eventuele knelpunten of risico’s op het bedrijf
zichtbaar zijn gemaakt.
• Een overzicht van maatregelen die genomen kunnen worden om de bedrijfsvoering te
optimaliseren en om iets te doen aan de geconstateerde knelpunten of risico’s.
• Mineralenscan waarbij gekeken wordt naar de voorziening van zware metalen in het
veevoer.
• Een compleet overzicht van al de geïnventariseerde gegevens van het bedrijf en
bedrijfsvoering met betrekking tot water.
Deze onderdelen worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.

2.1.1 waterbalans
Het bedrijfswaterplan geeft allereerst een overzicht van de waterstromen op het bedrijf. Een
voorbeeld hiervan is te zien in figuur 1. Bij de meeste bedrijven kan men niet precies zeggen
hoeveel water er precies verbruikt wordt. Door het plaatsen van watermeters kan men hier
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meer inzicht in krijgen.
In de waterbalans kan snel gezien worden of er water bespaard kan worden. In het
voorbeeld van Figuur 1 zou bespaard kunnen worden op het gebruik van drinkwater voor het
vee door bronwater te gebruiken in plaats van relatief duur, maar kwalitatief goed drinkwater.
Ook geeft de waterbalans inzicht in de waterstromen naar bodem en oppervlaktewater. In
Figuur 1 is snel te zien welk water er op de bodem/oppervlaktewater geloosd wordt.
Leidingwater
2150 m3 (G/B)

Grondwater
450 m3 (G/B)

Regenwater
0 m3 (G/B)

Oppervlaktewater
0 m3 (G/B)

Hergebruikt
30 m3

Huishouden
100 m3

Verbruikt
…………m3

Veedrenking
2200 m3

Reiniging
Melkmachine
190 m3

(Druk)riool
……………… m3

Reiniging overig
140 m3

Mestkelder
…………… m3

Beregening
gewassen ?m3

Oppervlaktewater
………………..m3

Erfwater

Bodem / grondwater
…………………m3

Figuur 1: voorbeeld waterbalans

2.1.2 Water en landbouwscan
Vervolgens is er voor elk bedrijf een water-en Landbouwscan uitgevoerd. Deze
sterkte/zwakte-analyse is uitgevoerd aan de hand van de gegevens uit de
bedrijfsinventarisatie. De sterkte/zwakte-analyse wordt weergegeven in een figuur. Een
voorbeeld hiervan is Figuur 2.
De figuur is een optelsom van meerdere onderdelen. In de analyse is aan elk onderdeel een
score of weging gegeven. Bij deze weging is uitgegaan van het al dan niet toepassen van
maatregelen en de problemen of risico’s die dat met zich meebrengt op de volgende zaken:
• Bedrijfseconomisch of arbeidstechnisch
• Milieutechnisch of hydrologisch
• Wettelijk, beleidsmatig of maatschappelijk
De weging (aantal te scoren punten) is niet voor alle maatregelen hetzelfde maar afhankelijk
van het beoogde effect van een maatregel op water of milieu, de wettelijke noodzaak van
een maatregel of de mogelijkheden voor een maatregel op het bedrijf. Een paar voorbeelden:
(a) het gebruik van leidingwater voor veedrenking scoort alléén negatief indien er ook goed
grondwater beschikbaar is en (b) de aan- of afwezigheid van een opvang voor perssappen
scoort hoger dan het wel of niet hebben van een hogedrukreiniger.
Er is een onderscheid gemaakt tussen een waterscore en landbouwscore. Een hoge score
voor water betekent dat u goed omgaat met water op milieutechnisch vlak. Een hoge score
voor landbouw betekent dat u goed met water omgaat in de bedrijfsvoering. Deze kunnen
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tegenstrijdig zijn. Bv het gebruik van een kantenstrooier is verplicht en geeft een hoge score
op water omdat het een positief effect heeft op de waterkwaliteit, en geeft een lagere score
voor landbouw omdat ingepast moet worden in de bedrijfsvoering.
De score op bedrijfswater wordt bepaald door de waterstromen op uw bedrijf. Hier wordt er
gekeken naar de hoeveelheid water en naar de kwaliteit van water die het bedrijf verlaat.
De score op veldwater wordt vooral bepaald door de activiteiten die er op de akkerpercelen
uitgevoerd worden. Bv, Zijn er stuwtjes, wordt er aan waterconservering gedaan, wordt er
rekening gehouden met milieutechnische maatregelen bij de teelt van gewassen en/of
grasland.
De score op omgevingswater wordt vooral bepaald door deelname aan projecten,
samenwerking etc.

Figuur 2: sterte/zwakteanalyse

De waterbalans en de sterkte-zwakteanalyse geven een snel en eenvoudig beeld van de
sterke en zwakke punten op een bedrijf. Omdat de bedrijfsvoering op elk bedrijf anders is
worden er per bedrijf specifieke maatregelen genoemd waarop verbetering mogelijk.
2.1.3 Individuele maatregelen
Omdat het een eerste inventarisatie is voert het nog te ver om al uitgewerkte maatregelen te
presenteren. Een aantal van de maatregelen zijn goed in te passen in de bedrijfsvoering en
hier kan men zelf mee aan de slag. Een aantal maatregelen echter kunnen veel voordeel
opleveren voor de waterkwaliteit in de beken, maar hebben geen meerwaarde voor de
bedrijfsvoering. Vaak is het ook nodig om deze maatregelen verder uit te werken voordat ze
uitgevoerd kunnen worden. De aanbeveling is dan ook om de uitvoering van maatregelen in
een vervolgproject op te pakken.
In het bedrijfswaterplan worden ook enkele positieve punten genoemd. Op deze positieve
punten zullen we niet verder ingaan. Bespreking hiervan zou tot misvattingen kunnen leiden
omdat het mogelijk is dat een positief punt niet bij iedereen genoemd is, terwijl er wel aan
voldaan wordt.
Tijdens de huiskamerbijeenkomsten zijn de maatregelen besproken en heeft iedereen
aangegeven of er interesse is in de uitvoering van een of meerdere maatregelen.
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2.1.4 Mineralenscan
Bij alle melkveehouders is een mineralenscan uitgevoerd. Het doel va de mineralenscan is
een beeld te krijgen van de gift aan “Zware metalen” die de dieren binnen krijgen. Het betreft
zink, koper, kobalt en selenium. Deze elementen zijn samen met andere mineralen en
spoorelementen belangrijk voor gewasgroei en diergezondheid. Een tekort aan mineralen
kan tot gevolg hebben dat de dieren gezondheidsproblemen krijgen waarbij de productie
daalt. Een te ruime gift zal er niet snel nadelige gevolgen tot gevolg hebben. Vandaar dat
veehouders mineralenmengsels vaak zien als een soort verzekeringspremie.
Een overdaad aan mineralen en spoorelementen wordt door het vee niet opgenomen en
wordt via de mest weer uitgescheiden. Doordat de mest op het land uitgereden wordt kan het
via oppervlakkige afspoeling en/of uitspoeling terecht komen in het grond- en
oppervlaktewater. Vooral zware metalen zijn in hoge concentraties toxisch voor het bodem
en waterleven. In de kaderrichtlijn water zijn er dan ook normen opgesteld.
Om meer inzicht te krijgen in de nutriëntenvoorziening van het vee heeft het nutriënten
management instituut (NMI-Agro) een rekenprogramma ontwikkeld, de spoorwijzer. Met
behulp van de spoorwijzer kan de behoefte bepaald worden aan de hand van de verwachte
groei en melkproductiegegevens. Er zijn 3 verschillende scans:
• Het basisspoor met vragen over grasland en stalrantsoen voor melkkoeien
• Het plusspoor waarbij jongvee en droogstaand meegenomen worden en het mogelijk is
om detailgegevens met betrekking tot de mineralenmengsels in te voeren. Er wordt
uitgegaan van een standaard kuilvoersamenstelling.
• Het fijnspoor waarbij het mogelijk is om kuilvoersamenstelling in te voeren voor een
bedrijfsspecifiek resultaat.
Binnen dit project is er voor gekozen om gebruik te maken van het plusspoor.

2.1.5 Inventarisatie
Het bedrijfswaterplan is opgesteld aan de hand van een door de deelnemer ingevulde
vragenlijst en een bedrijfsbezoek. De gegevens uit de vragenlijst zijn verwerkt in de
inventarisatie. Deze opsomming is toegevoegd als naslagwerk.

2.2 Resultaten
2.2.1 Aantallen bedrijven
Binnen de gebiedspilot “Hooge Raam” zijn een vijftiental bedrijfswaterplannen opgesteld. In
Tabel 1 zijn de verschillende bedrijfstypen weergegeven waarvoor een bedrijfswaterplan is
opgesteld.
Bedrijfstype
Glastuinbouw /akkerbouw / vollegrondsgroenten
Melkvee
Melkvee/paarden
Melkvee/vleesvarkens
Startkalveren
Totaal

Aantal opgestelde BWP’s
1
8
1
4
1
15

Tabel 1 Bedrijfstypen waarvoor een bedrijswaterplan (BWP) is opgesteld

Aangezien de mineralenscan vooral gericht is op de melkveehouderij zijn de
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bedrijfswaterplannen vooral in deze sector opgesteld. Enkele melkveehouders hebben
vleesvarkens of paarden als neventak. De mineralenvoorziening van vleesvarkens en
paarden is niet meegenomen aangezien hiervoor nog geen middelen beschikbaar zijn.
2.2.2 Waterbalans
Enkele punten die uit de waterbalans naar voren komen zijn:
- De meeste deelnemers hebben geen helder inzicht in de exacte waterstromen. Door het
plaatsen van watermeters kan men beter inzicht krijgen in het verbruik per onderdeel.
- Enkele melkveehouders gebruiken leidingwater als drinkwater omdat het grondwater te
veel ijzer bevat. Voor deze bedrijven is uitgerekend of de aanschaf van een
ontijzeringsinstallatie rendabel is.
- Het aantal ondernemers dat water hergebruikt is erg laag. Er is niemand die regenwater
opvangt voor bijvoorbeeld het reinigen van machines, melkstal of erf. Er zijn wel enkele
ondernemers die het reinigingswater van de melkmachine hergebruiken, voor de
voorspoeling of voor reiniging van de melkstal. Hiermee kan op jaarbasis toch ca. 90 m3
bespaard worden. Een bijkomend voordeel van hergebruik van water is dat er minder
water in de mestkelder terecht komt waardoor afvoerkosten gereduceerd kunnen worden.
- Bij een aantal ondernemers wordt er reinigingswater naar bodem/grondwater of
oppervlaktewater geloosd. Aanvullende maatregelen om het water te zuiveren zouden
hier wellicht mogelijk zijn. Welke maatregelen dat zijn is nog niet uit de waterbalans af te
lezen.
2.2.3 Water en landbouwscan
Tabel 2 geeft een beeld van de water en landbouwscan. De gemiddelde score voor elk van
de onderdelen is berekend. Hiermee kan elke ondernemer zien hoe hij scoort ten opzichte
van de andere ondernemers in het project.

waterscore

landbouwscore

bedrijfswaterkwantiteit
bedrijfswaterkwaliteit
veldwaterkwantiteit
veldwaterkwaliteit
omgevingswaterkwantiteit
omgevingswaterkwaliteit
bedrijfswaterkwantiteit
bedrijfswaterkwaliteit
veldwaterkwantiteit
veldwaterkwaliteit
omgevingswaterkwantiteit
omgevingswaterkwaliteit

Gemiddelde

max

min

Stdev

72
72
51
54
42
19
82
67
42
66
46
24

90
83
70
74
83
40
92
82
67
83
75
50

60
50
22
32
0
0
76
50
14
42
0
0

9
8
15
14
29
15
4
8
12
11
26
13

Aantal >
gemiddelde
5
10
7
9
6
10
9
9
9
7
9
10

Tabel 2 Water en Landbouwscore

Bedrijfswater
Uit Tabel 2 is af te leiden dat er meer aandacht is voor bedrijfswater dan voor veldwater.
De waterscore is gemiddeld 72% voor bedrijfswater tegenover een landbouwscore van 82%
op kwantiteit en 67 op kwaliteit.
Dit betekent dat er vanuit bedrijfstechnisch oogpunt goed gekeken wordt naar
waterkwantiteit, maar dat er op milieutechnisch gebied nog verbeteringen mogelijk zijn. Het
verschil tussen landbouwscore en waterscore komt doordat de deelnemers waterbesparende
technieken toepassen waarmee ze kosten besparen. Het effect van deze technieken op de
waterscore is daarbij lager.
Op kwaliteitsniveau kan er gezegd worden dat er maatregelen getroffen zijn die goed zijn
voor de waterkwaliteit maar die minder voordeel opleveren binnen de bedrijfsvoering.
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Optimalisatie van maatregelen zou implementatiegraad en landbouwscore kunnen verhogen.
Veldwater
Als we kijken naar veldwater valt op dat de landbouwscore lager is dan de waterscore op het
gebied van waterkwantiteit. Dit verschil is te verklaren doordat er maatregelen toegepast
worden als het gebruik van stuwen die positief scoren op het gebied van water maar die juist
nadeel op kunnen leveren op het gebied van landbouw (natschade).
Op het gebied van waterkwaliteit is de landbouwscore hoger dan de waterscore.
Omgevingswater
Op omgevingswater wordt redelijk laag gescoord. Aangezien de vragen hier vooral
betrekking hebben op deelname aan projecten kan de conclusie getrokken worden dat een
deel van de ondernemers nog baat zou kunnen hebben aan deelname aan projecten. Hierbij
kan gedacht worden aan kennisontwikkeling maar ook aan uitvoeringsprojecten.
2.2.4 Individuele maatregelen
In Tabel 3 staan de maatregelen die in de bedrijfswaterplannen opgenomen zijn. Daarnaast
is aangegeven hoe vaak de maatregel genoemd is. De maatregelen die al bij wet geregeld
zijn staan aangegeven in rood.
Maatregel
Bedrijfswater kwantiteit
hergebruik reinigingswater melkmachine
opvang en hergebruik regenwater
gebruik grondwater voor veedrenking
inweken stallen voor reiniging
Bedrijfswater kwaliteit
persapopvang /regenwater scheiden
opvangbak dieseltank
verbeteren erfinrichting
voorspoeling melkinstallatie naar mestopslag
Veldwater kwantiteit
verbeteren vochthuishouding percelen/stuwtjes
verhogen OS gehalte
beregening
Veldwater kwaliteit
gebruik kantenstrooier langs slootkant
mineralengift afstemmen op behoefte
nutriëntengift afstemmen op behoefte (excretiewijzer)
minder gebruik volvelds bestrijdingsmiddelen
verminderen kopersulfaat in voetbaden
gebruik driftarme doppen
gebruik chemische bestrijdingsmiddelen met lage milieubelasting
Omgevingswater
samenwerken

Aantal keer genoemd
8
8
5
1
3
1
3
2
14
1
1
5
9
8
5
3
1
1
9

Tabel 3: Mogelijke maatregelen op bedrijfsniveau.

Deze maatregelen worden verder uitgewerkt in het uitvoeringsplan.

2.2.5 Mineralenscan
De mineralenscan is uitgevoerd voor het melkvee en is toegevoegd aan de
bedrijfswaterplannen van de melkveehouders. Bij de mineralenscan is er gekeken naar de
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voorziening van koper, kobalt, selenium en zink. Om een goed beeld te krijgen van de
voorziening over de hele veestapel is er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende
groepen. De groepen zijn:
• Jongvee: nog geen melkproductie
• Vaarzen: Koeien die hun eerste kalf hebben gekregen en voor het eerst melk
produceren. Hier is een onderverdeling gemaakt in verschillende perioden van de
lactatie. Van 2 weken (14 dgn) totdat ze weer droogstaan (drg).
• Oudere koeien: Dit betreft de oudere koeien in de veestapel. Ook hier is het onderscheid
gemaakt in lactatiestadium.
Om een beeld te krijgen van de resultaten zijn de gemiddelden berekend. Deze staan in
Tabel 4.
Jongvee

Vaarzen

mineraal

seizoen

<1
jaar

>1
jaar

14
dgn

100
dgn

200
dgn

300
dgn

drg

14
dgn

100
dgn

200
dgn

300
dgn

drg

kobalt

Winter

kobalt

Zomer

koper

Winter

koper

Zomer

selenium

Winter

162
151
92
79
199
179
257
249

152
155
65
74
205
263
295
302

540
516
279
234
237
237
316
291

467
445
263
225
236
239
316
295

428
423
175
162
189
204
272
276

404
407
121
121
199
225
311
318

190
245
80
93
251
364
478
473

462
442
253
216
215
219
301
281

419
401
262
226
218
224
304
286

403
396
190
173
188
201
283
275

381
383
123
123
181
206
303
310

454
434
160
106
396
403
631
588

van
100
150
250

tot
100
150
250
-

toelichting
voorziening onder de norm
voorziening volgens de norm
voorziening boven de norm
voorziening ver boven de norm

selenium

Zomer

zink

Winter

zink

Zomer
kleur

Oudere koeien

Tabel 4 Dekking van de mineralen ten op zichtte van de norm (%)

In Tabel 4 is duidelijk af te lezen dat mineralenvoorziening gemiddeld genomen boven tot ver
boven de norm ligt.
In bijlage 5.2 zijn een viertal grafieken toegevoegd die de voorziening weergeven van de
verschillende mineralen per groep dieren. In deze grafieken staat de gemiddelde voorziening
en de spreiding (standaardafwijking). Daarnaast zijn ook de minimale en maximale waarden
toegevoegd die binnen dit project zijn gevonden.
We zullen de resultaten eerst per element bekijken:
Kobalt
De kobalt voorziening ligt bij alle deelnemers boven de norm. Opvallend is dat de waarden bij
een van de deelnemers ver boven het gemiddelde ligt. Het mineralenmengsel van deze
deelnemer bevat dan ook een hoge concentratie kobalt. De gegevens in bijlage 5.2 zijn
daarom ook opnieuw berekend met weglating van de uitschieters.
Ook na herberekening kan geconstateerd worden dat de kobalt voorziening tot ver boven de
norm is.
Koper
Bij koper is duidelijk dat de voorziening niet bij alle groepen dieren voldoende gedekt is. Ook
is er een flinke spreiding tussen de minimale en maximale voorziening. Tekorten treden
vooral op bij het jongvee, droogstaand vee en melkvee richting het eind van de
lactatieperiode. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat jongvee en
9

droogstaand vee vaak geen mineralenmengsels toegediend krijgen. Het gewone rantsoen
dekt de koperbehoefte niet.
Selenium
Gemiddeld genomen krijgen het vee voldoende selenium binnen. Toch zijn er enkele
bedrijven waar een selenium tekort optreed. Tekorten zijn er vooral in de zomer.
Zink
De zinkvoorziening is bij alle deelnemers het hele jaar rond ver boven de norm.
Algemeen
In het algemeen kan gezegd worden dat de mineralenvoorziening erg hoog ligt. Dit impliceert
dat er bespaard kan worden op mineralenmengsels door de gift beter af te stemmen op de
behoefte.
Tekorten treden voornamelijk op in de kopervoorziening en voor de andere elementen bij het
jongvee, de oudmelkte en droogstaande koeien.
De tekorten bij het jongvee en de droogstaande koeien kan verklaard worden met het feit dat
deze groep dieren vaak geen extra mineralenmengsel toegediend krijgen. Het rantsoen dat
ze krijgen bevat vaak een tekort aan koper. Ook voor de andere elementen is de voorziening
het laagst bij deze groep dieren. Dit kan blijkbaar wel voldoende opgenomen worden uit het
normale rantsoen.
Veevoerfabrikanten leveren een groot assortiment aan verschillende mineralenmengsels.
Opvallend is de grote hoeveelheid zink die in deze mineralenmengsels zit. Het is voor een
ondernemer dan ook erg lastig om de mineralenvoorziening goed af te stemmen op de
behoefte van het vee. Als er een mineralenmengsel gegeven wordt om de kopervoorziening
op peil te houden wordt er automatisch zink gegeven, ook al is de voorziening hiervan goed.
Omdat dit een lastig onderwerp is zal de ondernemer vaak afgaan op het oordeel van de
voerleverancier.
Kennisontwikkeling van de ondernemer en overleg met de voerleverancier en eventueel met
de huisarts is dan ook gewenst.
Kopersulfaat uit voetbaden.
In de veehouderij worden kopersulfaat voetbaden gebruikt om klauwproblemen te
voorkomen/genezen. In principe is het gebruik van kopersulfaat in voetbaden verboden.
Alternatieven voor het gebruik van kopersulfaat zijn: het gebruik van formaline, regelmatig
kappen en het schoon en droog houden van de stal.
Het gebruik van formaline is echter ook niet wenselijk aangezien dit andere
gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Dit is voor veel veehouders een reden om geen
formaline te gebruiken.
Een veel gehoorde opmerking is dat het erg lastig is om mortallaro (een van de
klauwproblemen) uit de stal te krijgen als het er eenmaal inzit. Het schoon en droog houden
van de stal en regelmatig bekappen zou dan geen oplossing zijn.
In het bedrijfswaterplan is er gekeken naar het gebruik van kopersulfaat op de bedrijven. Van
de 13 melkveebedrijven zijn er 5 bedrijven die kopersulfaat in voetbaden gebruiken. Een
groot deel van de ondernemers is al overgestapt op een andere methode.
In Tabel 5 is van 4 bedrijven het gebruik van kopersulfaat in voetbaden weergegeven. Hierin
is te zien dat de frequentie en de hoeveelheid in gebruik sterk kan verschillen. Door
kennisoverdracht en verder onderzoek naar andere methoden kan de hoeveelheid
kopersulfaat in voetbaden nog verder teruggebracht worden.
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Frequentie op
jaarbasis
12

Hoeveelheid kopersulfaat
per keer (kg)
5

6
6

4
10
totaal

Totaal hoeveelheid
kopersulfaat op jaarbasis (kg)
60
50
24
60
194

Tabel 5: gebruik van kopersulfaat in voetbaden

Zoals aangegeven is de kopervoorziening niet bij alle diergroepen optimaal. Dit kan verbetert
worden door aanvoer van koper via het voerspoor (mineralen) of via het gewasspoor
(kuilvoer). Koperbemesting wordt dan ook regelmatig aangeraden. Een logische vraag is dan
of de hoeveelheid koper die via de voetbaden in de mest terecht komt niet voldoende is om
een hoger kopergehalte in het kuilvoer te krijgen. Het antwoord is negatief. Kopersulfaat dat
via de mest op het land gereden wordt bind zich aan de organische stof. Hierna is het voor
de plant niet meer beschikbaar. In meststoffen wordt koper dan ook in een andere vorm
gegeven.
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3 Integrale Bedrijfswaterplannen (fase 2)
De individuele bedrijfswaterplannen geven de ondernemer inzicht in de waterstromen op het
bedrijf en mogelijke maatregelen om beter om te gaan met water op het bedrijf. Een aantal
van de maatregelen kan op bedrijfsniveau aangepakt worden. Een deel van de maatregelen
zal op gebiedsniveau opgepakt moeten worden. Enerzijds doordat de maatregelen effect
kunnen hebben op de bedrijfsvoering van aanliggende ondernemers en anderzijds doordat
de maatregelen een (on)gewenste invloed kunnen hebben op bestaande natuur en
waterdoelen. Om hier meer inzicht in te krijgen zullen eerst de natuur en waterdoelen in het
gebied besproken worden.

3.1 Water/natuurdoelen
Gebiedskennis is van belang bij het opstellen van een gebiedsplan. Hierbij is het van belang
dat de kansen en belemmeringen vanuit het watersysteem op ruimtelijke ontwikkeling
meegenomen worden. Om te beginnen zijn de eigendommen van de deelnemers
weergegeven in Figuur 3. Figuur 4 is een uitsnede van de waterkansenkaart van het gebied.

Figuur 3 Overzichtskaart deelnemers gebiedspilot met ecologische verbindingszone, Ecologische
hoofdstructuur en mogelijke waterbergingsgebieden.

In Figuur 3 is duidelijk te zien dat vrijwel alle deelnemers percelen in gebruik hebben die
grenzen aan watergangen. Een deel van de deelnemers heeft eigendommen aangrenzend
een Ecologische verbindingszone (EVZ), of in een zoekgebied voor waterberging. Deze
waterdoelen zullen verder toegelicht worden.
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Ecologische verbindingszone (EVZ)
In Figuur 3 is de natte EVZ aangegeven als een groene lijn en in Figuur 4 als een groen
gestippelde lijn.
Een ecologische verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden die aangelegd
wordt om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken. In
het projectgebied betreft het een natte ecologische verbindingszone die door de provincie in
het streekplan is vastgesteld. In het landelijk gebied betekent dit dat er langs de beek een
bufferstrook van 25 m breed wordt aangelegd. Het beheer en de inrichting zijn afhankelijk
van de gewenste doelsoorten. Hiervoor heeft het waterschap Ecologische streefbeelden
opgesteld. Enkel deelnemers hebben gronden die gelegen zijn aan beken die aangewezen
zijn als ecologische verbindingszone.
Natte natuurparel (incl 500
m buffer)
De natte natuurparel wordt in
Figuur 4 weergegeven met
een blauwe arcering.
In de reconstructieplannen
wordt veel waarde gehecht
aan het herstel van natte
natuurparels. Een van de
onderdelen daarbij is het
streven naar een gewenst
grond- en oppervlaktewaterregiem dat geoptimaliseerd
wordt voor de vastgeselde
natuurdoeltypen.
Het beleid in deze gebieden
is dan ook gericht op het
verbeteren van de condities
voor de natuur en externe
bescherming voor ingrepen
die een ongewenste
beinvloeding van
Figuur 4 Uitsnede waterkansenkaart Waterschap Aa en Maas
natuurwaarden kunnen
hebben. Er is een
hydrologisch standstill van toepassing. Dit betekent dat er in het gebied of in de omgeving
geen activiteiten mogen plaatsvinden die een verschlechtering van de situatie in de natte
natuurparel tot gevolg hebben. Waterkwaliteit en waterkwantiteit zijn in deze gebieden dan
ook van groot belang.
De effecten van het herstel van een natte natuurparel zullen ook merkbaar zijn buiten het
gebied. Een nauwe samenwerking met omliggende land en tuinbouw is dus van groot
belang. Enkele deelnemers van het project hebben gronden binnen de natte natuurparel incl
bufferzone.
Beekherstel
De locaties die aangewezen zijn voor beekherstel staan in Figuur 4 aangegeven als blauwe
vlakken. In de reconstructieplannen is opgenomen dat een aantal beken weer hersteld
worden in hun oorspronkelijke staat. Welke elementen worden meegenomen en hoe de beek
heringericht wordt is sterk afhankelijk van de locale omstadighden en de functies die aan de
beek zijn toegekend. Beekherstel vindt zoveel mogelijk plaats op gronden die gereserveerd
zijn voor ecologische verbindingszones.
Een van de doelen is het minder snel afvoeren van het water bij hermeandering. Door herstel
van de oevers krijgt de oorspronkelijk flora en fauna de kans om terug te keren. Hiervoor is
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ruimte nodig. Een van de deelnemers heeft gronden gelegen op/nabij een voor beekherstel
aangewezen locatie.
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
In Figuur 3 is de EHS weergegeven zoals deze in 2002 door de provincie is vastgesteld. De
EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat
natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van
de Nederlandse natuur. De EHS bestaat uit bestaande natuurgebieden, reservaten,
natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde robuuste verbindingen. Daarnaast zijn
landbouwgebieden opgenomen met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer
(beheergebieden) en grote wateren.
Voorlopige reserveringsgebieden 2050.
De voorlopige reserveringsgebieden staan in Figuur 4 aangegeven met de rode stippellijnen.
In het streekplan van de provincie staat aangegeven dat in deze gebieden geen
grootschalige kapitaalintensieve functies zijn toegestaan als woonwijken, bedrijventerreinen,
vestigingsgebieden voor glastuinbouw en grote recreactiecomplexen. Voor de deelnemers
aan dit project zijn deze gebieden minder relevant. Binnen het project zijn er enkele agrariers
die met dit doel te maken kunnen krijgen.
Landbouwontwikkelingsgebied Graspeel
Een deel van het projectgebied gebied is aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied
(LOG). In Figuur 5 is dit met geel aangegeven. Een LOG is gereserveerd voor grootschalige
intensieve of gebouwgebonden vormen van landbouw waar natuur en recreatie
ondergeschikt zijn aan de landbouwfunctie. Natuurwaarden komen niet of in mindere mate
voor en het gebied is nu al geschikt en belangrijk voor de landbouw. Van de 15 deelnemers
is een persoon in het LOG gevestigd.

Figuur 5: Overzichtskaart deelnemers gebiedspilot met op de achtergrond het
Landbouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied en extensiveringsgebied.
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Rondom het LOG ligt het verwevingsgebied (oranje) wat gericht is op mogelijkheden voor
landbouw, wonen, natuur, landschap, recreatie en toerisme. Deze waarden komen al voor of
zijn makkelijk te ontwikkelen. Hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij is
mogelijk als dit niet strijdig is met andere functies in het gebied. In Figuur 5 is te zien dat
ongeveer de helft van de deelnemers in dit verwevingsgebied gevestigd zijn.
Het bedrijf van de andere deelnemers ligt in het extensiveringsgebied. Dit gebied heeft als
doel het behouden en versterken van waarden op het gebied van water, bodem, natuur, bos,
landschap en cultuurhistorie als doel hebben. Wonen is mogelijk op bestaande locaties net
als grondgebonden landbouw, en kleinschalige en extensieve recreatie. Uitbreiding of
vestiging van intensieve veehouderij is niet mogelijk.
Andere kaarteenheden
In Figuur 3 de locaties van stuwen en van riooloverstorten weergegeven. In Figuur 4 is in
geel en groen aangegeven of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om
waterneutraal te kunnen bouwen. Voor dit project zijn deze gegevens minder van belang.
Interessanter is daarentegen de aanduiding inundatie vanuit oppervlaktewater dat
aangegeven wordt met een rode arcering. Op deze locaties kan oppervlaktewater buiten
haar oeverbedding treden waardoor er water op maaiveld komt te staan. Bij de
modelberekeningen is uitgegaan van wateroverlast eens in de honderd jaar of vaker.

3.2 Huiskamerbijeenkomsten
In Figuur 3 is de ligging van de bedrijven ten opzichte van elkaar weergegeven. Voor de
huiskamerbijeenkomsten zijn er 2 groepen gevormd.
Tijdens de huiskamerbijeenkomst zijn de maatregelen uit de individuele bedrijfswaterplannen
besproken. Vervolgens hebben de deelnemers aangegeven welke maatregelen voor het het
meeste draagvlak hebben en welke uitvoerbaar zijn. Ook is de interesse gepeild voor
deelname aan een uitvoeringsplan.
3.2.1 Algemene opmerkingen
De genoemde maatregelen zijn in de groep besproken. De discussiepunten die naar voren
kwamen zijn in deze paragraaf opgenomen.
Gebruik kantenstrooier: Het gebruik van een kantenstrooier is wettelijk verplicht. Niet
iedereen gebruikt een kantenstrooier op de kunstmeststrooier. Deze personen geven aan op
voldoende afstand van de sloot te blijven om ervoor te zorgen dat er geen kunstmest in de
sloot terecht komt (14 m). Enkele opmerkingen zijn:
- voldoende afstand van de sloot houden om te voorkomen dat er kunstmest in de sloot
terecht komt zou ook voldoende moeten zijn.
- Als gebruik kantenstrooier als lastig wordt ervaren ivm het vaak omdraaien van de
ketsplaat is het rendabel om eerst de randen te strooien en daarna pas volvelds.
- Aanschaf kantenstrooier vaak pas bij vervanging van oude machine.  Losse
opzetstukken zijn te koop en/of zelf te maken.  als kantenstrooier verplicht is zouden
kunstmeststrooiers niet meer verkocht moeten worden zonder kantenstrooiers.
- Er wordt opgemerkt dat het gebruik van een kantenstrooier belangrijker is bij een natte
sloot dan bij een droge sloot. Hier zou evt. onderscheid in gemaakt kunnen worden.
Opslag dieseltank: de maatregel wordt een keer genoemd. De persoon geeft aan dat dit bij
hem niet van toepassing is omdat hij geen dieseltank op het bedrijf heeft.
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Erfwater/perssap: Er wordt is een korte uitleg gegeven over de agrowadi’s die in het gebied
van waterschap Aa en Maas zijn aangelegd. De deelnemers willen graag meer achtergrond
informatie en getallen die iets zeggen over de werking.
Er is aangegeven dat erfwaterzuivering vooral gericht moet zijn op het zuiveren van
ongelukjes en niet als vrijbrief om alles op een zuivering te lozen. De deelnemers tonen
interesse in verbetering van erfinrichting en praktische adviezen.
Ook wordt de mogelijkheid geopperd om het drainagewater van een rietfilter voor andere
doeleinden in te zetten. Welke is afhankelijk van de kwaliteit van het water.
Voorspoeling melkinstallatie naar mestopslag: Er is aangegeven dat voorspoelwater in
principe op de mestput geloosd moet worden omdat het voorspoelwater te veel moeilijk
afbreekbare eiwitten bevat. Deze geven een te hoge belasting op de rioowaterzuivering
en/of bodem/oppervlaktewater.
Nutrientengift afstemmen op behoefte: Enkele bedrijven voeren mest af om te voldoen aan
de nieuwe mestwet. Meestal wordt de balans berekend aan de hand van forfaitaire normen.
Het is mogelijk om met behulp van de bedrijfsspecifieke excretie een betere berekening te
maken van de werkelijke mestproductie. Dit kan betekenen dat er minder mest afgevoerd
hoeft te worden.
Men geeft aan dat de gronden sterk fosfaat bindend zijn. Als dit met een bodemonderzoek
aangetoond wordt kan dit betekenen dat er een ruimere fosfaatgebruiksnorm kan gelden.
Gebruik maken van de bedrijfsspecifieke excretie kan voordelen hebben voor de
deelnemers.
Door in het najaar eerder te stoppen met het uitrijden van mest kan de hoeveelheid
uitspoeling verminderd worden en is de benutting voor de plant hoger bij aanwending in het
voorjaar. Een knelpunt hierbij is dat de mestopslag te klein is, waardoor in het najaar wel
uitgereden moet worden om mestopslag in de winterperiode te kunnen garanderen. De
aanschaf van een mestopslag is een grote investering.
Een andere oplossing die genoemd wordt is om de mest af te voeren voor mestverwerking.
In de omgeving is men er al mee bezig. Van de eerste groep is hier niemand bij betrokken.
Mineralengift afstemmen op behoefte: Op de melkveebedrijven is een mineralenscan
uitgevoerd voor de zware metalen koper, zink, selenium en kobalt. De resultaten zijn
gepresenteerd. Enkele agrariërs gaven aan interesse te hebben in een verdiepingsslag van
de berekeningen. Daarnaast is er ook interesse in een themabijeenkomst waarbij
voerleveranciers betrokken zijn.
Een aantal deelnemers staat enigszins terughoudend tegen het onderwerp aan. Men wil
graag weten wat er daadwerkelijk in het oppervlaktewater terecht komt.
Een andere opmerking is dat in het gebied ijzerrijke gronden voorkomen waarvan het kobalt
gehalte te laag ligt. Men wil graag weten wat de invloed hiervan is.

Verminderen kopersulfaat in voetbaden: Door gebruik van kopersulfaat komt koper in de
mestput terecht dat door aanwending uit kan spoelen naar grond en oppervlaktewater. Ook
hier geven de deelnemers aan dat ze graag meer informatie willen over de daadwerkelijke
bijdrage op het bedrijf. (monstername).
Alternatieven die genoemd worden zijn de dieren door fijn zand te laten lopen en regelmatig
de hoeven te laten bekappen. Ook wordt aangegeven dat het gebruik van een mestschuif
een vermindering van klauwproblemen oplevert.
Gebruik grondwater voor veedrenking: Een aantal bedrijven gebruiken leidingwater voor
veedrenking. Leidingwater is duur ten opzichte van bronwater drainbron lengetebron, boven
5 meter blijven
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Stuwpeilbeheer: er is bij enkele deelnemers interess in het plaatsen/verplaatsen van stuwen.
Bij enkele stuwen zijn de planken verweerd en aan vervanging toe.
Niet iedereen heeft interesse in het verhogen van de stuwen. Een argument is dat door een
verhoging van de waterstand het gras minder diep zal wortelen waardoor het ‘lui’ wordt en
bij een lage grondwaterstand niet voldoende diepe wortels heeft om te kunnen overleven.
Een andere opmerking is dat er op sommige percelen kwel voorkomt. Om toch te kunnen
blijven produceren zal een goede afwatering nodig zijn. Men is bang voor een verslechtering
van de draagkracht bij erg natte gronden.
BOB cursus: Alle deelnemers hebben hun interesse in deze cursus aangegeven.
Opvang regenwater: Er wordt aangegeven dat dit vooral een mogelijkheid is bij
nieuwbouwlocaties. Deels doordat de daken van bestaande stallen/schuren vaak nog asbest
bedekking hebben, wat niet wenselijk is voor de kwaliteit van het opgevangen water en
doordat de kosten voor de aanleg van een opslagmogelijkheid niet opwegen tegenover de
baten.
Spuiten/loonwerk. Er wordt aangegeven dat een loonwerker verder van de kant af blijft om
problemen te voorkomen. Een opmerking die hieraan toegevoegd wordt is dat een
loonwerker in het algemeen meer middel gebruikt omdat hij geen klachten wil ontvangen.
Een andere opmerking is dat loonwerk spuit wanneer het hem uit komt en geen rekening
houdt met bv weersomstandigheden. Betere afstemming is wellicht mogelijk
Loonwerker: Eggen voor onkruid. Soms zelf, meestal door loonwerker. Dit is niet alijd
mogelijk. Koppeling met lagere dosering wordt niet altijd gemaakt
Mogelijk proefopstelling wel niet eggen etc.
Pleksgewijs spuiten: spuitlicentie nodig niet mogelijk door individuele deelnemer. Men zit
vast aan loonwerker.
3.2.2 Huiskamerbijeenkomst groep 1.
Datum: Maandagavond 23 april 2007
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Bedrijfskantine Gebroeders Delpeut, Langenboom
Aanwezig: Dhr Maassen, Dhr van der Schans, Dhr van Kessel, Dhr Brands, Dhr Maassen,
Dhr Delissen, Dhr van de Ven, Dhr Delpeut, Dhr van Mol (waterschap Aa en Maas), Dhr vd
Ven (waterschap Aa en Maas), Mevr. Reijnders (ZLTO Projecten).
De bijeenkomst start met een rondleiding over het bedrijf van Dhr Delpeut. De groep krijgt
uitleg over het gebruik van het regenwaterbasin en recirculatie, paprikateelt en de voeding
binnen de teelt. Deze rondleiding is voor de andere deelnemers erg interessant.
Na de rondleiding zijn de genoemde maatregelen besproken. De discussie is uitgewerkt in
paragraaf 3.2.1. In dit verslag zal per bedrijf aangegeven worden in welke maatregelen de
deelnemers geïnteresseerd zijn.
Dhr Delpeut
Binnen de glastuinbouw bestaat er al veel wet en regelgeving met betrekking tot opvang en
hergebruik van regenwater.
- Bij de vollegrondsgroenteteelt zijn er nog verbeteringen mogelijk met betrekking tot
bestrijdingsmiddelengebruik. Vooral drift zorgt hier nog voor problemen. Maatregelen die
hij noemt zijn spuiten bij windstil weer, het gebruik van een veldspuit, luchtondersteuning.
Hij is geïnteresseerd in het gebruik van een kappenspuit/sleepdoek.
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-

oplossing voor bestrijding probleemonkruiden in slootkant

Dhr Maasen
- verbetering erfinrichting.
- Naar aanleiding van de spoorscan al enige aanpassingen doorgevoerd.
- Opvang regenwater als het rendabel is en betaalbaar
- Verbeteren bestrijdingsmiddelengebruik, wordt ook al aan gewerkt.
- Andere maatregelen mits ze rendabel zijn
- Energie uit sloot ☺
Dhr van der Schans
- Hergebruik spoelwater (gaat eens kijken bij andere deelnemer)
- Drainage…. Op zijn percelen komt kwelwater naar boven
- Interesse inverbeteren erfinrichting; rietfilter in zaksloot
- BOB Cursus
- Verbeteren Riooloverstorten (door gemeente)
- Interesse in slootrandbeheer. Informatie over verwijdering van onkruiden of riet,
optimaliseren afvoer, wil meewerken aan pilot)
Dhr van Kessel
- interesse in het plaatsen van extra stuwen
- opvang en hergebruik regenwater
- verbeteren erfinrichting, evt kan een sloot gedemot worden.
Dhr Brands
- Interesse verbeteren nutrienten en mineralengift
- Opvang regenwater
- Er is te overlast van riet. Slootrandbeheer
Dhr Maassen
- verbeteren erfinrichting en zuivering erfafspoelwater
- Verbeteren nutrienten en mineralengift
Dhr. Delissen
- verbeteren erfinrichting en zuivering erfafspoelwater
- verbeteren nutriënten en mineralengift (wat heeft gras nodig?)
- verbeteren drainage ivm dichtslibbing
- slootkantbeheer: slootmaaisel/veegsel
Dhr van de Ven
- interesse in eigen bron
- verbeteren erfinrichting en zuivering erfafspoelwater
- geen interesse in hergebruik regenwater ivm asbestplaten op dak
- mineralengift al geminders. Interesse in verkrijgen verdere informatie.
- Verbeteren waterhuishouding

3.2.3 Huiskamerbijeenkomst groep 2.
Datum: Woensdagavond 25 april 2007
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Het Witte Huis, Zeeland
Aanwezig: Dhr Timmers, Dhr Opsteeg, Dhr van den Broek, Dhr Verstegen, Dhr van den
Berg, Dhr van den Elzen, Dhr van Mol (waterschap Aa en Maas), Dhr Derks (waterschap Aa
en Maas), Mevr. Reijnders (ZLTO Projecten).
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Afwezig: Dhr Verbiesen, Dhr van de Ven
De bijeenkomst start met een voorstelrondje en een korte uitleg van het rapport dat de
deelnemers hebben ontvangen.
Vervolgens zijn de genoemde maatregelen besproken. De discussie is uitgewerkt in
paragraaf 3.2.1. In dit verslag zal per bedrijf aangegeven worden in welke maatregelen de
deelnemers geïnteresseerd zijn.
Dhr. Van den Broek
- BOB Cursus
- Heeft interesse in alle maatregelen die iets kunnen verbeteren
Dhr. Opsteeg.
- Er is in het bedrijfswaterplan berekend of het gebruik van grondwater rendabel is. Dit is
een maatregel waar hij meer informatie over in wil winnen.
- Betere afstemming mineralengift
- Beperken natschade
- BOB cursus
- Verhogen Organisch Stof gehalte van de bodem
- Dhr Opsteeg geeft aan dat hij interesse heeft de loonwerker erbij te betrekken.
- Er is gesproken over het verbeteren van de erfinrichting. Dit is niet van toepassing. Hier
geen interessen in
Dhr Verstegen
- BOB Cursus
- Dhr Verstegen ziet mogelijkheden om het eggen van de mais weer op te pakken om het
bestrijdingsmiddelenverbruik te verminderen. Dit betekent afstemming met de
loonwerker.
- Er is gesproken over het verbeteren van de erfinrichting. Dit is niet van toepassing
aangezien de weg is verhoogd waardoor het water niet kan wegstromen en infiltreert.
Hier geen interessen in.
Dhr. Van de Berg
- BOB Cursus
- Erfwater; niet van toepassing, loopt in droge sloot.
- Eventueel interesse in het hergebruik van reinigingswater
- Betere afstemming stuwbeheer. Dhr vd Berg geeft aan dat hij regelmatig te veel water
heeft.
Dhr Timmers
- BOB Cursus
- Het bedrijf is verkocht en is op zoek naar nieuwe locatie. De tips worden zo mogelijk
meegenomen bij het opzetten van het nieuwe bedijf.
- Ivm verhuizing is het niet rendabel om perssapopvang aan te passen.
- Kopersulfaat voetbaden worden gebruikt. Er is interesse in informatievoorziening over dit
onderwerp.
Dhr van den Elzen
Dhr van den Elzen is geen deelnemer. Hij is voorzitter van de afdeling. Dhr van den Elzen
geeft aan dat er binnen de afdeling interesse is in compostering van slootmaaiel op eigen
bedrijf. Voorwaarde is wel dat het slootmaaisel niet te vervuild mag zijn.
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3.3 Samenvatting huiskamerbijeenkomsten
De huiskamerbijeenkomsten zijn goed bezocht. Er waren slechts 2 afmeldingen. Tijdens de
algemene bespreking van de maatregelen hebben de deelnemers actief meegedacht. Als er
bezwaren waren op een maatregel of als er nog vragen waren is dit ook duidelijk
aangegeven.
De deelnemers hebben ook aangegeven interesse te hebben in een vervolgproject waarbij
de maatregelen tot uitvoering komen.
Maatregel
mineralengift afstemmen op behoefte
nutriëntengift afstemmen op behoefte (excretiewijzer)
verminderen kopersulfaat in voetbaden/informatie
gebruik grondwater voor veedrenking
hergebruik reinigingswater melkmachine
opvang en hergebruik regenwater
verbeteren erfinrichting
verhogen OS gehalte
verbeteren vochthuishouding percelen/stuwtjes/drainage
verbeteren bestrijdingsmiddelengebruik
slootkantbeheer/probleemonkruiden
Bodem Omgeving Bedrijfssystemen

Aantal keer genoemd
6
3
1
1
2
3
8
1
6
3
4
6

Tabel 6 aantal maatregelen uit de huiskamerbijeenkomst
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4 Uitvoeringsplan

4.1 Maatregelen
Het uitvoeringsplan is het meest concrete deel van de waterplannen. De maatregelen die
tijdens de huiskamerbijeenkomsten genoemd zijn zullen verder uitgewerkt worden. Het doel
is om aan te geven in hoeverre de maatregel in de praktijk uitvoerbaar is. Wat het beoogde
effect is op de waterhuishouding en water het effect is op de bedrijfsvoering. Als laatst zal
een indicatie gegeven worden van de kosten van de maatregel.
Mineralengift afstemmen op behoefte
Praktijk
In het bedrijfswaterplan is er gekeken naar de voorziening zware metalen in het veevoer. Uit
deze inventarisatie bleek dat er bij bepaalde diergroepen tekorten zijn en bepaalde groepen
een overschot aan ‘zware metalen’ als zink binnenkrijgt.
Het vervolg bestaat uit twee sporen. Het eerste spoor bestaat vooral uit een uitgebreid
bewustwordingstraject in de sector en bij de voerleveranciers. Hierbij kan gedacht worden
aan het analyseren van bodem en mestmonsters op zware metalen die besproken worden
tijdens een themabijeenkomst waarbij ook meetresultaten van het waterschap besproken.
Een meerwaarde is om hiervoor ook voerleveranciers en veeartsen voor uit te nodigen.
Spoor twee is het verder in beeld brengen van de situatie door de gehalten uit het kuilvoer
mee te nemen in de berekening en deze te bespreken met de voerleverancier om tot een
betere voorlichting te komen.
Effect op waterhuishouding
Aangenomen wordt dat zware metalen uit mineralenmengsels via de mest in het
oppervlaktewater terecht komen. Door de mineralengift beter af te stemmen op de behoefte
zal er minder via de mest op het land terecht komen. Dit zal een positief effect hebben op de
kwaliteit van het oppervlaktewater. In de Kaderrichtlijnwater (KRW) zijn normen opgesteld
voor zware metalen als Zink en Koper. Dit zijn afrekenbare doelen waaraan voldaan moet
worden. Het verminderen van de hoeveelheid zware metalen in de mest kan een bijdrage
leveren aan het behalen van deze doelen.
Effect op bedrijfsvoering
Het gebruik van mineralenmengsels is bij veel bedrijven een soort van verzekeringspremie.
Als blijkt dat het bijvoeren van mineralen niet nodig is of als de hoeveelheid sterk
teruggebracht kan worden, met behoud van diergezondheid en opbrengst, kan dit leiden tot
een aanzienlijke kostenbesparing voor de veehouder.
Kostenindicatie
De kosten van een uitgebreide mineralenscan, inclusief monstername van het kuilvoer, het
doorrekenen van enkele alternatieve scenario’s en bespreking van de resultaten zal per
bedrijf ongeveer € 1250 bedragen.
Nutriëntengift afstemmen op behoefte (excretiewijzer)
Praktijk
In de huidige mestwetgeving is de gebruiksnorm voor dierlijke mest 170 kg N per ha per
kalenderjaar. Bedrijven met derogatie mogen 250 kg N per ha per jaar uitrijden. Als een
bedrijf meer mest produceert dan op eigen bedrijf gebruikt mag worden dan moet het
mestoverschot afgevoerd worden. In de berekening wordt meestal uitgegaan van forfaitaire
normen. Door gebruik te maken van bedrijfsspecifieke gegevens is het mogelijk om de
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hoeveelheid nutriënten beter te bepalen. Dit kan betekenen dat er minder mest afgezet hoeft
te worden. Daarnaast krijgt een ondernemer meer inzicht in de nutriëntenstromen op het
bedrijf.
Een tweede stap is de mest pas toedienen als het nodig is. Dit kan betekenen dat er in het
najaar minder mest uitgereden wordt (eerder stoppen). De mest wordt dan in het voorjaar
aangewend op het moment dat het gewas het ook nodig heeft.
Effect op waterhuishouding
Door een preciezer nutriëntenmanagement is het mogelijk dat een ondernemer meer, of juist
minder mest uit mag rijden dan in het verleden werd aangenomen. Als er minder mest
uitgereden mag worden betekent dat dat er ook minder nutriënten via uitspoeling in het
oppervlaktewater terecht kunnen komen. Mag er meer uitgereden worden, dan is het effect
tegenovergesteld.
Als daarentegen gestimuleerd wordt dat de mest niet in het najaar uitgereden wordt maar
pas in het voorjaar zullen er minder nutriënten uitspoelen naar het oppervlaktewater.
Effect op bedrijfsvoering
Het berekenen van de bedrijfsspecifieke excretie kan betekenen dat er meer of juist minder
mest afgevoerd hoeft te worden. Dit kan dus positief zijn, maar het kan ook negatief
uitpakken.
Bij de meeste bedrijven is de mestopslag zo gedimensioneerd dat men de winter doorkomt.
Op het moment dat er in het najaar een maand langer geen mest uitgereden wordt is de
opslagcapaciteit vaak te klein. Mest moet dan afgevoerd worden of tijdelijk opgeslagen
worden.
Kostenindicatie
Het uitvoeren van een stalbalans kost ca € 750 per bedrijf.
Een extra mestopslag (mestzak) van 200 m3 kost ca € 9000 excl materiaal om de mestzak te
gebruiken (rol, pomp etc.)
Verminderen kopersulfaat in voetbaden/informatie
Praktijk
Het kopersulfaat in voetbaden wordt gebruikt om klauwproblemen te voorkomen en/of te
genezen. Het huidige alternatief, formaline kan gezondheidsproblemen veroorzaken,
waardoor niet iedereen het gebruikt. Als kopersulfaat gebonden is aan het organische stof
kan de plant het niet opnemen. Bij verzadiging zal het snel uitspoelen naar het grond- en
oppervlaktewater.
Effect op waterhuishouding
Als er geen kopersulfaatvoetbaden meer gebruikt worden zal er ook minder op het land
terecht komen.
Effect op bedrijfsvoering
Als er op een bedrijf klauwproblemen zijn, moeten deze aangepakt worden. Als kopersulfaat
voetbaden niet gebruikt kunnen worden zal er gekeken moeten worden naar alternatieven
die uitvoerbaar zijn in de bedrijfsvoering. Dit kan betekenen dat de stalinrichting aangepast
moet worden of dat er vaker bekapt moet worden. Per bedrijf zal dit verder uitgewerkt
moeten worden.
Kostenindicatie
Afhankelijk van de vorm (folder, bijeenkomsten, extra onderzoek etc.)
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Gebruik grondwater voor veedrenking, eigen bron
Praktijk
Door (een deel) van het leidingwater op het bedrijf te vervangen door grondwater kunnen
kosten in de bedrijfsvoering verminderd worden. Met name voor veedrenking is grondwater
normaal gesproken, kwalitatief gezien, geschikt voor gebruik. Om deze maatregel te
realiseren zijn een aantal investeringen nodig. Er moet een bron aangelegd worden en
zonodig een ontijzering- of onhardingsvoorziening. De diepte van een bron is vast gelegd in
(provinciale) wetgeving. Op dit moment mogen alleen bronnen van maximaal 30 meter diep
aangelegd worden met een maximale onttrekking van minder dan 10 m3 per uur. Voor een
diepte bron is doorgaans geen ontzijzering- of onthaderingsvoorziening nodig.
Effect op waterhuishouding
Het betreft hier een waterkwantiteits maatregel op bedrijfsniveau. Kwantitatief zal er met
deze maatregel niet minder water verbruikt worden en waarschijnlijk ook niet meer.
Maatschappelijk gezien heeft het wel een positief effect dat relatief en kwalitatief goed
leidingwater voor doeleinden wordt gebruikt waarvoor minder duur en kwalitatief minder goed
water ook geschikt is.
Effect op bedrijfsvoering
Het vervangen van leidingwater door grondwater kan leiden tot een aanzienlijke kosten
besparing. Dit wordt verduidelijkt in het volgende rekenvoorbeeld.
Op een melkveebedrijf met 80 melkkoeien, wordt er per koe per dag 106 liter water verbruikt.
Het jaar verbruik is daarmee 4694 m3 water verbruikt. Bij een leidingwaterprijs van €1,52 per
m3 zijn de jaarkosten €4694.
De eenmalige investeringskosten voor een bron van 30 meter met ontzijzering- of
onthaderingsvoorziening bedragen €2500 + €9000. De variabelekosten zijn €0,15 per m3.
Jaarlijks komen hier de kosten voor monstername van €100 nog bovenop. De terugverdien
tijd van de investering is daarmee iets meer dan 2,6 jaar. Daarmee is deze maatregel voor
veel melkveebedrijven interessant.
Kosten indicatie
In het voorbeeld is aangegeven dat deze maatregel gemiddeld 1150 euro per bedrijf kost. De
kosten voor aanleg van een bron zijn €2500 en voor de ontzijzering- of
onthadingsvoorziening bedragen gemiddeld €9000.
Hergebruik reinigingswater melkmachine
Praktijk
Deze maatregel is van toepassing op melkveebedrijven. Bij de reiniging van de melkmachine
De melkmachine wordt na het melken gereinigd in drie achtereenvolgende stappen:
voorspoeling met water van 40-50 °C, hoofdreiniging met water van 60-70 °C met reiningsen ontsmettingsmiddelen en naspoelen met koud water. Bij de conventionele vorm van
reinigen wordt voor elke stap vers water getapt en indien nodig opgewarmd. Het is mogelijk
om het naspoelwater te hergebruiken. Dit is in principe schoon en onverwarmd
(leiding)water. Dit spoelwater wordt bij de volgende reinigingsbeurt gebruikt voor de
hoofdreiniging en daarvoor opgewarmd tot circa 70 °C.
Effect op de waterhuishouding
Er wordt circa 33% water bespaard op het spoelen en komt er minder afvalwater vrij. De
waterbehoefte voor het spoelen van de melkinstallatie is gemiddeld 276 kuub per jaar en
voor het schoonspuiten van de melkstal en ligboxstal 172 kuub per jaar. Bovendien kan een
deel van het water wat voor schoonspuiten van de stallen wordt gebruikt vervangen worden
door spoelwater (bijvoorbeeld door in te weken of een eerste grove schoonmaak). Het
uiteindelijke afvalwater kan niet meer gebruikt worden als drinkwater voor vee, omdat het
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vermengd is met reinigings- en ontsmettingsmiddelen.
Effect op de bedrijfsvoering
De maatregel is voornamelijk interessant bij groepsstallen, in verband met reductie van de
hoeveelheid water in de mestopslag. Het is toepasbaar als er geen warmtepomp of andere
methode van restwarmtebenutting wordt gebruikt.
Kosten Indicatie
Kosten van de installatie zijn circa € 5.500,Opvang en hergebruik regenwater
Praktijk
Regenwater is goed bruikbaar voor allerlei laagwaardige toepassingen als het schoonspuiten
van stal en erf, als reinigingswater voor machines. Ook kan het goed gebruikt worden voor
het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen. De hogere temperatuur zorgt er vaak voor
dat de middelen beter werken.
Om regenwater op te kunnen vangen zullen de stallen en woningen voorzien moeten zijn van
dakgoten. Het best worden hier geen zinken dakgoten voor gebruikt of wordt het water niet
opgevangen van asbest daken om de kwaliteit te waarborgen. Een opslag van 15-25 m³ is
vaak voldoende.
Effect op waterhuishouding
Hergebruik van regenwater geeft een besparing van leidingwater en/of grondwater. Een
ander effect is dat het water niet over het erf heen stroomt en daarmee ook minder vervuiling
mee kan nemen.
Effect op bedrijfsvoering
De aanleg van dakgoten heeft weinig effect op de bedrijfsvoering. De aanleg van een
opslagvoorziening kan dat wel hebben, doordat er voor gezorgd moet worden dat het water
ook op de juiste locatie beschikbaar is.
Kostenindicatie
Aanleg van dakgoten kost €9-€14 per strekkende meter. Kosten voor een opslagvoorziening
komen op ca €2500 - €5000.
Verbeteren erfinrichting en perssapopvang
Praktijk
In de praktijk is het vaak beperkt mogelijk om de perssappen te scheiden van het
regenwater. Een oplossing kan worden gevonden in de aanleg van een agrowadi waarin het
water dat afspoelt van het erf en rond de kuil wordt opgevangen en deels gezuiverd.
Daarentegen is voorkoming beter dan genezing. Een goede maatregel die veel vervuiling
van het hemelwater voorkomt is het schoon houden van het erf. Goed aanvegen van
voederresten voor de kuil en het afdekken van de kuil voorkomt al veel afspoeling van
kuilsappen. Omdat de opvang van erfafspoeling in de mestput ook extra kosten met zich
meebrengt (opslag en afzet) is een goede afweging over welke maatregelen te nemen het
best per bedrijf te maken.
Het blijkt ook dat nog niet bij iedereen bekend is dat de opvang van perssappen verplicht is.
Ook als het bedrijf nog een oude milieuvergunning heeft zal de opvang van perssappen
geregeld moeten zijn. Bij de aanleg van nieuwe silo’s is het makkelijk om de opvang direct
goed te regelen. Bij bestaande silo’s zijn aanpassingen nodig. De mogelijkheden hiervoor
zijn nog niet algemeen bekend. Er is dan ook interesse in een folder waarin de
opvangmogelijkheden voor perssappen beschreven worden. Hierbij zal ook aandacht

24

besteed moeten worden aan het gescheiden opvangen van perssap en regenwater.
Naast de aanleg van perssappen opvang kan ook met het erfwater vervuiling van het erf
spoelen. Vervuilingen zijn bijvoorbeeld grondresten, voerresten en olieresten. Deze
vervuilingen spoelen met name af bij hevige neerslag en kunnen oplossen in het water. Door
te vegen kan een groot deel van de vervuiling voorkomen worden. Daarnaast is het
belangrijk dat daar waar het dakwater op het erf komt dakgoten gemonteerd worden. Door
het dakwater apart af te voeren komt er minder water op het erf en neemt de kans op
erfafspoeling af. Een ander aandachtspunt is de inrichting van het erf. Door bijvoorbeeld het
erf zo in te richten dat de aanvoer van kuil naar stal zo kort mogelijk is. Naast deze
genoemde maatregelen is ook mogelijk om het erfwater op te vangen in een bezinkput. In
deze put slaan de zwaardere (grond) deeltjes neer. Door een overloop aan te brengen in de
put kan het water zonder bezinksel afgevoerd worden naar de sloot. In de sloot is het
mogelijk het water te nog verder te zuiveren door het water door een agrowadi of een rietfilter
te leiden. Een afgedamde sloot met daarin riet geplant en welke beperkt afvoert is een
goedkope oplossing om het water verder te zuiveren. Voor deze maatregel is in het bijzonder
geschikt om met meerdere bedrijven samen te werken. Bij voorkeur in een perceelssloot op
een van de bedrijven zelf.
Effect op de waterhuishouding
Perssappen die met regenwater afspoelen in het oppervlaktewater zijn sterk vervuilend. De
bacteriegroei in het oppervlaktewater stijgt door de aanwezigheid van de voedingstoffen uit
het perssap sterk en al die micro-organismen verbruiken veel zuurstof tijdens het afbreken
van de perssappen. Zoveel dat er zuurstofarme omstandigheden kunnen ontstaan en het
leven in het oppervlaktewater afsterft. Een perssappenopvang levert daarom een
aanzienlijke milieuwinst op mits het goed is aangelegd.
Uit het onderzoek blijkt dat er in de herfst en wintermaanden op 4 proefbedrijven gemiddeld
zo’n 2,8 vervuilingseenheden per maand werden geloosd. In de zomermaanden is dit
aanzienlijk minder. Eén vervuilingseenheid staat voor het verbruik van 49,6 kg zuurstof per
jaar.
Effect op de bedrijfsvoering
Een agrariër heeft de verplichting de percolaatsappen die op het bedrijf vrijkomen op te
vangen. Technisch gezien zijn er geen voordelen voor de bedrijfsvoering. Wettelijk gezien is
er een verplichting. Het nalaten van deze wettelijke verplichting kan leiden tot een boete.
Net als voor de opvang van perssappen geldt voor het opvangen van erfwater dat het
technisch niets bijdraagt aan de bedrijfsvoering. Het opvangen en zuiveren van erfwater zijn
geen wettelijke verplichtingen. Sterke verontreiniging is daarentegen wel verboden.
Kosten indicatie
De meest voor de hand liggende oplossing is het aanleggen van goten die leiden naar een
opvangput waaruit het vervuilde water kan worden overgepompt naar de mestput. Kosten
voor de aanleg van een opvangput zijn afhankelijk van de grootte van de opslag. De kosten
zijn tussen de €2500,- en de €5000,- (€500,- per kuub). Kosten voor de aanleg van goten (914 euro per meter) en een (dompel)pomp (variërend in prijs afhankelijk van de capaciteit)
naar de mestput zijn niet inbegrepen.
De beste maatregel die in het geval van erfwaterafspoeling genomen kan worden is een
gecombineerde maatregel. De verschillende onderdelen worden dan ook toegelicht.
Afhankelijk van de grootte van het erf kan er handmatig of machinaal geveegd worden. Een
veegmachine kost ongeveer €2500,- Een bezinkput, voor de eerste opvang, kost ca €
10.000,-. De kosten voor de aanleg van een rietfilter zoals hierboven beschreven zijn moeilijk
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in te schatten. Er is in de praktijk nog weinig ervaring opgedaan met deze vorm van
erfwaterzuivering. Ook over het zuiveringseffect is weinig tot niets bekend. Een andere
mogelijkheid is een agrowadi. De kosten hiervan zijn ongeveer €10.000,-.
Verhogen organisch stof gehalte bodem
Praktijk
Het verhogen van het organisch stof gehalte van de grond heeft meerdere voordelen.
- Er kan meer vocht vastgehouden worden waardoor droogteschade beperkt kan worden
- Nutrienten worden langer vastgehouden doordat ze binden aan het organische stof in de
bodem
- Een langere nalevering van nutrienten.
- De bodemstructuur verbetert waardoor de draagkracht en afwatering verbeteren
Het verhogen van het organisch stof gehalte in de bodem is niet eenvoudig. Dit vergt vaak
jarenlang aangepaste bemesting. In de huidige mestwetgeving wordt de hoeveelheid dierlijke
mest aan banden gelegd waardoor het er niet makkelijker op wordt.
Om het organisch stof gehalte te verhogen is alleen het toevoegen van organische mest
vaak niet voldoende. Technieken als niet kerende grondbewerking en ‘minimum tillage’
kunnen een goede bijdrage leveren aan het verhogen van het organisch stof gehalte. Een
bewustwordingsproces zal nodig zijn.
Effect op waterhuishouding
Door een hoger organisch stof gehalte kunnen nutrienten makkelijker vastgehouden worden
waardoor ze minder snel uitspoelen naar grond en oppervlaktewater.
Effect op bedrijfsvoering
Het verhogen van het organisch stof gehalte kan veel voordelen opleveren zoals
aangegeven. Om het organisch stof gehalte te verhogen duurt vaak jaren. Ondernemers
moeten hier dan ook erg bewust mee bezig zijn.
Kostenindicatie
Voor niet kerende grondbewerking wordt vaak een combinatie gebruikt van een woeler
(€ 1400) een rotorkopeg (€ 8500) en een rol (€2500).
Als men overgaat op aanwending van vaste mest zal deze waarschijnlijk aangekocht moeten
worden en wellicht ook afzetkosten voor overtollige drijfmest (€15 / m³)
Verbeteren vochthuishouding percelen/stuwtjes/drainage
Praktijk
Waterconservering heeft in verschillende projecten centraal gestaan. Het meest bekende
voorbeeld is de aanleg van LOP stuwtjes. De Brabantse waterschappen hebben daar
grootschalig aan meegewerkt. Ook de vermindering van de onttrekking van grondwater door
bijvoorbeeld projecten als beregenen op maat vallen ook onder de optimalisering van
grondwater. Uit de bedrijfswaterplannen blijkt dat er met betrekking tot de stuwtjes
verbetering mogelijk is. Dit is geïnventariseerd in de huiskamerbijeenkomsten.
Langs droge percelen kan makkelijk een LOP geplaatst worden. Door de waterafvoer af te
remmen met een stuw kan er meer gebiedseigenwater worden vastgehouden welke kan
infiltreren in de bodem of ten goede komt aan de planten groei. Naast de aanleg van stuwen
zijn er ook mogelijkheden om de slootbodem op te hogen (bijvoorbeeld bij voortdurende
droogstand) of een gronddam aan te leggen in de sloot.
Ook zijn er deelnemers die aangegeven hebben dat ze wateroverlast ondervinden. Een
betere samenwerking met betrekking tot het stuwpeilbeheer is hier mogelijk.
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Drainage komt in Noord-Brabant op grote
schaal voor. Met drainage wordt
perceelswater versneld afgevoerd. Hierdoor
is een perceel voor de landbouw op elk
gewenst moment goed berijdbaar. Dat is
echter niet op alle moment van het jaar
noodzakelijk. In de winter wordt er
bijvoorbeeld ook water afgevoerd door de
drainage, maar bij de meeste
landbouwteelten, zijn er op dat moment
geen perceelsbewerkingen nodig.
Doorgaans zouden met name in het voorjaar
(zaaien) en in het najaar (oogsten) de
percelen goed begaanbaar moeten zijn.
Door bestaande (of nieuwe) drainage aan te
Figuur 6: Schematische weergave
passen en instelbaar te maken kan de
traditionele en instelbare drainage
afvoer van de drainage gedurende een
periode van het jaar worden stopgezet. De drainage kan zelfs zo worden ingesteld dat er bij
overmatige wateroverlast zodanig wordt gedraineerd, dat het gewas geen schade oploopt,
maar dat er toch minimaal gedraineerd wordt. Deze vorm van drainage kan wellicht een
oplossing bieden aan de rand van natte natuurparels.
Effect op de waterhuishouding
In het project waterconservering 2de generatie en watermanagement Benelux is onderzoek
gedaan naar het effect van het conserveren van water op perceelsniveau. Het blijkt dat in
een groot aantal gevallen het vasthouden van gebiedseigenwater een positief effect heeft op
de waterhuishouding en dat daarmee verdroging wordt tegengegaan. Ook “beregenen op
maat” blijkt te resulteren in een vermindering van de ontrekking van grondwater, waardoor er
minder verdroging optreedt. Uit het project Agrarisch Grondwaterbeheer blijkt dat er tot 25%
water bespaart kan worden.
Drainage kan in theorie zowel leiden tot verdroging en tot verslechtering van de
waterkwaliteit in het oppervlaktewater. Doordat water versneld afgevoerd wordt naar het
oppervlaktewater, heeft het minder tijd om te infiltreren in de bodem, waardoor er meer
gebiedseigenwater wordt afgevoerd en dus minder bodemvoorraad wordt opgebouwd. Door
de versnelde afvoer worden er ook sneller nutriënten en mineralen afgevoerd naar het
oppervlaktewater. Door drainage instelbaar te maken kunnen beide nadelen trot een
minimum beperkt worden en is het perceel wel geschikt voor land- en tuinbouw.
Effect op de bedrijfsvoering
Beregenen kost de landbouw veel geld, arbeid en tijd. Door anti-verdrogingsmaatregelen te
nemen kan er dus tijd, arbeid en geld bespaart worden.
Drainage wordt met name ingezet om wateroverlast te voorkomen. Door de drainage
instelbaar te maken kan deze wateroverlast nog steeds voorkomen worden, maar wordt er
niet onnodig water afgevoerd naar het oppervlaktewater. Door meer gebiedseigenwater vast
te houden met instelbare drainage kan er ook een vermindering van de droogtegevoeligheid
op een perceel optreden. Het is echter wel zo dat de meeste percelen met drainage per
definitie niet droogte gevoelig is.
Kosten indicatie
De kosten van een LOP stuw is afhankelijk van de uitvoering. De (betonnen) LOP stuwen die
gebruikt worden door waterschap de Dommel kosten gemiddeld €1200,-. Deelname van de
landbouw aan het project Agrarisch Grondwaterbeheer, kost een landbouwer eenmalig
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€800.- en daarna €75,- per jaar.
In Limburg is ervaring opgedaan met instelbare drainage (systeem van Iersel). De kosten zijn
afhankelijk van de verschillende factoren. Voor dit project worden ze ingeschat op €3000,per bedrijf. De kosten voor eventuele nieuwe drainage zijn hierbij niet meegerekend.
Verbetering bestrijdingsmiddelengebruik
Praktijk
In de praktijk laten veel veehouders het bestrijdingsmiddelengebruik over aan hun
loonwerker. Men gaat ervan uit dat de loonwerker kiest voor de beste methode. De
individuele veehouders hebben in het algemeen geen spuitlicentie waardoor ze zelf ook geen
gewasbescherming toe kunnen passen.
Door beter overleg en kennisuitwisseling is het wellicht mogelijk het
bestrijdingsmiddelengebruik terug te brengen. Dit kan door het gebruik van
bestrijdingsmiddelen met een lage milieubelasting, het eggen in de mais, waardoor er minder
gespoten hoeft te worden en er kunnen technieken gebruikt worden die drift verminderen als
een sleepdoek, kappenspuit of rollmaster. Er kan ook nog gedacht worden aan functionele
agrobiodiversiteit.
In de grondwaterbeschermingsgebieden loopt het project ‘Schoon water’. De ‘schoon water’
methodiek kan ook in andere gebieden opgepakt worden.
Effect op waterhuishouding
Door een betere middelenkeuze en gebruik van emissie arme technieken kan de
hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater sterk verminderen.
Effect op bedrijfsvoering
Als de technieken goed toegepast wordt is er weinig effect op de bedrijfsvoering. Mede
doordat het gross van het werk aan de loonwerker overgelaten wordt.
Kostenindicatie
Aanschaf van een rollmaster kost ca 5000 euro, een kappenspuit ca 7000 euro.
Slootkantbeheer/probleemonkruiden
Enkele deelnemers hebben aangegeven interesse te hebben met beter slootkantbeheer.
Enkele deelnemers hebben aangegeven overlast te ondervinden van probleemonkruiden.
Met de ondernemers kan gezocht worden naar een oplossing. Een mogelijkheid kan zijn
deelname aan het project Actief Randenbeheer Brabant. Een andere oplossing kan zijn het
verwerken van slootmaaisel. Deze zullen apart besproken worden
Actief Randenbeheer
Praktijk
Met de invoering van het Lozingenbesluit Open teelten en Veehouderij zijn voor
verschillende gewassoorten spuitvrije zones en driftarme doppen verplicht geworden. De
zones liggen aangrenzend aan een waterloop en zijn bedoeld om drift van
gewasbeschermingsmiddelen bij het spuiten te verminderen. In deze zones kan ook een
vanggewas worden geteeld om de drift in te vangen. Op grasland is de zone 0,25 m op
bouwland wordt 1,5 aangehouden (maïs). Door deze zones te verbreden, wordt drift van
gewasbeschermingsmiddelen, afspoeling en uitspoeling van meststoffen verder
gereduceerd. In het project actief Randen Beheer Brabant, zijn de randen in voor grasland
en bouwland 4 meter breed meter breed. Er mag niet bemest worden en er mogen geen
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Verder moet het gewas op de
akkerbufferstrook bij beginnende deelname minimaal 2 maal per jaar gemaaid en afgevoerd
worden. Na het derde jaar mag de strook nog maar één keer per jaar gemaaid worden
tussen 15 juni en 30 september. Op grasland is beweiding toegestaan. De boeren worden
voor opbrengstverliezen vergoed. De volledige voorwaarden van de regeling zijn te vinden
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op: www.randenbeheerbrabant.nl
Bij een vervolgproject is het aan te bevelen bij dit project aan te sluiten. Om meteen in 2008
aan te kunnen sluiten is het tevens aan te bevelen deelname aan de regeling met de boeren
ruim voor april vastte leggen, omdat vanaf dat moment het besmestings- en zaai seizoen
begint.
Effect op de waterhuishouding
De breedte van de spuitvrije zone bepaalt in grote mate de driftreductie. Verplichte zones zijn
op grasland en bij graanteelt 0,25 m en op bouwland in principe 1,5 meter. Onderstaande
tabel geeft de driftreductie bij een standaardemissie van 5,4% uitgezet tegen de breedte van
de spuitvrije zone.
Spuitvrije zone
0m
1m
2m
3m
6m
10 m
15 m

Emissie (%)
5,4
2,7
1,8
0,7
0,4
0,1
0,02

Emissiereductie (%)
0
50
66
88
93
98
99,6

Aannames: Standaard situatie: windsnelheid 3m/s, teelt tot aan de insteek van de sloot. Bijbehorend driftpercentage 5,4%
(Reus et al., 1998).

De driftreductie is groter als er naast een teelt- of spuitvrije zone ook andere maatregelen
worden genomen zoals driftarme spuitdoppen. Door goede driftarme spuitsystemen is een
brede teeltvrije zone eigenlijk niet meer noodzakelijk. Spuiten met luchtondersteuning of met
de sleepdoek techniek gemeten zonder spuitvrije zone geeft een driftreductie van 95%
respectievelijk 72-99%.
Naast een reductie van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen treedt er ook een
reductie van de afspoeling en uitspoeling van de rand op.
Effect op de bedrijfsvoering
De vergoedingen zijn er op gericht onkosten en opbrengst reductie te vergoeden. Omdat
voor bouwland een gemiddelde genomen is van verschillende plantaardige teelten kan het
voor enkele teelten wel financieel aantrekkelijk zijn om deel te nemen aan de regeling. De
opbrengst van de strook is dan per ha hoger dan de opbrengst van het gewas per ha. Wel is
het zo dat de boeren door weinig inspanning en risico opbrengst kunnen halen uit hun
perceelsranden.
Kosten indicatie
Wanneer er aangesloten wordt bij het project ARB, kunnen de kosten beperkt blijven. Als
aansluiting echter niet mogelijk is zijn de kosten €0,60 per strekkende meter voor bouwland
(bij een strook van 4 meter breed) en voor grasland €0,30 per strekkende meter. Dat is
respectievelijk €1.500,- en €750,- per hectare.
Verwerking van slootmaaisel
Praktijk
In veel gevallen is in de keur van waterschappen opgenomen dat de eigenaren van percelen
die gelegen zijn een waterloop, verplicht zijn slootmaaisel te ontvangen en op te ruimen
(resp. ontvangstplicht en ruimplicht). Ook op wanneer boeren deelnemen aan een randen
regeling zijn zij vaak verplicht het maaisel af te voeren. Op schouw- of onderhoudspaden
blijft het maaisel echter vaak liggen. Uit onderzoek van Alterra blijkt dat een groot deel van
het stikstof uit het maaisel weer uitspoelt naar het oppervlaktewater en bijdraagt aan
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verhoging van het nitraatgehalte. Een ander gedeelte van het stikstof van het maaisel komt
terecht in de bodem van de slootkant of van het talud. Dit vormt een voedingsbodem voor
nieuwe begroeiing, zoals bijvoorbeeld onkruiden. Door het maaisel af te voeren wordt deze
kringloop doorbroken en ontstaat verschraling van de slootkant. Er zal dan minder
uitspoeling plaatsvinden van stikstof naar het oppervlaktewater en de onkruidruk op de
perceelsrand neemt af. Het afvoeren van slootmaaisel naar een verwerkingsbedrijf brengt
hoge kosten met zich mee. Boeren kunnen echter op kleine schaal slootmaaisel opslaan op
hun bedrijf of perceel en het later uitrijden over het perceel. Voordelen voor de boeren is
hierbij dat zij hiermee organische stof aanvoeren op de percelen. De bemestende waarde
van slootmaaisel is echter klein. Slootmaaisel wordt dan ook niet gezien als meststof. Nadeel
voor de boeren is verontreiniging van het maaisel met onkruiden en zwerfaval. De
hoeveelheid onkruiden in het maaisel is erg plaats afhankelijk en varieert in de praktijk erg
veel. Door het maaisel gedurende opslag (1 of 2 jaar) een aantal keer om te zetten, wordt het
composterings- of rottingsproces versneld, waardoor de onkruiddruk kan afnemen. In het
project “Goed Agrarisch Waterbeheer” rondom de kleine Beerze, wordt op het moment van
schrijven een proef uitgevoerd waarbij slootmaaisel door 3 verschillende boeren verwerkt
wordt op het bedrijf. Daarbij wordt het slootmaaisel geanalyseerd en wordt bekeken in hoe
groot de onkruiddruk is. Daarnaast zijn er in het geval van het GAW project afspraken
gemaakt met een 3 tal boeren uit de omgeving. Deze bedrijven zijn niet per definitie gelegen
aan de sloten waar het maaisel van afkomstig is. Een andere mogelijkheid zou zijn afspraken
te maken met alle aangelegen boeren van de betreffende sloten of beken.
Effect op de waterhuishouding
Er is door Alterra onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het onderwerken van
maaisel op landbouwgronden in de kleine en grote kringloop. De resultaten daarvan zijn
beschreven in Alterra rapport 1071. Uit dat rapport blijkt dat ongeveer de helft van de stikstof
uit het maaisel vrijkomt wanneer het blijft liggen op de slootkant. Van de helft van die stikstof
komt 5% tot 35% in het slootwater terecht (bron Alterra: 1071). Bij de pilot in het project GAW
blijkt het maaisel ongeveer 20 gram N per kilogram maaisel (drogestof) te bevatten. In het
beste geval (5%) komt hiervan dus 0,5 gram N per kilogram ds maaisel in het
oppervlaktewater terecht en in het slechtste geval (35%) is dat 3,5 gram N per kg ds maaisel.
Als er dus op een kilometer slootkant 5 ton maaisel gemaaid wordt van 30% ds (bron:GAW)
dan komst er dus per kilometer tussen de 75 en 525 kg stikstof in het slootwater.
Effect op de bedrijfsvoering
Het maaisel heeft weinig bemestende waarde. Slootmaaisel wordt dan ook niet als meststof
beschouwd. Hierdoor zijn boeren vrij om het te verspreiden over het land. Met het
slootmaaisel wordt er organische stof toegevoegd aan het perceel. Organische stof is nodig
om in de bodem mineralen vast te leggen en vocht vast te houden. Hoe hoger het
organische stof gehalte in de bodem, hoe meer mineralen binding en vochtvasthoudend
vermogen, kortom een betere vruchtbaarheid van de bodem. Het maaisel kan echter ook
onkruiden en zwerfafval bevatten. Indien het maaisel zwerfaval bevat is het niet geschikt
voor verwerking op landbouwbedrijven. De onkruiddruk in het maaisel kan onderdrukt
worden door het te “composteren”. Door het maaisel regelmatig om te zetten, komt er
zuurstof in het maaisel, waardoor het composteringsproces versneld wordt. Hierdoor neemt
de onkruiddruk af en de bemestende waarde toe. Bovendien is het maaisel na verwerking
beter te verspreiden over het land.
Kosten indicatie
De kosten zijn afhankelijk van de wijze waarop slootmaaisel verwerkt wordt. De
vergoedingen aan de boeren die het slootmaaisel verwerken, moeten minimaal
kostendekkend zijn. Kosten die door de boeren gemaakt worden zijn bijvoorbeeld reductie
van de gewasopbrengst, omdat er en stukje perceel beschikbaar moet zijn voor de opslag
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van slootmaaisel. Verder moet het maaisel een aantal keren worden omgezet om de
composteringsproces te versnellen. In de pilot van het GAW project zijn deze kosten
geraamd op 11 euro per ton (product) slootmaaisel. Daarnaast moeten er door het
waterschap kosten gemaakt worden om het maaisel te maaien, bijeen te brengen en af te
voeren. De kosten hiervan zijn moeilijker in te schatten. Deze kosten zijn echter wel
aanzienlijk. Als elke boer 100 maaisel zou kunnen verwerken worden de totaal kosten per
boer geschat op €3000,- per boer. Daarvan bestaat dus ruim 1/3de uit een vergoeding voor
de boeren en 2/3de uit kosten voor het waterschap.
Bodem (kwaliteit) Omgeving en Bedrijfsystemen (BOB) Cursus
Praktijk
De deelnemers hebben aangegeven interesse hebben in een cursus Bodem, Omgeving en
Bedrijfssystemen. In deze cursus kunnen verschillende zaken aan de orde komen. Hierbij
kan gedacht worden aan zaken als
bodemleven, bodemstructuur, bodemkwaliteit, biodiversiteit en mineralenmanagement.
Werking van mineralen voor uw gewas en hoe u kunt spelen met het vastleggen en
vrijkomen van mineralen in de bodem?
In de cursus kunnen agrariërs kennis maken met praktische maatregelen om zo goed
mogelijk gebruik te maken van de biodiversiteit van de grond in combinatie met een
uitgekiend mineralenmanagenemt.
Het is vervolgens aan de deelnemers om de kennis op het eigen bedrijf toe te passen met
praktische landbouwkundige maatregelen, zoals vruchtwisseling, gebruik van resistente
gewassen, onderzaai met een ander gewas, akkerranden, enzovoort. Dit alles kan uiteraard
onder begeleiding van deskundige adviseurs van diverse organisaties.
Effect op waterhuishouding
Het effect op waterhuishouding is niet direct te bepalen. Dat is afhankelijk van welke
methoden en technieken de deelnemers mee zullen nemen in hun bedrijfsvoering.
Effect op bedrijfsvoering
Het effect op de bedrijfsvoering is ook afhankelijk van de methoden en technieken die de
deelnemers op zullen pakken.
Kostenindicatie
Voor een groep van 10 personen komen de kosten op ca €6000 (excl BTW)

4.2 Samenvatting uitvoeringsmaatregelen
Na deze inventarisatie van mogelijke maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren zal de
stap gemaakt moeten worden naar de uitvoering. In Tabel 7 staan de maatregelen
samengevat. Hierbij is een indicatie gegeven van de uitvoerbaarheid, het verwachte effect op
de waterhuishouding en bedrijfsvoering. Daarnaast is ook een indicatie van de kosten
gegeven.
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Kosten indicatie
(€)l

Totaal
7.500

Effect op
bedrijfsvoering

1.250

Effect op waterhuishouding

mineralengift afstemmen op
behoefte
nutriëntengift afstemmen op
behoefte (excretiewijzer)
verminderen kopersulfaat in
voetbaden/informatie
gebruik grondwater voor
veedrenking
hergebruik reinigingswater
melkmachine
opvang en hergebruik regenwater
verbeteren erfinrichting
verhogen OS gehalte
verbeteren vochthuishouding
percelen/stuwtjes/drainage
verbeteren
bestrijdingsmiddelengebruik
slootkantbeheer/probleemonkruiden
Cursus Bodem Omgeving
Bedrijfssystemen (BOB)

Uitvoerbaarheid

Mogelijke maatregelen

+

++

+/-

++

+s

+

+/-

++

+/-

+

+/-

++

9.000

9.000

++
++
+/-

+/+/++

+
+/+/-

5.500
3.500
10.000
13.000

11.000
10.500
80.000
13.000

+/-

+

+

3.000

18.000

+
+/-

++
++

+
+

750
3.000

2.250
12.000

++

+

++

600

3.600
179.600

1250 /9000

12.750
3000

totaal
Tabel 7: uitvoeringswaardering en kostenindicatie van de maatregelen

Het totaal bedrag van €179.600,00 kan gezien worden als minimum bedrag om alle
maatregelen die tijdens de huiskamerbijeenkomsten naar voren zijn te komen uit te voeren.
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5 Bijlagen
Gebiedspilot Hooge Raam
Mogelijke maatregelen in de landbouw

Bijlagen
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5.1 Individuele bedrijfswaterplannen (geanonimiseerd)

5.1.i

5.2 Spreiding mineralenvoorziening per element
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5.2.i
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5.2.ii

