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Vertrouwen

Veehouder, water en waterschap
Als grootgrondgebruiker heeft de melkveehouderij veel invloed op de regionale waterhouding.
Om het watermanagement te optimaliseren wordt de BedrijfsWaterWijzer ontwikkeld, een
tool waarmee een bedrijfswaterplan kan worden gemaakt dat aansluit bij de behoeften van de
veehouder en zijn waterschap.
Maatwerk dus. Het bedrijf kan met
de controleerbare uitvoering van dat
plan voldoen aan de eisen van de
Kaderrichtlijn Water, waardoor aanscherping van generieke wetgeving
niet nodig is. Bij de ontwikkeling van
deze tool wordt intensief samengewerkt met de waterschappen; zij
worden in waterzaken onze partners.
De te ontwikkelen tool moet veehouders aanspreken. Daarom is aan de
deelnemers van Koeien & Kansen
gevraagd wat ze belangrijk vinden,
hoe ze denken bij te kunnen dragen
aan goed waterbeheer en wat er
in de relatie met het waterschap kan
worden verbeterd.
Geen risico
Bovenaan het verlanglijstje staat
schoon en voldoende oppervlakte

water, omdat het dient als drinkwater voor het vee. Men wil geen enkel
risico lopen. Water moet helder zijn en
liefst afkomstig van het eigen bedrijf.
Flexibeler peilbeheer kan ervoor zorgen dat beter kan worden ingespeeld
op uit te voeren werkzaamheden en
weersverwachtingen. Dit kan leiden
tot een betere conservering van neerslag. De veehouders denken dat het
slootonderhoud en het verwerken
van maaisel en bagger goedkoper
en beter kan, als zij daar zelf meer
bij betrokken worden. Als maaisel en
bagger op de kant blijven liggen wekt
dat ergernis; als het wordt afgevoerd
zijn de kosten erg hoog. Men denkt
dat verwerking tot meststof op het
bedrijf best mogelijk is. Recycling!

Direct contact
De relaties met het waterschap zijn
heel verschillend, maar meestal is er
alleen contact met de uitvoerende
mensen in het veld. Een directer contact tussen veehouder en ‘kantoor’
kan voorkomen dat ergernissen ontstaan, zonder dat het waterschap zich
daarvan bewust is. Het wordt eigenlijk vooral een kwestie van verweving
van culturen. Een goede relatie is
belangrijk, omdat de slotconclusie is
dat de waterbelangen van veehouder
en waterschap vrijwel steeds parallel
lopen.
Frans Aarts
Wageningen UR
Lees ook het interview met
Nanne Koopman op pagina 3.

Koeien & Kansen moet
Europa veroveren!
Het project Koeien & Kansen is in mijn ogen het schoolvoorbeeld van hoe wetenschap, praktijk en politiek met elkaar
samen moeten werken.
Er zijn weinig projecten die meer
voor de sector betekend hebben
dan Koeien & Kansen in de laatste 10
jaar. Het project kan inmiddels op erg
veel draagvlak rekenen bij zowel veehouders en erfbetreders, als ook bij
mensen van verschillende overheden.
Krachtig project
Ik denk dat de kracht van het project zit in de pragmatische instelling van de betrokken deelnemers
en onderzoekers, en de sterke koppeling met de boerenpraktijk. Deze
kracht heeft er toe geleid dat nu ruim
70% van Nederland aan BEX deelneemt. Een nieuwe ontwikkeling als
de KringloopWijzer wordt nu zelfs
vrijwel direct omarmd, terwijl de tool
nog niet eens af is. Het project heeft
er ook voor gezorgd dat boeren weer

interesse hebben in bodemvruchtbaarheid en denken in termen van
efficiëntie. Voor mijzelf heeft het zelfs
de weg vrij gemaakt om een nieuw
bedrijf te starten dat zich puur richt
op advisering rondom de ruwvoerteelt.
Nu de rest van Europa nog
Veel veehouders hebben nu hun
hoop gevestigd op implementatie
van de KringloopWijzer in wetgeving; om zo ontwikkelruimte te creëren of te behouden. Dat valt of staat
met acceptatie van de politiek. Niet
alleen in Den Haag, maar vooral ook
in Brussel. Men moet daar niet denken: “Die Hollanders hebben weer
iets bedacht om meer mest uit te rijden” Daar is de MINAS al op gesneuveld. Tijdens mijn reizen voor BLGG in
de Scandinavische landen merkte ik

‘Pap, mag ik iets later naar bed,
dan kan ik de eerste helft van
het Nederlands elftal nog zien’,
vroeg mijn zoon onlangs toen
Oranje nog kansen had. ‘Zeker
niet, je weet dat je om kwart over
negen naar bed moet.’ Misschien
wel star van mij, maar ik probeer
juist consequent te zijn.
In de melkveehouderij voelt het
soms vergelijkbaar. De overheid stelt gebruiksnormen voor
bemesting. Star vinden wij dat
als melkveehouders. ‘Ik mag
maar 250 kg stikstof bemesten, terwijl extra bemesting bij
mij niet tot extra milieubelasting leidt’. Tja, zo is de regel.
De vertaling van het EU-beleid
naar het Nederlandse mestbeleid, een vaste bemestingsnorm per grondsoort. ‘Maar als
ik dan kan aantonen dat ik met
mijn extra mestgift geen extra
milieubelasting heb, zou het dan
wel mogen?’ Die vraag hebben
wij als Koeien & Kansen project
gesteld aan de overheid. ‘We
begrijpen de vraag, maar vinden het toch wel lastig’, gaf de
overheid aan. Want ‘geen extra
milieubelasting’ is moeilijk aan te
tonen. Toch ondersteunt de overheid het principe, dus krijgen we
ruimte voor enkele pilots. Meer
dierlijke mest en meer kunstmest dan de gebruiksnorm. Dit
betekent dat de overheid veel
vertrouwen heeft in het project,
anders mochten we niet afwijken
van de regel.
Mijn zoon? Hij beloofde de volgende dag netjes op tijd uit bed
te komen. Dat vertrouwde ik wel,
dus samen hebben we gebaald
hoe Nederland verloor van
Turkije. En de volgende dag…
was hij op tijd uit bed.

al dat er buitengewoon veel interesse
is in de KringloopWijzer en het project
Koeien & Kansen. Het heeft er zelfs
toe geleid dat er nu een Noorse versie
wordt vertaald. Ik denk dat het goed
is om nog meer in te zetten op uitrol
in andere landen. Dan staan we straks
als Nederland niet alleen in Brussel,
maar erkennen ook andere landen de
waarde van de KringloopWijzer. Dat
is de toekomst van een duurzame
veehouderij.
Gerard Abbink
Adviseur Bodem & Ruwvoer bij
Groeikracht B.V.
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