Watermanagement: oppervlakkige
afspoeling aanpakken
Oppervlakkige afspoeling zorgt voor nutriëntenverlies. Het is een hele specifieke
emissieroute, die slechts beperkt wordt aangepakt via de bekende maatregelen
rondom mestmanagement. De waterschappen zijn erg geïnteresseerd in dit onderwerp,
om de belasting van het oppervlaktewater terug te dringen. Flinke verbeteringen zijn
nodig én mogelijk.
Bodemstructuur
De waterschappen stimuleren boeren
om te werken aan verbetering van de
bodemstructuur. Een betere structuur
zorgt voor betere infiltratie van water
in de bodem. Daardoor spoelen minder nutriënten en minder water af.
Dankzij betere beworteling wordt ook
de productie gunstig beïnvloed door
verbetering van de bodemstructuur.
Dit resultaat zie je echter pas op de
langere termijn.

percelen aan te pakken. Bijvoorbeeld
door voorzieningen te treffen om
perssappen uit sleufsilo’s of mestopslagen op te vangen. Op de percelen kunnen we er naar streven om
hot spots verder van de sloot te
plaatsen.
Denk bijvoorbeeld aan plekken waar
het vee zich regelmatig verzamelt
(de waterbak of het hek). Waar dat
niet kan is een bezinkgreppel bijvoorbeeld een mogelijkheid.

Hot spots
Op de korte termijn kan resultaat
geboekt worden door lokale knelpunten (‘hot spots’) op het erf en de

Onderzoek
Voor de afspoeling vanaf percelen
maken we gebruik van de kaartjes met
afspoelingspatronen die door Alterra

in 2014 zijn afgeleid uit het Algemene
Hoogtebestand Nederland. Deze kaartjes zijn ook gebruikt in inventariserende
keukentafelgesprekken met de boeren.
De patronen op kaart worden meestal
goed herkend, maar het blijft noodzakelijk om ze te toetsen aan de kennis
van de boer over zijn percelen. Alterra
heeft bij de beoordeling van het risico
op afspoeling naast de maaiveldhoogteverdeling ook andere aspecten
betrokken zoals infiltratiesnelheid en
bergingscapaciteit van de bodem en
de gemiddelde afstand tot de sloot
(Alterra Rapport 2546).
Gert Jan Noij, Wageningen UR

BedrijfsWaterWijzer in
zeven modules

Voorbeeld van afspoelingspatronen van de percelen van
Koeien & Kansenbedrijf Houbraken te Bergeijk. De lijntjes
geven aan waarlangs het water wordt afgevoerd, de kleur
geeft de afvoerintensiteit.

De BedrijfsWaterWijzer onderscheidt in totaal zeven modules (thema’s).
Uit inventariserende keukentafelgesprekken blijkt dat met deze modules
het waterbeheer grotendeels kan worden gedekt.
De modules zijn:
1. Voorkomen vervuiling van grond- en oppervlaktewater door
erfwater;
2. Vasthouden neerslagoverschot en voorkomen droogteschade;
3. Beperken wateroverlast;
4. Beperken uitspoeling nutriënten naar grondwater;
5. Beperken uit- en afspoeling nutriënten naar oppervlaktewater;
6. Vee voorzien van drinkwater van goede kwaliteit;
7. Goed ecologisch beheer van sloten en slootkanten en het recyclen
van maaisel en bagger.

Voorbeeld van de risicobeoordeling voor dezelfde percelen als
in de linker ﬁguur. De risicobeoordeling heeft betrekking op de
laagste plekken binnen het perceel.

Fosfaatrechten: groeipotentie bij deel Koeien
& Kansenbedrijven
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Staatssecretaris Van Dam schetste onlangs de contouren
van de fosfaatrechten in een brief aan de kamer. Uit een
verkennende berekening blijkt dat bij introductie van
fosfaatrechten een gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf nog
7 koeien meer kan houden dan de 139 die op 2 juli 2015
aanwezig waren.
Dit bij een veronderstelde generieke
korting van 6% bij toekenning van
fosfaatrechten en een gemiddeld
KringloopWijzervoordeel van 7% van
de fosfaatproductie.
Fosfaatrechten
In de brief van de Staatssecretaris
wordt geschetst hoe het stelsel van
fosfaatrechten er uit gaat zien. Vanaf
1 januari 2017 mogen melkveehouders niet méér fosfaat produceren
dan de aan hen toegewezen fosfaatrechten. Deze fosfaatrechten zijn
gebaseerd op de omvang van de

veestapel per 2 juli 2015 en productieforfaits die horen bij de gemiddelde
melkproductie van 2015. Hierop komt
een generieke korting van 4-8%
(het exacte percentage is nog niet
vastgesteld). Bedrijven die op basis
van hun forfaitaire productie minder
fosfaat produceren dan hun plaatsingsruimte (extensieve bedrijven)
worden waarschijnlijk gecompenseerd voor deze korting.
Gevolgen op Koeien &
Kansenbedrijven
Er zijn grote onderlinge verschillen
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tussen melkveebedrijven, ook bij de
Koeien & Kansenbedrijven. Sommige
bedrijven moeten inkrimpen met
ongeveer 10 koeien als de fosfaatproductie per koe niet verandert.
Andere bedrijven krijgen juist meer
groeiruimte. Eén bedrijf kan zelfs
nog met 50 koeien uitbreiden bij introductie van fosfaatrechten omdat de

fosfaatproductie berekend met de
KringloopWijzer fors lager is dan de
forfaitaire fosfaatproductie.
Kansen
Goed management – met behulp
van o.a. de KringloopWijzer – kan
dus voorkomen dat de introductie
van fosfaatrechten ook automatisch
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Gemiddeld

leidt tot een lagere melkproductie en
minder koeien. En zorgt er bovendien voor dat de kosten niet hoger,
of zelfs lager worden. Meer koeien en
kansen dus!

Aart Evers en Gerjan Hilhorst,
Wageningen UR

