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Inleiding
Voorde biologische landbouw in Nederland ishetde uitdaging omvormen van productie te
ontwikkelen die meer recht doen aan degrondbeginselen.Opdit moment staan deafhankelijkheid van inputs, het ontbreken van kringlopen,degrote afstand tussen plantaardige en
dierlijke productie,endie tussen producent enconsument, op gespannenvoet metverschillende grondbeginselen van de biologische landbouw1.
Gevolgvan degrote inputvanvooral meststoffen uit degangbare landbouw en krachtvoer
vanuit het buitenland isdat een intensievevormvan biologische landbouw wordtgestimuleerd. Dezevorm isniet conform het imagovande biologische landbouw. Gevolg isook
dat de milieuprestaties niet gegarandeerd zijn. In 2003 washetfosfaat-overschot inde
klei-akkerbouwcirca 60 kg P205per ha(ha)2.Tevens isde inherente productveiligheid niet
optimaal gegarandeerd door deaanvoervan inputs dieverontreinigd kunnen zijn met bijv.
GMO's. Daarnaast wordt door deaanvoer van inputs vanuit allerlei bronnen deketentransparantie beperkt:deafstand tussen primaire producent en(binnenlandse of buitenlandse)
consument wordt dermate groot,dat deecologische ensociale effecten van bijvoorbeeld
veevoerverbouw in landen alsOekraïne en Brazilië moeilijk tetraceren zijn.Voor deconsument ishet ieder geval onnavolgbaar wat dat metzijn/haar consumptie vanvlees,melk of
eierente maken heeft.
Uit de bedrijfsportretten mogeduidelijk worden dat de persoonlijke zoektocht naaroplossingenvoor deze uitdagingen ook gevoed wordt door andere doelen endoor specifieke bedrijfsomstandigheden.Tochdenken (hopen) wij dat uvoldoende inspiratievoor optimalisatie van
uw eigen bedrijf uit de bedrijfsportretten kunt halen.

1
2

Zie Bosen deWit, 2005. Intersectorale samenwerking inde biologische landbouw: knelpunteninventansatie. WUR/LBI
Zie Prins,2005.Verzelfstandiging van de biologische landbouw op het gebied van mest,voer enstro.
Intersectoralesamenwerking in de biologische landbouw. LBI
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Deuitdagingen
Indeze brochure zijn vier
portretten weergegeven
van bedrijven dieervaring
hebben metofwerkenaan
innovaties voor debelangrijkste uitdagingen van de
biologische landbouw.De
uitdagingen zijn onderverdeeld inviercategorieën:
mest, krachtvoer, strooisel
endestructurele afvoer
van nutriënten viavoedsel
naar demaatschappij3.
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1. Biologische mest
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Debiologische sector issterk afhankelijk
van meststoffen uit degangbare landbouw. In
2003 wascirca 45%van degebruikte mestafkomstig
uit degangbare landbouw.Voordeakker- entuinbouw lag
dit nogveel scherper:circa 85%vandestikstof (N) aanvoer inde
akkerbouw op kleigrond wasafkomstig uit gangbare mestenvinasse.De
uitdaging omdezeafhankelijkheid teverminderen staat centraal indetwee
hoofdstukken overakkerbouwers. Bij Douwe Monsmagaat dit gepaard meteen
zoektocht naarde mogelijkheden doorverweving metanderetakken.Wim Keuper
onderzoekt demogelijkheden vaneen bouwplan zonder gebruik vandierlijke mest.

2. Regionaal krachtvoer
Hetgrootste deelvandegrondstoffen voor het krachtvoer dat inde biologische veehouderij
wordt gebruikt,wordt niet in Nederland geteeld.In2003 wascirca 70%van het indebiologischeveehouderij gebruikte krachtvoer afkomstig uit het buitenland.Varkenshouder Wennekers
onderzoekt demogelijkheden van hetgebruik van meer regionaal geteeld krachtvoer en hetgebruik
van restproducten uit deverwerkende industrie alsvoer. Erwordt indezebrochure geenexpliciete
aandacht besteedaaneenpluimveebedrijf. Deaandachtspunten voorde pluimveehouderij verschillen
nietwezenlijk vandie bij hetonderzoek naardeeigenvoerproductievooreenvarkenshouder aande
orde komen.Depluimveehouderij heeft weleenextra nadeel:deoptie om restproducten tegebruikenis
minder relevant indezesector.

3. Regionaal strooisel
Erwordt inde Nederlandse biologische veehouderij circa twee maalzoveel strooisel gebruikt daner
aan biologisch strowordt geproduceerd. Depotstal,eenstaftype dat grotevoordelen heeftvoordierwelzijn endegewildevaste mest produceert, iseengrootverbruiker van strooisel.In het bedrijfsprofiel van defamilieVrolijk worden de mogelijkheden ende beperkingen geschetst om de behoefte
aan biologisch stroteverminderen door eenaangepaste stal en hetgebruik van alternatieve
strooisels.

4 .Compensatie voor nutriëntenafvoer
In2003 werd indevormvan producten circa 20 kg P205afgevoerd richtingconsumenten in binnen-en buitenland,zonder dat daar eendirecte retourstroom tegenover
stond. Potentiële retourstromen zoalsfecaliën enCFTzijn op hunwegdoorde
maatschappij dermateverontreinigd (bijv. metzware metalen,residuenvan
geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen) dat dezeonacceptabel worden
als inputvoor de biologische landbouw. Dezeuitdaging heeft in
aparte publicaties ruimaandacht gekregen.Indezebrochure
worden de praktische mogelijkheden voordezeuitdaging geïllustreerd indebedrijfsschetsenvan
familie Vrolijk,Wim Keuperen
DouweMonsma.

À
-

- • ' • - ' ,

WimKeuper
Akkerbouw zonder dierlijke mest
fe^S.

Debiologische akkerbouw maakt nogsteedsveelvuldig gebruik vandierlijke mest
afkomstig vangangbare bedrijven. In 2003 was85% vande N-aanvoeropbiologische
klei-akkerbouwbedrijvenafkomstig uit gangbare mestenvinasse.Wim Keuper laatop
zijn bedrijf inde Noordoost Polder(NOP)ziendat zondergebruik vandierlijke mestook
goedeopbrengsten kunnenwordengehaald.
Korte bedrijfschets
Keuper isbiologische akkerbouwer inde NOP.Zijn bedrijf aandeVeneweg in Rutten ligt op
goed ontwaterde zavel grond. Het bedrijf werd gesticht in 1952 enwerd in 1966overgenomendoor defamilie Keuper. Inde begintijd bestond het 18hagrote bedrijf uit eenmelkveeéneenakkerbouwtak.Toen Keuper'svader beginjaren 7 0 moest kiezentussende bouwvan
een nieuwe melkstal en investeren indeakkerbouw viel de keuzeopdeakkerbouw. "Wijzijn
allebeigeen echte koeienboeren[...]", verklaart Keuper dekeuze.
Sinds 1984 runt Keuper het bedrijf inz'neentje. Zijnvrouw werkt in dezorg. Het bedrijfsareaal isondertussen uitgebreid naar 25 ha.Gestart alsgangbare ondernemer maakte hij in
'96 deoverstap naar de biologische landbouw: "...voedsel verbouwen metbehulpvan gif heb
ikaltijd raargevonden. Jeverstoortnatuurlijkeprocessen ermee. Opeengegeven moment
ging mij hetgangbaar boeren ergtegenstaan. Datje constanttegen natuur loopt te vechten
iseendoodlopende weg[...j"vertelt Keuper ineengesprek aan de keukentafel. "Toen begin
jaren '90devraagnaarbiologischeproducten toenamwas dat voormij hetmomentomde
overstap naarbiologische landbouwtemaken". Keuperwasopdat moment nog nietovertuigd van deduurzaamheid van biologische landbouw. "Alsje alleen maarmetdierlijke mest
in denutriëntenbehoefte kunt voorzien, loopje vastmetde biologische landbouw. En veevoer
verbouwen in derdewereldlanden enhiernaartoeverschepen, betekentverschralingdaar en vervuiling hier. Eenverlagingvandevleesconsumptie in
hetwesten zou goedzijn voormilieu, gezondheid en hetdierenwelzijn."

Alsje alleen maarmetdierlijke
mestindenutriëntenbehoefte
kuntvoorzien, loopjevastmetde
biologische landbouw
Louis Bolk Instituut. 2005
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"Biologischkan duurzamer..." - Keuper's afscheid van dierlijke mest
Vijfjaar nadeomschakeling naar biologisch heeft Keupereenvolgende ingrijpende stap
gezet:hij beslootvoortaan zonderdierlijke mestte boeren.Ookdezebeslissing kwamvoort
uit deovertuiging dat deakkerbouw duurzamer kan.Deeerstejaren als biologische akkerbouwer had hij net alszijn biologische collega's gewerkt metvaste mestendrijfmest. Echter,
alsnelzag hij dat hijvoorzijn bouwplan helemaal nietzoveel mest nodig hadom inde
N-behoefte tevoorzien.Metvlinderbloemigen kunjezelfje stikstof verbouwen. Dat geeft
ruimte omopeenandere manier te gaanbemesten.
Sindsvierjaar worden de percelenvan het bedrijf van Keuper alleen nog metgroencompost
bemest. Daarnaast gebruikt hijvinasse omde K-voorraad in degrond aantevullen.Keuper
maaktzoveel mogelijk gebruik van groenbemestersom de N-balansop pijl tehouden.
TabelI. Hetbouwplan,debemesting endeopbrengsten ophetbedrijfKeuper.
Gewas

Croenbemester

Tarwe

Rode klaver,stro

Consumptie aardappelen

Bladrammenas

Overige bemesting

Opbrengst

(ton / ha)

(ton / ha)*

20 groencompost (voorafgaand najaar)

6

20 groencompost (voorafgaand najaar)

36

2 vinasse (voorjaar)
Luzerne

Luzerne

Uien

Gele mosterd

3 vinasse (najaar)

52

Wortelen (vroeg)
Erwten

12

60
Grasen bladrammenas

20 groencompost (voorafgaand najaar)

6

•vierjarig gemiddelde

Compost, compost en champost...
Voordat hij overschakelde opgroencompost,experimenteerde Keuper metanderereststromen,waaronder champost. Dit iseen restproduct uit dechampignonkwekerij,waarin naast
paardenmestook gangbare kippenmest zit. "ChampostIs opzichweleengeschikte meststof",
zogeeft hij aan,temeer omdat het Eko-champost was.Toch ishij ermeegestopt omdatde
champignon telerstopte.
Groencompost iseen product dat hoofdzakelijk gemaakt wordt van snoeihout enverschillendesoorten maaisel. Dit isduseen product dat volledig bestaat uit hernieuwbare grondstoffen. Mitszorgvuldig geproduceerd, ishetook eenschonegrondstof. Enhetgrotevoordeel is
dat alle ingrediënten uit de buurt komen.Delage mineralisatiesnelheid maaktgroencompostvooral geschikt als bodemverbeteraar opde langeretermijn. Eenefficiënte inzetvan
compostvraagt wel eenandere benadering dan bij het gebruik van dierlijke mest.
Groencompost eneen ijzeren bouwplan
Groencompost iseen relatief langzame meststof en isdaarmee dus niet geschiktvooreen
bouwplan metveel intensieve gewassen.Met behulpvan compost ishetwel mogelijk om
een hogeenstabiele bodemvruchtbaarheid te realiseren.Metjaarlijks 11 ton groencompost
en0,8 tonvinassekail per ha haalt Keuper opzijn bedrijf aljaren concurrerendeopbrengsten. Problemen metziekteszijn er nauwelijks enzijn gangbare buren bevestigen degoede
kwaliteit vandegewassen.Dejaarlijkse toevoer vanorganisch materiaal heeft tot nutoe
geleid tot eentoename van hetorganisch stof percentage inde bodemvan 1,9 naar2,2%.
Dit iseenwenselijke ontwikkeling opdegrotendeels weliswaar relatief lichte, maar nog
jongezeeklei.
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Keuperverklaart zijn goede resultaten zelfdoor decombinatie vandegewassen inzijn
bouwplan eneenzorgvuldig bodembeheer. Hij heeft bewust gekozenvoor eenextensief
bouwplan meteencombinatie van hoogen laag salderende gewassen.Keuper realiseertzich
dat hij metdit bouwplan geen agrarisch topinkomen zal halen,al boert hij tot nutoegoed.
Zijn indruk isdat de regelmatige toevoer vancompost enzijn uitgekiende bouwplan bijdragen aan eengoede bodemstructuur eneengoed ziektewerend vermogenvan debodem.
Bewijzen heeft hij niet, maar regelmatige engoede opbrengsten stavenzijn verhaal.Een
vraagteken zet Keuper nog bij heteffect van compost op het bodemleven. "Op hetoog lijkt
hetalsofcompostminderbodemleven trektdanruigemest", zogeeft hij aan.Ofdit ookwerkelijk het geval is,gaat hij de komendejaren naderonderzoeken.
Balanceren met nutriënten
Eenblik opde nutriëntenbalans van het bedrijf Keuper maakt duidelijk dat de kringloop op
dit bedrijf nog niet helemaal rond is(zietabel 2).Verbetering ismogelijk enook wenselijk,
aldus Keuper.
Tabel 2. Mineralenbalans ophetbedrijfKeuper.
N (kg/ha)
Aanvoer

P205 (kg/ha)

K20 (kg/ha)

104

32

130

Fixatie

150

0

0

Depositie

35

-

-

Vinasse & compost

Totale aanvoer

289

32

130

Afvoer

157

48

165

Overschot

132

-16

-35

Over het P205-tekortmaakt Keuperzichgeenzorgen.Met een Pwgetal van rond de 50is
dat niet nodig. Hetvreemde isdat het Pwgetal blijft stijgen metgemiddeld 1punt perjaar.
Hettekort aan kali (K)en het N-overschot opde nutriëntenbalans verdienen wel aandacht.
Inde huidige situatie isvinasse nog nodig om het K-tekort te beperken.Andersdanveelcollega akkerbouwers gebruikt Keupervinassealleen als K-meststof. DeNuit devinasse,diena
de luzernewordt gegeven,wordt nietefficiënt gebruikt. Dit komtdoordat dezevinassenu
wordt gegeven in het najaar ter compensatie voor de hoge K-afvoer metde luzerne.Keuper
isbezig het ongewenste neveneffect van deze najaarsgift opte lossen.Hij overweegtde
vinasseeerder in hetseizoen tegeven (voor detarwe) zodatde Nbeter benut kanworden.
Geschikte biologische vervangersvoorvinasse heef hij nog nietvoor ogen.Gelukkig komt
grondstofvoor devinasse uit de buurt. Keuperverwacht dat wanneer de biologische landbouw zichverder uitbreidt ervanzelfvoldoende bio-vinasse komt.
Eenoplossing voor het K-tekort op de nutriëntenbalans ligt mogelijk besloten in deluzerne.
Samen met peen isluzerne nudegrootste K-vreter in het bouwplan. Deafvoer van K-via
luzerne bedraagt momenteel 1250 kgperjaar.Tegelijkertijd isde bijdrage vande luzerne
aan hetsaldovan het bouwplan gering (ca€ 250 per ha,4 ha luzerne:€ 1000).De
opbrengst uitverkoopvan de luzernegaat nagenoeg inzijn geheel op aan deaankoop
vanvinassekali (€ 48 perton,20 ton kost€ 960). Door de luzerne niet meeraftevoeren,
maar onder tewerken op het eigen bedrijf zou het K-tekort opde nutriëntenbalans efficiënt
weggewerkt kunnen worden. Deaankoopvan gangbare vinassezoudan overbodigworden.
Doordat hetwegvallen vande inkomsten uit luzerne gecompenseerd wordt door besparing
uit hetwegvallen van deaankoopvanvinassekali,kandeze maatregel ook bedrijfseconomisch uit.
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Dezeoplossing isnog niet uitgevoerd,omdat er helaasenkele
nadelen aankleven. Het mulchenvan de luzerne kan namelijk
leiden tot hogere N-verliezenen meeronkruid.Verwerking
vande luzernetot een mestkorrel iseenoptie om een N-en
K-mestof teverkrijgen die op maat kanwordentoegediend.
Maar ook dezeoplossing heeft een belangrijk nadeel.Deverwerking van luzernetot mestkorrels isduur en kost bovendien
veel energie. Dezeaanpak gaatdusten kostevandeenergiebalansvan het bedrijf. Bovendien levert dit Keuper ookfinancieel weinig tot geen baten.Erisdus nog enige inventiviteit
enexperimenteergeest nodig omde bestaande knelpunten op
telossen.
De uitdaging
Toch heeft Keuper een interessante uitdaging gerealiseerd.De
bodemopzijn bedrijf geeft zonder dierlijke mesteen behoorlijke productie. Het lijkt eropdat hij al een heeleind opwegis
naar een nieuw evenwicht,dat uitsluitend gevoedwordt door
plantaardige meststoffen.Wanneer biologische mest indetoekomst mogelijk schaarsenduur wordt alsgevolgvan strengere
biologische regelgeving, heeft Keuper een belangrijk concurrentievoordeel. Debodem isafgekikt. Plantaardige meststoffenzullen naarverwachting altijd goedkoop en in ruimehoe-

Luzerne

Voor- en nadelen vanverschillende soorten compost
Deverplichting tot het gebruik van 100% biologische meststoffen zou in detoekomst kunnen leiden toteen
toename vandevraag naar compost in de Nederlandse biologische landbouw. Eendilemma inde huidige situatie isdat de kwaliteit van compost behoorlijk kanvariëren.Dewettelijke kadersvoorde productievan compost
zijn nog nietzodanig dat de kwaliteit vanverschillende composteneenduidig entransparant gedefinieerd is.
Ookzijn ertot nutoe geen regelsdie aangeven aanwelkecriteria biologische compost precies moetvoldoen.
Omproblemen metongewenste verontreinigingen of een matige kwaliteit van composttevoorkomen,ishet
aante radenomelkevracht compostvoor aankoop goedte latenonderzoeken.
Tabel 3. Samenstelling endevoor- ennadelen vanverschillende compostsoorten.
Typecompost
Champost

KÉMI

Samenstelling

Voordelen

Nadelen

Restproduct uit de

• Hoge gehaltes N,P,K en hoog

• Belasting met chemische stoffen;

percentage organische stof;

• veen isgeen duurzame grondstof;

champignonteelt: stro,
paardenmest, kippenmest,gips,

• goede C/N verhouding;

veen enschuimaarde.

• sterk pHverhogende werking.

Afval uit groencontainers:

• Hoge gehaltes N,P,Ken

huishoudelijk afval,tuinafval.

organische stof;
• goede C/N verhouding.

• menging met gangbare kippen mest.

• Variabele samenstelling afhankelijk
van het seizoen ende regio;
• vervuiling met glas, plastic of
chemische stoffen en metalen;

WSÊKÊ
Groencompost
Plantsoenafval, berm-en
•d

*

j f t

**4

slootmaaisel, agrarische
restproducten,veilingafval,
snoeihout.
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• bevat mogelijk CMO's.
• Hoge gehaltes organisch stof,

• Variabele gehaltes N,P,K;

• goede C/N verhouding.

• bevat mogelijk CMO's.

veelheden verkrijgbaar zijn. Keuper iserookvan overtuigd dat de biologische kwaliteitvan
dezegrondstoffen in detoekomst beter gewaarborgd kanworden.
Toekomst
Dehoofdreden voor het gebruik vancompost isvoor Keuper niet het behalenvan eenconcurrentievoordeel opde biologische markt. Deontwikkeling vaneenduurzame biologische
landbouw in Nederland staat voor hemvoorop.Aan de keukentafel vertelt hij dan ook dat
hij nietstreeft naar opschaling vanzijn bedrijf. In plaatsdaarvanzet hij inop kleinschaligheid enverbreding.
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amitié Wennekers
Regionaal krachtvoer voor varkens

Het overgrote deelvande biologische varkenshouderij in Nederland wordt netals
degangbare varkenshouderij gekenmerkt doordebeperkte hoeveelheid eigengrond.
Hierdoor wordt maar een kleindeel (<15%) van het (kracht)voer opheteigen bedrijfof
zelfs inde regioverbouwd. Ruuden LidaWennekerswillen daar ophunvarkensbedrijf
verandering inaanbrengen.Ophun bedrijf komteenzogroot mogelijk deelvan hetvoer
vaneigen bedrijf en deregio.Samen metdefamilie Wennekers hebbenwedemogelijkhedenopdit gebiedverkend.
Korte bedrijfsschets
Het gesloten varkensbedrijf van defamilie Wennekers isbegonnen alseen hobby metdrie
zeugen.Anno 2003 ishet uitgegroeid tot een bloeiend vleesvarkensbedrijf in Den Helder
met 50-60 zeugen en300 vleesvarkens. Indatjaar werden zeechter uitgekocht vanwege
staduitbreidingen en ishet bedrijf verplaatst naar Schagen.Het nieuwe bedrijf met 24 ha
eigen grond moet deruimte scheppen om eenaantal dromenvan defamilie Wennekers uit
te latenkomen.

'Hetbedrijf, met 120 zeugen en
620 vleesvarkensplaatsen,
moeteenpositiefvoorbeeld worden
van hoedevarkens ookkunnen
wordengehouden'.
Doorzeugen buiten te laten lopen,devleesvarkenstallen voldoende ruim optezetten enhet
bedrijf te openenvoor bezoekenvanschoolklassen engeïnteresseerden willen zehet positieve imago vande biologischevarkenshouderij versterken.Dierenwelzijn heeft daarbij altijd
centraal gestaan.Naast goed ingerichte, ruimestallen voor alle dieren enweidegang voor
dezeugen,besteedt Wennekersveel aandacht aan hetwaarnemen van dedieren.Toch isdit
tegenwoordig niet meervoldoende. 'Deeisen aandevleeskwaliteit worden steedsstrenger,
waardoormeten enwegen steeds belangrijker worden'. Hiervoor iseengoed rantsoenessentieel.Ookopdit front kiestfamilie Wennekers nietvoorde makkelijkste weg.Op het nieuwe
bedrijf willen zezoveel mogelijk voerzelfgaantelen.Daarnaastzoekenzenog naarsamenwerkingsverbanden met boeren in deomgeving om eengroter deelvan het rantsoen uitde
regio te kunnen halen.
Interwflofale samenwerking in* txologiuhe landbouw - Uitdagingen in praktijk
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Welke teelt?
Wanneer eenveehouder zelf eendeelvanzijn krachtvoer wil gaantelen moet eerstonderzocht worden welke granen of peulvruchten hij het beste kangaantelen.Dit isafhankelijk
van degeschiktheid van degrond voor deverschillende gewassen ende behoefte aaneen
goedevruchtwisseling. Omde potentie van deverschillende gewassen en hun combinaties
te onderzoeken,hebben weeenexperiment aangelegd op het bedrijf van familieWennekers.
Naast enkele enkelvoudige granen zijn daarbijvooral combinaties van granen enpeulvruchten opgenomen. Deopbrengsten van mengteeltenzijn over het algemeen iets lager dan
dievan enkelvoudige teelten (tabel 4). Hetvoordeel isechter dat deeiwitgehaltes vande
afzonderlijke producten toenemen endat deonkruiddruk eenstuk lager is.Eenenkelvoudige
teeltvan peulvruchten isin de biologische landbouw namelijk haast niet haalbaar vanwege
de hogeonkruiddruk. Naast gerst entarwe isdanook gekozenvoor mengteelten vangranen
meterwten,granen met paarse,zoete lupine engranen metwitbloeiende veldboon.Eris
gekozenvoor eenzoete lupine eneenwitbloeiende veldboon,omdatdezerassen, vanwege
de lage gehaltes aan anti-nutritionele componenten,goed in eenvarkensrantsoen passen.
Tabel 4. Gemiddeldegraan en peulopbrengstinenkel- ofmengteelt op klei.
Opbrengst ( t/ha)
Totaal

Graan

Peul

Tarwe

5,3

5,3

-

Gerst

6,1

6,1

Gerst-erwt

5,1

3,5

1,5

Gerst-lupine

4,3

3,8

0,5

Tarwe-lupine

5,2

4,9

0,3

Tarwe-veldboon

5,5

3,7

1,8

Deopbrengsten die in 2005 op het bedrijf van Wennekersgehaald zijn, liggen zo'n 1-1,5
ton/ha onder degemiddelde opbrengsten op klei. Dit heeftvoor eengroot deelte maken
metdeonbekendheid vanfamilie Wennekers metdeteelt vangranen enpeulvruchten.
Mede hierdoor isdeonkruiddruk in bijna alle gewassente hooggeworden,waardoorde
opbrengsten tegenvielen. Dit laat zien dat hettelenvaneigen krachtvoer wel betekent dater
tijd enaandacht nodig isvoor het indevingers krijgenvandeteelt.Toch laten deopbrengsten bij Wennekers een beeldzien dat opandere,vergelijkbare locatieswordt bevestigd.
Tarweentarwe-veldboon komen erqua productie uit alsde besteteelten. Bij lupine blijkt
dat ook de nieuwe rassen heelslecht groeien opgronden meteen hoge pH(>6-6,5) endus
afvallen voordefamilie Wennekers.
Kosten
Meteeneersteervaringvandeeigenteeltvangranen en peulvruchten kanvervolgensworden afgevraagd of het niet goedkoper wasgeweestom deze producten aante kopen.Kan
hetwel uit omeen bepaald voerzelftetelen? Omdezevraag te beantwoorden ishetgoed
om alle kostenvoordeteeltvan granen of peulvruchten opeen rijtezetten.
Tabel 5. Kostprijs vandeteeltvan granen en peulvruchten.
Opbrengst

Met McSharry

Zonder McSharry

t/ha

€/kg

€/kg

4,0

0,24

0,31

5,0

0,19

0,25

6,0

0,16

0,21

7,0

0,14

0,18
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De kostenvoor het landzijnop € 600/ha gesteld
(pacht of rente). Detotale teeltkosten inclusief al
hetwerk en machinesworden dan € 1350/ha.
Daar staan enkele mogelijke opbrengstentegenover (verkoop van stro à€ 100/ha en eventueel
McSharry premie à€ 310/ha). Hierdoor komen
de netto kosten op € 940/ha inclusief McSharry
of €1250/ha exclusief McSharry.
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Dekostprijsvoorgraan of peulvruchten hangt samen met
hetopbrengstniveau (tabel 5).Daarnaast ishet afhankelijk
van hetfeit of degrondwaarop hetvoergeteeld wordtpremiewaardig is.Opdenieuw aangekochte grondvan familie
Wennekers isjammer genoeg geen McSharry premieaangevraagd inde peiljarenvoorde hervormde landbouwsubsidies.
Dit betekent datzij in detoekomst ookgeen subsidie krijgen
energerekend moetworden metde kostprijszonderMc
Sharry(tabel 5).
Tabel 6. Huidigemarktprijzen (anno2005).
€/kg
Voergranen

0,18-0,20

Peulvruchten

0,24-0,25

Mengsel

0,21 -0,22

Wanneer de kostprijsvergeleken wordt metde huidige marktprijzen (tabel 6) blijkt dat zonder McSharry premiedeteelt
vanvoergraan pasrendabelwordt bij een productie hoger
dan 6,5 t/ha. Dezeopbrengst isbiologisch alleen haalbaar opdebestegronden.Eenmengselvangranen en peulvruchten wordt pasbij eenopbrengstvantegen de6t/ha rendabel.
Daar dezeopbrengsten alleen ingoedejaren haalbaar zijnvoor defamilie Wennekers isde
teelt van eigenvoer bij de huidige marktprijzen nietrendabel.

Mengteelt

Welke mate van zelfvoorziening is haalbaar?
Naast hetfeit of deteelt vaneigenvoer rendabel isof niet,zijn erandere redenenvoorde
familie Wennekers omdegranen en peulvruchten zelftegaan telen.Door hetvoerzelfte
telen,wetenzewaar het productvandaan komt. Bovendien voorkomt heteen boel heen
enweergesleepvanvoeders.Devraag die blijft ishoeverdefamilieWennekers nukan
komen in huneigenvoervoorziening. Defamilie beschikt over 25 haeigengrond directom
deboerderij.Opde helft vandit areaal kaneigen krachtvoer geteeld worden.Derestwordt
gebruikt voor deteeltvan grasklaver, deuitloop voor dezeugeneneendeelwordt verhuurd
voordeteeltvan kolenof aardappels. Hierdoor zoudefamilie Wennekers ongeveer 70 ton
krachtvoer kunnen telen.Tenopzichtevande krachtvoerbehoefte van 809 ton/jaar isdit
slechts 8,5%.Zelfsalsalleeigen grond gebruiktzouwordenvoordeteeltvan krachtvoer dan
zouslechts 17%van deeigen krachtvoervraag gedektworden door eigenteelt. Draaienwe
hetomdan blijktvooreenrelatief kleinvarkensbedrijf alsdatvanWennekersalsnel 150ha
pure krachtvoerteelt nodig tezijn omdevolledige krachtvoervraag tedekken.
Samenwerking met andere bedrijven:graan enwei
Op hetvorige bedrijf in Den Helderverkocht defamilie Wennekers hunvastevarkensmest
en hunvarkensdrijfmestaan biologische akkerbouwers indeomgeving (koppelbedrijven).
Hieruit vloeiden eenaantal vastesamenwerkingsverbanden voort, maar het kwamer niet
vandat dezebedrijven,naasteen klein beetje stro,ook ietssubstantieels terugleverden.De
grootste behoeftevaneenvarkensbedrijf bestaat namelijk uit krachtvoer envooralsnog kan
deteeltvan krachtvoer opakkerbouwbedrijven in Noord-Holland niet uit.Wanneer akkerbouwers graan in hun bouwplan opnemen,bestaat dit voor hetovergrote deel uit baktarwe.
Deprijsvan baktarwe ligt € 0,05/kg hoger danvoergraan,waardoor dezeteelt eenveel
lager saldo heeft(€ 250-350/ha). Bijde huidige prijsverhoudingen ishetdaarom niet
waarschijnlijk datfamilie Wennekerseengroot deelvan hun krachtvoer bij akkerbouwers uit
de buurt kanhalen.
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Desamenwerking meteenzelfverkazende melkveehouder lijkt meer perspectief te hebben.In
de buurt vanfamilie Wennekers liggen twee geitenbedrijven die nagenoeg al hun melkzelf
verkazen. Demelkveehouders moeten degrootste moeite doen om hunwei aftevoeren.Dit
isechter eenwaardevol voervoor devarkens.
Van teelt naar vervoedering
Voor hetvervangen vaneendeelvan het krachtvoer door
eigen geteelde ofaangekochte granenen peulvruchten
moetdevoerverstrekking aangepast worden door installatievan een hamermolen en menger (ziefiguur 1 ).

Figuur 1
Stortbunkermet
opvoervijzel,
hamermolen en
hegelmengervan
WanrooyAutomatiseringsbedrijfin
Heeswijk-Dinther

Hetzelf mengenvan krachtvoer is,integenstelling tot het
telen van eigen graan,wel rendabel te krijgen.Insamenwerking metJannyJans-Egelmeersvan mengvoederfabrikant Reudink isvoorfamilie Wennekers uitgerekend dat de meestewinstte halenvalt in het
vervangenvan eendeelvanvleesvarkensbrok endan met name in het startvoer.
Door de helft van heteigen areaal tegebruiken voor deteeltvan eigen krachtvoer(8,5%
van het krachtvoer vervangen door eigen graan en peulvruchten) wordt € 7.0004 opdevoerkosten bespaard.Wanneer het heleareaal (17%van de krachtvoerbehoefte) wordt gebruikt
voordeteeltvan krachtvoer loopt dit voerkostenvoordeel zelfsoptot € 9.700 perjaar. Het
verliesopdeteeltvan eigen graan wordt dus meerdan gecompenseerd door de besparing
opvoerkosten.Door hetgraan nietzelftetelen,maar hetaante kopen inde markt, kande
kostenbesparing nogverder oplopen t o t € 9.100 resp.€ 14.000 perjaar. Hier staanwel
extra investeringen tegenover indevormvan graanopslag endegenoemde hamermolenen
menginstallatie. Dit levert bij elkaar al sneleen investering opvan rond de€ 20-25.000.
Door devoerkostenbesparing wordt dit geld echter binnen twee tot driejaar terugverdiend.
Wei voeren
Naastdevervangingvan eendeelvan hetaangekochte mengvoerdoor eigen aangekochte
of geteelde granen en peulvruchten kaneendeelvan het krachtvoer vervangen worden door
kaaswei.Wanneer devleesvarkens perweek 65 liter wei (€ 1,30/100 liter) krijgen,geeft dit
voor het bedrijf opjaarbasis een besparing van€ 3.500 opdevoerkosten (berekeningJanny
Jans-Egelmeers, Reudink). Deinvestering vooreenopslagtank voor kaasweivan40.000 liter
eneendubbel leidingsysteem indevarkensstallen omdeweiopeenaparte nippelte kunnenvoerenzalzichoverdejaren uitbetalen.Toch isfamilie Wennekers nog niet overtuigd
vandevoordelenvan het gebruik van kaaswei.De
kwaliteitvan de kaaswei moet namelijk constant
zijn omeengoed uitgebalanceerd voer samente
stellen. Dit zou, met namewanneer dezevanzelfverzuivelaars afkomstig is,wel eenseen probleem
kunnenzijn.

Weialsvarkensvoertervermindering vande krachtvoervraag

Visie opde toekomst
Devooruitzichten voor hetwerken naarmeer
eigen krachtvoer lijken voor het bedrijfvan familie
Wennekers in eerste instantie niet erg rooskleurig.
Opdeeigen grond kanslechts ineen kleindeel
van hun krachtvoerbehoefte wordenvoorzienen
het isgoedkoper omdegranen en peulvruchten uit
de marktte halen.Dit geldt echter bij de huidige

Hierbij is uitgegaan van gemiddelde opbrengsten haalbaar op klei en de afwezigheid van Mc Sharry,zietabel 5.
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marktprijzen engewassubsidies. Deverwachting isdat daar in de komendejarenverschuivingen in plaatsvinden. Deafschaffing vandeMcSharrypremieendetoenemende verplichting
van biologisch krachtvoer zorgtervoor dat deteeltvaneigengranen en/of peulvruchten in
detoekomst misschien wel rendabel wordt,ookvoor deakkerbouwers inde buurt.
Daarnaast maakt dewinst door eigenvervoedering definanciële verliezen van deteelt meer
dan goed.Dooréneigen granen en peulvruchten én kaasweitevoeren kandevervanging
van het krachtvoer worden uitgebreid tot35%.

JoostvanAlphen:Varkensvoeren met restproducten
Circa 25%vande biologische vleesvarkenshouders
voert hunvarkens in plaatsvan droog krachtvoer een
brijvanzoveel mogelijk drogeen natte bijproducten
van devoedingsindustrie. Metdezevochtige brij
wordtzowel indevochtbehoefte alsdevoerbehoefte
van devarkensvoorzien.
VarkenshouderJoostvanAlphen iszo'nbrijvoederaar.Al enkelejaren probeert hijzoveel mogelijk
biologische bijproducten teverkrijgen omzijn 1300
varkenstevoeren.Ditvalt echter nog niet mee:Bij
eengrootdeelvande bedrijven die biologischevoedingsmiddelen maken,isdebiologische productie
slechtseen klein onderdeel.Hierdoor endoordatde
biologische productie onregelmatig tussenderest
vande productie inzit, komende bijproducten in
relatief kleine hoeveelheden enonregelmatig vrij.
Veel producenten vinden hetdaarom niet de moeite
waard omde bijproducten apart te houden en laten
zein hetgangbare circuitverdwijnen. Bijdroge bijproducten iserdansomsnogwatte regelen.Deze
zijn tijdelijk opteslaan en kunnen bijvoorbeeld in
bigbagsapart gezetwordentotdat ervoldoendeis
voor eenvollevracht naardevarkenshouder.Voor
natte producten gaat dit echter niet op.Zogaat bijvoorbeeld eengroot deelvan de biologische kaaswei,
maarookveleandere kleine bijproductenvoorde
sectorverloren.

maken. Dit percentage zou nog lager kunnenzijn
wanneer meer producenten hun bijproducten apart
zouden houden.PR-medewerkersvan bedrijven willenwel,omdat het kan bijdragen aaneenpositieve
uitstraling van het bedrijf. Opproductieniveau loopt
hetvaaktoch mis,omdat hetextra werkengeorganiseer kost. Ditwerkt kostprijsverhogend endaar
isbij de huidigevleesprijzen ook inde biologische
sector geen ruimtevoor. Eenbiologischevarkenshouder kandit probleem niet inz'n eentje oplossen.Om
hetgebruik van biologische bijproducten tevergoten
iseenduidelijke,gezamenlijke inspanningvereist
vanuit deVerenigde BiologischeVarkenshouders of
vanuit Platform Biologica. Hierdoor zou het aantal
varkensdat gevoerdwordt met bijproducten kunnen
verdubbelen ofzelfsverdrievoudigen.

Tochzijn ereen paar producten metaparte biologischeproductielijnen waarvan de bijproducten naar
het bedrijf van JoostvanAlphen gaan.Zovoert hij
het restwatervandetofu- ende pastaproductie,
kaaswei,griesenzemelenvan lokale maalderijenen
af entoe aardappelstoomschillen.Verdervult hij het
rantsoen aan metgraan enCCM(ongeveer 40%van
het rantsoen) datvanAlphen zoveel mogelijkvan
zijn eigen land haalt of bij Brabants Landschap of
collega boeren indeomgeving aankoopt.
Afhankelijk van debeschikbaarheid van derestproducten krijgt hij30-50%aanvullend voervande
mengvoederfabrikant om het rantsoen compleette
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100% biologischvoerenvanvarkens? Bestaat hetwel?
Dezevraag hebben wegeprobeerd te beantwoordendoor in binnen-en buitenland opzoektegaan
naar bedrijven die hettrucje voorelkaarhebben.
Deuitkomst van onzezoektocht wasontluisterend:
Erisin geheel Nederland,Duitsland, Denemarken
en Engeland geenenkel commercieel werkendbiologisch varkensbedrijf tevinden dat erin slaagtom
werkelijk 100%eigen of regionaal voertegebruiken.
Dereden? Demarkteisteenzodanig laagvetgehalte in hetvarkensvlees dat dit alleen meteenheel
uitgebalanceerd rantsoen haalbaar is.Hierdoorzijn
toevoegingen vansoja,aardappeleiwit ensynthetische aminozuren onmisbaar geworden. Ishetdan
werkelijk zodat hetvarkenzich met kunstgrepen
moet aanpassen aandewensenvan de mens,of kan
hetook nog andersom?
Hetweidevarken! Robuust,soberenlekker
Het iser nogwel,hetvarken datoverweg kanmet
eeneenvoudig rantsoen zondersojaschroot,aardappeleiwit ensynthetische aminozuren.Opwelkvarken
doelen wij? Het weidevarken!Tot in detweede helft
vande20ste eeuw kwamen dezevarkens nogvoor in
Nederland. Ingeheel Europa waren erzelf tientallen
rassenweidevarkens. Dezevarkenswaren aangepast
aande lokale omstandigheden,zewerden buiten
gehouden engevoerd metgras,resten uit dekeuken,
wei of eikels uit het bos.In Duitsland kwamenwe
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een beweging tegen die hetweidevarken heeft herontdekt. Erzijn steeds meer biologischevarkenshoudersdieweer kiezenvooroude,bijna uitgestorven
varkensrassen.Zij fokken dedieren om hun lekker
vlees,hun soberheid,robuustheid envruchtbaarheid.
Ook natuurbeschermers hebben hetweidevarken
ontdekt. Door hun uniek foerageergedragzorgen
weidende varkens namelijk voor eendynamisch
milieu.Zeleggen lokaalverscholen zaadvoorraden in
degrondvrij enzorgen eropdeze maniervoor dat
soorten dieal lang uit devegetatie warenverdwenen
weerterugkeren.
Ondernemers metweidevarkens kiezendoorgaans
voor dekorte keten.Zekiezenvoor direct contact
metdeconsument en hun slager weet precieshoe
hij die de beste producten kan makenvan hetvlees
dat dedieren leveren.In plaatsvan hetvarkenaan
te passenaandewensenvandeconsumentzoeken
weidevarkenshouders dusdejuiste consument bij
hunvarken.Zerealiseren opdeze manier eenhoger
kilogram prijs dan bij verkoop aan hetsupermarktcircuit. Eentweedevoordeel:het luktzegemakkelijker
om 100% biologisch tevoeren.Veel mensen die het
vleeseens hebben geproefd zijn verkocht. Hetvlees
isnamelijk lekker: iets meervet,maarvooralook
meersmaak.
Voor meer info kijk op www.weideschweine.de
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DouweMonsma
Akkerbouw verweven metandere takken

Het overgrote deel van de Nederlandse biologische landbouw issterk ontmengd.
Opde meeste biologische akkerbouwbedrijven worden grote hoeveelheden mest aangevoerd. Dit past niet binnen het streven naar regionaal gesloten kringlopen. Hoe
hechter dedierlijke en plantaardige productie verweven zijn, hoe beter beide sectoren
elkaar kunnen benutten.Volledig samengaan vanveehouderij enakkerbouwbedrijven is
hiervan de meest extreme vorm.Dit heeft landbouwkundige, milieukundige eneconomische voordelen.Omdeze mogelijkheden te verkennen zijn voor het bedrijf van Douwe
Monsma eenaantal scenario's doorgerekend.
Korte bedrijfsschets
Monsma isdebedrijfsleider van een ruim 200 hagroot biologisch-dynamisch (BD)akkerbouwbedrijf inzuidelijk Flevoland.Sindsdeontginning van de polder wordt opdit bedrijf
biologisch geteeld;een unieke situatie. Oorspronkelijk lagen erop dit bedrijf twee extensieve
vruchtwisselingen metvooral graan.Erbestaat aljarenlang eenkoppeling meteen naburig
gemengd bedrijf metakkerbouw, melkvee,vleesveeen paarden. Indeze koppeling wordt
land,voer,stroen mestuitgeruild.
Vanaf het midden van dejaren negentig ishet bouwplan steedsverder geïntensiveerd (meer
rooivruchten,groentegewassen endubbelteelten). Belangrijke gewassen in hetzesjarige
bouwplan zijn graan,grasklaver, luzerne,aardappelen,uien, kool,suikermaïs,suikerbieten,
doperwten enstamslabonen. Deintensivering wasnodig omdesteeds hoger wordende
personeelskosten enfinancieringslasten opte kunnen brengen.Dit isslechtstendele
gelukt; naastgoedezijn er nogteveel slechtejaren. Inde loopvan dejaren werd bovendien
duidelijk dat de bodemkwaliteit verminderde enookde milieukundige prestaties nadelig
beïnvloed werden.Deintensivering van het bouwplan ging daarnaast gepaard meteen
steeds hogere inzetvan meststoffen van buiten het bedrijf. Eenbedrijf van ruim 200 ha met
25 in plaatsvanvijf gewassenstelt bovendien enorm hogeeisenaan het
management.Alles overziend eensituatie die Monsma steeds meerzorgen
ging baren.

Hoekomje van een
akkerbouwbedrijfnaareen
veelzijdiggemengdbedrijf?
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Ineen brainstormsessie meteengroep mensenvan buiten het bedrijf werden eengrootaantal ideeënom uit deze impassete komen benoemd. Demeeste hadden betrekking op het
verminderen van deafhankelijkheid van de plantaardige productie,door dezefysiek tevervlechten metanderevormenvan productie. Hieronder worden drie scenario's uitgewerkt.
1. Eenmelkveehouderijbedrijf inpassen naast het huidige akkerbouwbedrijf;
2. scenario 1+verder vervlechten metandere plantaardigesectoren;
3. scenario 2 +mestvergisting.
Scenario 1:Eenmelkveehouderijbedrijf inpassen naast het huidige akkerbouwbedrijf
Eenmelkveehouderijbedrijf meteenomvangvan 80 melkkoeien zougoed inte passen
zijn naast het huidige akkerbouwbedrijf. Voor deproductie van ruw-,en krachtvoer is70
hagrond nodig.Het bouwplan wordtdusdanig aangepast dat er ruimte komtvoorzowel
grasland (40 ha) alsanderevoergewassen (30 ha maïs,graan,erwten en luzerne). Hetakkerbouwbedrijf teelt daarnaast ineen 6-jarige vruchtwisseling aardappelen, kool,suikermaïs
enconserven.Hetgrootste verschil met het oorspronkelijke bouwplan isdat ervanwegede
hoge kostprijs en lageoogstzekerheid geen uien meergeteeldworden.
Monsmawerkt momenteel al intensief samen meteenveehouderijbedrijf opvijf kilometer
afstand. Hetvoorgestelde scenario wijkt wat dat betreft weinig afvande huidige situatie.
Toch brengt het integreren vaneenveehouderijtak op het bedrijf zelfenkelevoordelen met
zich mee.Zoishet makkelijker om opéén bedrijf eenevenwichtige bemesting door tevoeren
dan optwee afzonderlijke bedrijven.Daarnaast iser minder gesleep met mest. Eenlaatste
belangrijk voordeelvan het integreren vandeveehouderijtak isdat door detoenamevande
hoeveelheid maaivruchten in het bouwplan deaanvoer van effectieve organische stof hoger
wordt. Hierdoor zullen optermijn deopbrengsten stijgen endeonkruidproblemen afnemen.
Tochzijn devoordelen invergelijking metde uitgangssituatie beperkt.Alleen de mestdieal
over relatief korte afstand werd aangevoerd,wordtvervangen. Debehoefte aan mestvan
elders blijft gelijk.
Scenario 2:scenario 1+verder vervlechten met andere plantaardige sectoren
Eentweede mogelijkheid om deeconomische basisvan het bedrijfverder teverstevigen is
hettoevoegen van meer plantaardige takken.Dezemoeten danweleendusdanige omvang
krijgen dat eraparte ondernemingen van gemaakt kunnenworden.
Eénvandeopties ishet uitbreiden van het bedrijf meteen boomgaard van 20 ha met
appels,perenen kleinfruit.Zowel degrondsoort als het klimaat leentzichgoedvoor fruitteelt. Het gebiedten noordwesten vanZeewolde kende oorspronkelijk eenflink aantal fruitteeltbedrijven. Bovendien iseral eenwat oudere boomgaard van 5 haop het bedrijf, die
momenteel wordtverhuurd.
Het uitbreiden met intensievevollegrondsgroenteteelt iseenandereoptie.Grondsoort en klimaatzijn echter op dit front beperkende factoren.Dezware kleigrondvanzuidelijk Flevoland
isniet geschiktvoorzeervroege (geplante) gewassen.Bovendien zijn er in hetverledenenkeleteleurstellende ervaringen geweest met intensieve groentegewassen (vooral prei).Eenlaatsteoptie isde uitbreiding meteen biologisch glastuinbouwbedrijf waar komkommer, tomaat
en paprika geteeld worden. Dit lijkt eengat in demarkt,want erzijn in Nederland slechts
enkelegrote engespecialiseerde biologische glastuinbouwbedrijven. Het nadeel isdatzo'n
bedrijf snel intensief wordt met hoge inputsvan nutriënten.
Door hettoevoegenvanfruitteelt englastuinbouw aan het bedrijfvan Monsma neemtde
totale nutriëntenbehoefte van het bedrijf behoorlijk toe. Bovendien wordt dezeeenstuk
minder evenwichtig. Inverhouding hebben defruitteelt ende intensieve groenteteelt weinig
fosfaat (P205) nodig;de behoefte aan N-en K- isechter hoog.Degezamenlijke behoefte aan
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N-en K-stijgt met 18tot20%.
Economisch isdit eeninteressant scenario.Met het gelddatverdiend wordt metdeverkoop
vangrond aan het glastuinbouwbedrijf en hetfruitteeltbedrijf kunnen de financieringslasten
wordenverlaagd.
Scenario 3: scenario 2 +mestvergisting
Wanneer rest-enafvalproducten beter benutworden,iseen minder aanvoer van dierlijke
mest nodig.Dit kandoor een mestvergistingsinstallatie,die mestvergisting combineert met
covergisting.Bermmaaisel,gewasresten enafvalproducten van de bedrijven dienen als input
voor decovergisting.Wettelijk mag 50%van hetvolume uit covergistingsmateriaal bestaan,
maar metgroveen laagenergetische producten isslechts25% haalbaar. Bermmaaisel staat
nog niet opde lijstvan producten dievoorcovergisting mogenworden gebruikt, verwacht
wordt datdit indenabijetoekomstwel hetgevalzalzijn.
Deomvang van de installatie wordt afgestemd opdegecombineerde behoefte vanalle
bedrijven. Eendeelvandebenodigde mest isafkomstig van hetveehouderijbedrijf; derest
wordtaangevoerd.
Omdat hetglastuinbouwbedrijf en hetfruitbedrijf beide relatiefveel(snelwerkende) NenK
enweinig Pnodig hebben,ismestscheiding hiereen logische keus.Dit lijdt tot eenhogere
nutriëntenbenutting. Dedunne N-en K-rijkefractie gaat naar hetfruit-, englastuinbouwbedrijf;dedikke P-rijkefractie gaat naar het akkerbouwbedrijf (ziefiguur 2). Het kooldioxideen
dewarmte dievrijkomen bij deverbranding van biogas kunnen deels ingezetworden op het
glastuinbouwbedrijf. Hierdoor zijn eropdit bedrijf meer mogelijkheden voorwinterteelten.

m

Vergiste mest ishomogeen,vrijvanziektekiemen enonkruidzaden enstinkt niet. Demestscheiding verhoogt de N-benutting enzorgtvoor een meer nauwkeurige dosering;allemaal
belangrijke landbouwkundige voordelen.Door hetgebruikvan bermmaaisel wordt eenregionale kringloopgesloten.
Uitde berekeningen blijkt dat de behoefte aan mestvan buiten het bedrijf met80%
afneemt;eenenorme besparing! Samen met de productie van groene stroom (besparing op
hetgebruik vanfossiele brandstoffen) zijndit belangrijke voordelen op hetgebied van het
verder sluitend makenvan kringlopen.
DeN-uitspoelingzal in de nieuwe situatie sterk afnemen ten gevolgevan deaangepaste
bemestingsstrategie endeafzonderlijke toepassingvan devasteendunne fractie. Deverminderde uitstoot van broeikasgassen endeverminderingvandeverkeersbewegingen enstankVeehouderij
Akkerbouwvoer + stro
overlastzijnvooral op regioniveau van belang.De
bedrijf
vermindering vandeuitstootvan broeikasgassen
vindt opveel manieren plaats;minder brandstofgebruik door mindertransport van afvalproducten
en mest;besparing op hetgebruik van aardgas
enhet benutten van kooldioxide op hetglastuinbouwbedrijf. Deterugverdientijd vaneen mestvergistingsinstallatie in dezesituatie iskort,ongeveer
vijfjaar. Dit komtvooral doordat naastdeverkoop
vanstroom ook deverkoopvan restwarmteen
kooldioxide aan hetglastuinbouwbedrijf geld
opbrengen.Mestvergisting isniet alleenvoor
Monsma maarookvoor de wegbermbeheerders
economisch interessant omdat erin deeigen regio
Glastuinbouw
Fruitteelt- bedrijf
eenflinke hoeveelheid bermmaaiselverwerkt kan
bedrijf
worden.
Figuur2 Schematische weergave vanstofstromen
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Intensievegroenteteelt met mindermest?
Intensieve groentegewassen worden
vooral opgespecialiseerde bedrijvenen
voor deverse marktgeteeld en kostenveel
handwerk. Hetgaat hieromgewassenals
aardbeien, prei,aspergesenbladgewassen(sla,andijvie,Chinese kool enspinazie). In Nederland isvooral in hetzuidoostelijk zandgebied eenconcentratievan
dezegespecialiseerde groentebedrijven te
vinden,zowel gangbaar als biologisch. Dit
zijnzeer intensieve bedrijven metweinig
rustgewassen enveeldubbelteelten.
Uit deanalysevanenkele bedrijven uit
zuidoost Nederland die deelnemenaan
het BIOM-project5valt op dat deNbehoefte van het bouwplan zeer hoogis
(166 kgN/ha). Omhieraan tevoldoen
iseen hogeaanvoervan nutriënten
nodig.Opdeze bedrijven wordtveel met
drijfmestgewerkt. Dezeis(in het mestoverschotgebied) goedkoop en ruimvoorhanden. Denutriëntenafvoer isopgroentebedrijven doorgaans laag (gem.73 kg

5
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N/ha). Dit komtvooral doordat bijveel
groentegewassen slechtseendeelvande
biomassa geoogstwordt. Erblijvenveel
gewasresten achter. Dit alles resulteert in
grote mineralenoverschotten (gem 152
kgN/ha) eneenzeer hogeN-voorraad
inde bodem in het najaar. DeNminwas
in 2003 gemiddeld 127 kg/ha.Verwacht
magworden dat deopdezezandgronden
hieraan sterk gerelateerde N-uitspoeling
ook hoogis.
Omdeafhankelijkheid vandierlijke mest
teverkleinen entevensde milieuprestaties
teverbeteren,worden in het BIOM-project eenaantal initiatieven ondernomen.
Zoexperimenteren deondernemers in
het project met rijenbemesting. Hierdoor
wordt de N-efficiëntievergroot.Waar
mogelijk wordt rijenbemestinggecombineerd metbijmestsystemen.
Eenverdergaande optie omdemilieuprestaties van de intensieve groenteteelt
teverbeteren ishet integreren meteen

BIOMstaat voor Biologische landbouw Innovatie enOmschakeling. Het project richt zich opversterking en verbreding
van de biologische vollegrondsgroenten, bloembollen en akkerbouwproductie.
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extensieve akkerbouwer of
rundveehouder. Derelatief
kleine groentebedrijven hebben namelijk vaak weinig
mogelijkheden om het bouw
plante extensiveren. Daarbij
weerhoudt het risicoopaaltjes,telers ervan meergroenbemesterste gaantelen.
Door de integratie heeft het
groenteteeltgedeelte minder N-bemesting nodig.Zij
profiteert namelijk vande
nalevering vanstikstof uit
degrasklaver. Deresterende
Nmin in het bodemprofiel
wordt beter benut dooreen
dieper wortelend volggewas.
Samenwerking metveehouders iseen mogelijkheid
waar ook in praktijk naar
gekekenwordt. Deaanvoer
van mest isdan direct(en
relatief goedkoop)verzekerd. Biologischteler Ronald
Haveman heeft hiersinds
Biologisch telerRonald Haveman
tweejaar ervaring mee.Hij
teelt prei opeen perceel dat hij
huurtvaneenveehouder. Het grasland
handig hulpmiddel bij hetselecterenvan
wordt in hetvoorjaar nadeeerstesnede
percelen(percelen natter dan grondwaterbemestengescheurd.Vervolgenswordtde
trap 3vallen af). Beoordeel de percelen
preigeplant. Hetgewasgroeitvlotweg.
bovendien niet alleen oppervlakkig;graaf
Destikstof diedeverterende graszode
ook eenseenprofielkuil.
nalevert, kanvooreen belangrijk deel
Deonkruiddruk opgescheurd grasland
voorzien indeN-behoeftevan hetgroenisandersen lager dan opbouwland.
tegewas.Overdeteelt en hetsysteemis
Emeltenen ritnaalden kunnenwelgrote
Havermanzeerte spreken.Ofhij hierwel
schadeveroorzaken aan hetgroentegeof niet meedoorgaat hangt af van deecowas. Prei ishier minder gevoeligvoor
nomischeomstandigheden.
dan koolgewassen.Chinese koolzou
Haverman bijvoorbeeld nietgraag opeen
veehouderijbedrijf telen. DeafstandtusHettelenvangroentegewassen opeen
senhetgroentebedrijf en hetveebedrijf
veehouderijbedrijf iseenleerproces.
moetzoklein mogelijk zijn. Het heeft
Goededroge percelenzonderstorende
geen
zin omvooreen klein perceel grote
lagenzijn zeer belangrijk. Hetbeste
afstanden afte leggen. Veehouderszijn
grasland islang niet altijd ook hetbeste
niet altijd bereidom land teverhuren
bouwland. Deontwatering vangrasomdatzein problemen kunnen komen
landpercelen isvaak slechter dan bouwmetdederogatieregeling.
landpercelen,metalle risico'svan dien.
Eenkaart metgrondwatertrappen iseen
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Evaluatie:vooral verweving met mestvergisting interessant
Omeengoedgefundeerde keuzeuit devoorgaande scenario'ste maken iseenoverzicht
gemaaktvan deteverwachten gevolgen op hetgebied van deteelt, het milieu,deeconomie, kringlopen enorganisatie (tabel 7).
Tabel7. Verwachte effecten tenopzichte vande uitgangssituatie.
Scenario1

Scenario2

Scenario 3

Teeltkundig

+

+

++

Milieukundig

0

0

++

Economisch

+

++

+++

Kringloop

+

+

++

Organisatorisch

0

Teeltkundig wordt er in alle scenario'svooruitgang geboekt. Door eenextensivering van het
bouwplan,stijgen optermijn deopbrengsten en neemt deonkruiddruk af. Indien vergiste
mestwordt toegepast zullen deteeltkundige voordelen verder toenemen door de betereen
meer bedrijfszekere mestkwaliteit. Eenmilieukundige verbetering zowel op bedrijfsniveau
(minder uitspoeling) alsop macroniveau (minder emissievan broeikasgassen,productievan
groene stroom,minder ammoniakuitstoot)vindt vooral plaats in scenario 3. Demilieukundigevoordelenvan het meerverweven metanderesectoren (scenario 1en2)zijn beperkt.
Economisch dragen zowel hetverweven metanderevormen van productie, maarvooralook
mestvergisting bij aaneen
beter bedrijfsresultaat.Voor
hetverder sluitenvankringlopen isvooral hetscenario
waarbij mestvergisting wordt
toegepast aantrekkelijk.
Door het gebruik van bermmaaiselalscovergistingsmateriaal kaneen regionale
kringloop verderworden
gesloten envermindert de
afhankelijkheid van dierlijke
meststerk. Organisatorisch
wordt hetechter welsteeds
complexer. Erkomen meer
bedrijfsleiders die iedervoor
heteigen bedrijf verantwoordelijkzijn. Definanciële,
fiscaleenjuridischeorganisatie wordt complexer.
Dit vraagt om eengoede
regie en management.Alles
overziend heeft hetscenario
met mestvergisting dusdanig
veelvoordelen dat ditvoor
Monsmazekerte overwegen
valt.
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Familie Vrolijk:

Zoektocht naar alternatieve strooisels

liflII«à
Het aanbod van biologisch stroin Nederland in2002 bedroeg slechts30%vande
vraag naarstro indebiologische sector. Melkkoeien ineen potstal vragen,van allelandbouwhuisdieren, het meestestroomschoonte blijven:devuistregel is 10-12 kgperdier
perdag.JanenAnnetVrolijk kwamen metdeschaarstevan stro inaanraking toenzij
in 1990 biologisch-dynamische (BD) melkgingen produceren.Stalling ineen'pot'was
toen eenvereiste metoogopdierwelzijn en productie vanwaardevolle vaste mest. Het
stro moestookgrotendeelsvan biologische herkomst zijn. Dit stroisbehalveschaars
ook relatief duur. In2005 kostthuisafgeleverd stro biologisch€ 80/ton engangbaar
€ 65/ton. Dezesituatie leidde ertoe dat defamilieVrolijk isgaanzoeken naarmogelijk
heden omte besparenopstroenstrooikosten.
Gesloten bedrijf
DeKlaverhoeve, het bedrijf vandefamilieVrolijk ligt in het noordelijk gedeeltevan
Waterland. Het bedrijf beslaat 50 hagrond,grotendeels grasland,60 melkkoeienen
25 stuksjongvee. Demelkproductie isgemiddeld 5500 liter perdier. Degraslandpercelen
worden eensinde8 à 10jaar gescheurd enopnieuw ingezaaid.Opdie plek wordt dan 3-4
ha GPS geteeld.Deaankoopvanvoer hangt afvandeopbrengsten.Aankoop gebeurde tot
2005 bij een koppelpartner dieook ca.50ton stro leverdeenzelf ca. 200 kuub stalmest
aankocht. Detotalevaste mestproductie van defamilieVrolijk bedraagt circa 1000 kuub.
Het N-overschot isopde Klaverhoeve gemiddeld 224 kg/ha (zietabel 8). Delagefosfaattoestand vande bodem,in combinatie metde licht negatieve P205-balans,wordt af entoe
gerepareerd metCafza (natuurfosfaat).

"Eengesloten bedrijf
is evenwichtiger.
Dooralleenmesttegebruiken
vanje eigen bedrijf
kun je een biologisch evenwicht
indebodem opbouwen.
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Tabel 8. Mineralenbalans vande Klaverhoeve.
N(kg/

ha)

P205 (kg /

ha)

K20 (kg / ha)

Aanvoer
Ruwvoer en krachtvoer

28

10

27

Strooisel

22

4

48

N-binding klaver

50

N depositie & mineralisatieveen

185

Totale aanvoer

285

14

75

Zuivel

36

14

13

Dieren,eieren enwol

5

3

0

Afvoer

Meststoffen

20

10

32

Totale afvoer

61

27

45

Balans

224

-13

31

Sindsdeomschakeling naar BDdoet defamilieVrolijk veel moeite om hetgebruik van nietbiologische grondstoffen zoveel mogelijk te beperken en kringlopen op het bedrijf tesluiten.
Zestreven naar eengesloten bedrijfssysteem zonder inbreng van buitenaf.
Besparing van stro
Sindsdekomstvan een hellingstal in '97 bespaart defamilieVrolijk ongeveer 25%opde
hoeveelheid stro.Dezestal heeft naar beide kanten een helling van 10°waardoor hetveede
stalmest omlaag kantrappen. Dezebeweging versterkt decompostering. Dedierenvertoevengraag opdezewarme heuvel,detemperatuur onder deoppervlakte is50-60 °C.Behalve
de hellingstal zijn er potstallen voor hetjongvee en hetafkalven op het bedrijf aanwezig.
Verdere besparing opstrowasmogelijk per2001 door deaanschafvaneen mechanische
stroverdeler dietwee keer perdageendunne laag strooit. Hetstrogebruik in de hellingstal
bedraagt gemiddeld 7,5 kggraanstro/dier/dag. Indejongveepotstal ishetgebruik 8 kg/
dier/dag. Jaarlijkse gebruikt defamilieVrolijk ongeveer 150ton strovoor de helling-ende
potstallen.
Rietmaaisel als alternatief strooisel
Naasteen besparing opstro,ging defamilieVrolijk vanaf '93 opzoek naar alternatieve,
goedkopere strooisels.Zijzagen in hun omgeving riet gemaaid worden en liggen blijven.Het
waterschap wilde dit rietmaaisel wel aan het bedrijf leveren.Het grootste probleem waar
familieVrolijk bij deeersteervaring tegenaan liepwas hetzwerfvuil,o.a.glas.Het materiaal
wasniet geschiktvoor melkvee maarwelvoorjongvee.
In'97 kwam het 'Humest project' tot stand,op initiatief vanAgrarische Natuurvereniging
Waterland. Hierin zijnzakelijke afspraken gemaakt over de levering van natte endroge maaiselsaan boerendoor het hoogheemraadschap (HHNK) engemeenten. Binnen hetwerkgebiedvan het HHNKzijn 'ecologische dijken' aangewezen die betrouwbaar zijn met oogop
allerlei verontreinigingen zoalsafval,bestrijdingsmiddelen of emissiesvan autoverkeer.
Toezicht op de herkomstvan natuurstrooisel isdesleutel tot voorkomenvan bepaalde
infecties (bijv. Neospora door hondenpoep),zwerfafval enopnamevantoxische stoffen of
planten.Opdeoogstlocaties van natuurstrooisel voor defamilieVrolijk staan nauwelijks
giftige planten.Ookakkeronkruiden en hunzadenzijn geheel afwezig. Het graslandonkruid
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ridderzuring vormt wel een reële bedreiging. Bij proeven met mest uit de hellingstal opde
Klaverhoeve werden echter geen levendezaden gevonden.Ook bleek uit proeven enliteratuuronderzoek dat zuringzaad,behalve door de hogetemperatuur vancompostering,ook
wordt aangetast door vocht eneen lagezuurgraad (pH).
Risico'svan natuurstrooisels
Natuurstrooisels brengen dus risico's metzich meeopgebied van dierwelzijn enmestkwaliteit (tabel 9). Behalvede kansop infecties,verwondingen enscherp,vergiftiging enonkruidzaden inde mestzijn erook nogde risico'svan stofproductie en boterzuurbesmettingvande
melk.Voorallegenoemde punten heeftfamilieVrolijk oplossingen gezocht.Vanalle natuurstrooisels ishooiveruit het meeststoffig. Demeting van respirabel stof een half uur na het
strooienvan hooi, bleef onder dedrempel voor hinderlijk stof ('MAC-waarde'). Afwisseling
van strooiseltypen vermindert detotale blootstelling. Dezeafwisseling,gericht opzowel
eenstevig alsschoonendroog strobed isook eensleutel om bevuiling endaardoor kansop
besmetting met boterzuur of infecties (bijv. mastitis) teverminderen.
Natuurstrooisels inde praktijk
Hooi en riet absorberen 30-45% mindervocht dantarwestro. Minstens zobelangrijk ishet
geringerevermogen van dezestrooiselsoorten om mest'in te rollen'.Beide eigenschappen
leiden ertoe dat er minstens 25% meer natuurstrooisel moetworden gestrooid invergelijking metgraanstro.Omdat natuurstrooisel gratis is,zijn kosten hierbij geen bezwaar. Echter,
eengrote hoeveelheid hooi geeft eenvastgekoekte laag die hetwegzakkenvan urine hindert
enook slecht composteert. Eenstrobedvan uitsluitend riet iste grof. Door riet, hooi enstro
aftewisselen kandefamilieVrolijk sturen opzowel destructuur van hetstalbed alscomposteerbaarheid. Noodzakelijk isook dat destroverdeler langstengelig engrof materiaal klein
snijdt.
Eenander knelpuntvan natuurstrooisel isdevaak onregelmatige,weersafhankelijke aanvoer
waarbij het materiaal nat kanzijn. Daarom heeft defamilieVrolijk in '95 eenopslagloods
voorstrobalen gebouwd. Hier kan hetvochtige materiaal drogen enook eenvoorraadvormen. Doorde mogelijkheid tot drogen inde loods,isdefamilie Vrolijk gaan experimenteren
met hettijdelijk buitenleggen van rietbalen.Doordeverwering absorbeert het rietmakkelijkervocht enwordt decompostering in het stalbed bevorderd.

Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw - Uitdagingen inpraktijk

25

Natuurstrooisels als acceptabele inputbron
Behalve kostenbesparing bieden natuurstrooisels ook anderevoordelen,namelijk eenverhoging van de productie vanvaste mestende mogelijkheid om maaisel uit natuurterrein
teverwerken. Door 50%van het graanstro tevervangen door een ruime hoeveelheid hooi
en riet, kanvolgens berekeningen ca. 18%meer Nen3% meer P worden aangevoerd.De
K-balans isechter kritisch omdat maaisel,mededoor oogstwijze,vaak minder Kbevatdan
graanstro. DefamilieVrolijk kan met 50%vervanging van het graanstro,zeker300 kuub
mestafvoeren richting biologische akkerbouw zonder een negatieve K-balans. Dit is50%
meerdande huidige hoeveelheid 200 kuub.
Tabel9.Voordelen versus risico's ennadelen van gebruikvan natuurstrooisels.
Voordelen

Risico'sof nadelen

Gratis materiaal

Stof

Aanvoer N,PenK

Infecties (Neospora)

Aanvoer organische stof

Boterzuur

Ruige mestvoor subsidie

Vergiftiging door planten of emissies

weidevogelbeheer
Samenwerking met terreinbeheerders

Zwerfafval, verwondingen
Onkruidzaad in mest
Extra arbeid

1

5 AfwegingdoorJan Vrolijk:

%Ä£ "Uiteindelijkben ik tot de conclusie
f/jfrf gekomen dat hetfinanciële voordeel
zwaarderweegtdan
alleanderenadelen."
Welk oppervlakte aan natuurgebied is nodig?
Bij iedereton natuurstrooisel hoort een bepaald oppervlak natuurgebied.Wanneer familie
Vrolijk de helft van het graanstro wil vervangen door ruim natuurstrooisel met maximaal
20% hooi, heeft zeopjaarbasis 60 ton graanstro, 55 ton riet en35 ton hooi nodig.Met
dezeaanvoer kunnen destallen van familieVrolijk jaarlijks eenoppervlak verwerkenvan
ruim 20 ha natuurterrein. Hettotale benodigde areaal voor strooiselwinning stijgt daarmee
met 70%. Bijdeze berekening isuitgegaan vandegemiddelde opbrengsten van riet, hooien
graanstro.
Gebruikvanstrooisel heeftveel potentie: in Noord-Holland isin Programma Beheerca.
1300 ha rietachtige vegetatie begrensdwaaronder zo'n 200 ha puur rietland.Alleen al in
Waterland, beheert het HHNKca300 ha rietkragen,bermen endijken.JanVrolijk zegt hierover: "Wathetecologisch beheerin Noord-Hollandbetreft, kanernogheelwat worden verbeterd.Vooreen mooie vegetatiezourieteens in detweejaar moeten worden gemaaid, maarik
ken gebieden waardat in tienjaar al nietmeerisgebeurd. Diegebieden verruigen, deflora
enfaunazijn daarallang nietmeeroptimaal.Bovendien blijft biomassa diewel vrijkomt
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vaakgewoon liggen,omdat de instanties niet demoeite
nemen het weg tehalen."
Eenextra natuurbeheeraspect van 'riet voorstro' isde
waardevanvaste mestvoor hetweidevogelbeheer.Door
het uitrijden van dezevaste mestwordt het bodemleven
gestimuleerd. In beheersgebied levertdit eenvergoeding opvan€ 77/ha.
Dezoektochtvan defamilieVrolijk naar mogelijkheden
omte besparen op stro enstrooikosten heeft geleid tot
eenaanpak meteffecten buiten het bedrijf. Metbesparingvan strokosten en hetsluiten van kringlopen als
startpunt, hebbenzij een bedrijfssysteem ontwikkeld dat
natuurterreinen helpt beherenentevensakkerlanden
weidevogelpercelen voorziet van hoogwaardige mest.

Krachtvoergebruik inde melkveehouderij
Het grootste deel (70%) van degrondstoffen voor
biologisch krachtvoer wordt in het buitenland geproduceerd.Voor hetterugdringen van het aandeel
grondstoffen van buitenlandse herkomst bevindtde
rundveesector zich ineengunstige positie tenopzichtevan de kippen-envarkenssector.Veelrundveehouders hebben de mogelijkheid hun eigen krachtvoer
teverbouwen,alsonderdeelvaneenvruchtwisseling
gericht opeen hogegraslandproductie. Daarnaast
kunnen herkauwers(vrijwel) zonder krachtvoer ook
prima produceren.
BijfamilieVrolijk produceren deMRU koeien opeen
geringe krachtvoergift vancirca 500 kggraan per
koeruim 5500 kg melk. Naast het graan voertde
familie circa 30 ton gras-ofluzernebrok opjaarbasis. Debrok komt
zoveel mogelijk van heteigen
bedrijf. Hetgraan wordtvaneen
akkerbouwer in debuurt betrokken. Defokkerij op het bedrijfvan
familieVrolijk isnietgericht op
een hoge melkproductie perkoe,
maarjuist opeen(sobere)koe
die past bij het bedrijf metdeze
gematigde productie-intensiteit.

moeilijk tetelen is.Op basisvan
goede grasklaver, snijmaïseneen
graangiftvan circa 1000 kgper
koeiseen productie van ruim 7000
kgmelk per koehaalbaar.VoorJanVrolijk isdit geen
optie: het past niet bij zijn filosofie van hetvoeren
vande koeien naar hun aard (runderenzijn primair
ruwvoerverwerkers) en het gesloten bedrijfssysteem
(krachtvoerverbouw ismoeilijk in hetveenweidegebied). Het messnijdt daarbij aantwee kanten:deste
meer krachtvoer wordt geteeld,deste meer mestde
veehouder zelf nodig heeft,waardoor de ruimtevoor
een biologische akker- entuinbouw op basisvan biologische meststoffen sterk beperkt wordt.

Herkauwers hebben nogeen
voordeel bovenéénmagigen:
hoge producties zijn haalbaar
zonder aanvullingen methoogwaardig eiwit,wat in Nederland
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Uitdevoorgaande bedrijfsportretten blijkt dat ereenaantal vooroplopendeondernemerszijndiedeuitdaging hebbenopgepakt. Zij hebbenvormenvan productieontwikkelddie meerrechtdoenaandegrondbeginselen vandebiologische landbouw. Indit
laatste hoofdstuk vandeze brochurewordendeperspectieven ineenbrederecontext
geplaatst.

Akkerbouw
Eenbedrijf alsdat vanWim Keuper laatziendat er nogveel mogelijkheden zijn om het
mestgebruik in de biologische akkerbouw teverminderen.Met eengoed uitgekiendbouwplan ende maximale inzetvan groenbemesters ishetzelfs mogelijk om helemaal geendierlijke mestte gebruiken.Vlinderbloemige hoofdteelten engroenbemesters makeneenessentieel onderdeel uitvan dat uitgekiende bouwplan. Uit hetverhaal van Douwe Monsma blijkt
dat het verweven vanakkerbouwmetmelkveehouderij grotevoordelen heeft. Degrasklaver
als basisvoor demelkveehouderij kantevenseen belangrijke N-enorganischestofmotor
wordenvoor degezamenlijke vruchtwisseling.Wel blijft het nog noodzakelijk om alternatieve
bronnen tevindenvoor het onderhouden van de bodemvruchtbaarheid (zieverder punt4).
Verweving met andere sectoren isvoor akkerbouw vooral interessant wanneer dit gekoppeld
wordt aan biogasinstallatie. Dit beperktde mestafhankelijkheid envergroot de mogelijkhedenom meeracceptabele stromen te gebruiken.Mestscheidingzorgt ervoor dat demineralenop de plek komenwaar zehet meesttot hun rechtkomen.
Intensieve tuinbouw
Het blijkt erg moeilijk omde intensieve tuinbouw, met kasteelt als meest intensievevorm,
een plaatste geven in een biologische sector in evenwicht. Door het hoge aandeel gewassen
meteenhoge mestbehoefte,zijn mineralenoverschotten bijna onvermijdelijk.Veelvandeze
problemen zijntevoorkomen door deintensieve tuinbouw mee telatenlopenin een ruimere
rotatievaneen akkerbouwbedrijfofveehouderijbedrijf. Voor de intensieve glastuinbouw zou
eenverweving meteenveehouderij-of akkerbouwbedrijf in combinatie meteenbiogasinstallatie wel eenséénvan deweinige mogelijkheden kunnenzijn omacceptabele milieupresta-
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ties te bereiken.Mestscheiding kandaarbij zorgen dat alleen de mineralen waar zehetmeest
behoefte aan heeft naarde intensievetuinbouwgaan.
Melkveehouderij
Het bedrijf vanJanVrolijk toont aandat melkveehouders meer mest kunnen vrij maken
door mindertebemesten opgrasklaver en meermest te produceren doororganisch materiaal
uit natuurgebieden ophetbedrijf aan tevoeren (zieverder punt 4). Bij hetverlagenvande
bemesting opeigen land enafvoeren daarvan naar deakkerbouw ishetcompenserenvande
extra mineralenafvoer wel belangrijk. FamilieVrolijk doet dit metdeaanvoer van Cafzaenin
beperkte matedoor deaanvoervan natuurstrooisel.

Verhogen eigen teeltvan krachtvoer
Hettelen van eigen krachtvoer blijkt bij de huidige prijsverhoudingen alleen rendabel bij
eengoede productie per haeneengewaspremie. Deteeltvan eigen krachtvoer zaldaarom
alleen eengrotevlucht nemen alsdemarktvoor krachtvoeders verandert. Dit kangebeurendoor hettoenemend aandeel vereiste biologische producten in het krachtvoer ofdoor
hetverplicht stellenvaneendeel eigen productie van krachtvoer. Deeigen voerproductie
doorvarkens-en pluimveebedrijvenzal meestal zeer beperkt blijven:per bedrijf zijn dermate
grote oppervlaktes nodigvoor deverbouw van hetvoer dat dit voor slechtsweinig bedrijven
eenreëelontwikkelingsperspectief is. Omde hoeveelheid regionaal geteeld krachtvoer te
vergroten isdeakkerbouw noodzakelijk.Aangezien éénopéén relatiestussen akkerbouw
en intensieveveehouderij moeilijk zijn, iseencoördinerende rolvan de grondstoffenhandel
onontkoombaar.
Ondanksdezebeperkingen zijn eralvolopveehouders dieopdeontwikkeling vooruit lopen.
Naast het bedrijf van familie Wennekers,probeert bijvoorbeeld JoostvanAlphen zijngranenzoveel mogelijk zelftetelen of uit de regiote halen.Natuurbeheersorganisaties diede
extensieve graanteelt koesteren kunnen daarbij intoenemende mateeen rolspelenvoorde
biologischeveehouderij.
Verhogen gebruikbiologische bijproducten
Het gebruik van biologische bijproducten uit de levensmiddelenindustrie loopt op dit
moment vaakvast op logistieke problemen.Hierdoor verdwijnen veel biologische bijproducten in hetgangbare circuit. Eenaantal pionierszoalsJoostvanAlphen trekken volop aande
verdereontwikkeling vandeze marktdie heelgoed past bij de intentiesvande biologische
landbouw. Eengezamenlijke aanpak en lobby naardevoedingsmiddelenindustrie isbelangrijk omdezeontwikkeling kracht bijtezetten.
Samenstellen vaneen regionaalrantsoen voorvarkens
Hetsamenstellen van een regionaal rantsoen blijkt heel moeilijk wanneer devereiste hoge
vleeskwaliteit wordt nagestreefd. Hetvarkenwordt daarbij metveel moeite aangepast
aandeeisenvan magervleesvandeconsument. Erzijnechter ookvarkenshouders die het
omdraaien enconsumenten zoeken bij hetvarken. Het samenstellen vaneen regionaal rantsoen blijkt dan eenstuk eenvoudiger.
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Verlaging strooiselgebruik
FamilieVrolijk heeft het gebruik vanstro in de potstal weten teverlagen door destalom
te bouwen naar een hellingstal eneenstroverdeler aante schaffen. Hiermee kan hetstrogebruik met40 tot 50%wordenverlaagd.
Alternatiefstrooisel
Eenandere manier om hetstrooiseltekort opte lossen,isdoor andere materialen dan strote
gebruiken alsstrooisel.Het gebruik van rietmaaisel endijk- of natuurhooi blijktvoor familie
Vrolijk eengoed,eneconomisch aantrekkelijk, alternatief tezijn. Herkomstbeheer enmenging vanverschillende strooisels ishierbij belangrijk.

A
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Organisch materiaaluitnatuurgebieden
Materialen uit natuurgebieden kunnen opverschillende manieren aangevoerd worden op
biologische bedrijven.Wim Keuper doet dit in devormvan compost. Water in deverschillendecompostsoortenwordt verwerkt isergvariabel enondoorzichtig.Veel organisch materiaal uit natuurgebieden wordt vaak samen met plantsoen-engroenteafval gecomposteerd.
Hetwaarborgen van eengoede kwaliteit voorcompost die past bij de biologische sector
zoudaarbij behulpzaam kunnen zijn.Voor het bedrijf van Monsma iseenandere manier
van hetgebruik van natuurmaaisels uitgewerkt. Eenmestvergister blijkt erggeschikt omop
een kosteneffectieve enonkruidvrije manier organisch materiaal uit natuurgebieden opeen
biologisch bedrijf teverwerken.Als laatste toont familieVrolijk aandat hetgebruiken van dit
materiaal alsstrooisel ineen potstal of hellingstal ook een bruikbare eneconomische manier
kanzijn om acceptabele inputs naarde biologische landbouw te halen.Dit pasttevens inde
verbreding van desamenwerking naar natuurbeherende instanties, dievaak ook eenbestemming zoekenvoor het organisch materiaal uit hungebieden.
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Waarom
De huidige
biologische sector
in Nederland heeft
grote moeite om
tegemoet te komen
aan eenaantal door
desector zelf(IFOAM)
geformuleerde intenties.
Aan de hand van vier
portretten worden indeze
brochure voorbeelden
gegeven van bedrijven die
werken aan innovaties voor
de belangrijkste uitdagingen
waar desector voor staat. In
het laatste hoofdstuk worden
de perspectieven die de bedrijven
inde portretten bieden ineen
bredere context geplaatst.
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het deelproject "Inspirerende
^t
Praktijkvoorbeelden"van hetLNVonderzoeksprogramma401-11"Intersectorale
samenwerking inde biologische landbouw".
Indit programma,wat loopt van 2003 tot en
met 2005, werkenAnimal ScienceGroup, Plant
>^
Research International, Praktijkonderzoek Planten
Omgeving en LEI(allen onderdeel van Wageningen UR)
en het Louis Bolk Instituut samen.
Bestellen
Meerexemplaren van dit rapport zijn te bestellen,onder vermelding
van 'Publicatienummer LV-58,bij het Louis Bolk instituut
Hoofdstraat 24, NL-3972 LA, Driebergen
Tel:0343 523860, Fax:0343 515611
info@louisbolk.nl, www.louisbolk.nl

