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Samenvatting
In Nederland en Vlaanderen wordt in de praktijk veel grasland vernieuwd. Graslandvernieuwing vindt plaats door
herinzaai van blijvend grasland of in een wisselbouwsysteem met andere gewassen, bijvoorbeeld maïs, aardappelen
of bloembollen. Bij graslandvernieuwing wordt meestal eerst de oude zode ondergeploegd. Door het onderploegen
van de graszode wordt een grote hoeveelheid gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal aan de bodem toegevoegd. Dit leidt in eerste instantie tot een hogere beschikbaarheid van opneembare nutriënten in de bodem.
Daarnaast is er na het scheuren van grasland tijdelijk een situatie van verminderde opname door het volggewas.
De uit 1991 daterende EU-nitraatrichtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Gemeenschap ertoe de nitraatverontreiniging van grond- en oppervlaktewater uit agrarische bronnen terug te brengen tot aanvaardbare niveaus en
verdere nitraatverontreiniging te voorkomen. Om te voldoen aan deze nitraatrichtlijn, moet Nederland ervoor zorgen
dat op bedrijfsniveau de dierlijke-mestgift niet hoger is dan 170 kg N/ha. De Nederlandse regering heeft de
Europese Unie medegedeeld dat zij in 2004 een verhoging van de maximale dierlijke-mestgift tot 250 kg N/ha wil
aanvragen (derogatie). De Europese Unie heeft de Nederlandse derogatie goedgekeurd onder nog te bepalen voorwaarden. Bij de goedkeuring van de Nederlandse derogatie voor 2004 van een dierlijke-mestgift van 250 kg N/ha
kwam een discussie op gang over de mineralenhuishouding in de bodem na het scheuren van grasland vooral ten
aanzien van de verliezen door nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Om de vragen vanuit de Europese
Unie over graslandvernieuwing goed te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk de praktijksituatie, waarin graslandvernieuwing plaatsvindt in kaart te brengen.

Herinzaai
In de praktijk blijkt het in veel gevallen niet mogelijk de kwaliteit van blijvend grasland op peil te houden. Door
extreme weersomstandigheden (te droog, te nat) en slecht management of een combinatie van deze twee, daalt de
kwaliteit van de grasmat. Als de kwaliteit van blijvend grasland, door de melkveehouder meestal afgemeten aan het
percentage gewenste grassen en/of de grasproductie, onder een bepaald niveau zakt, besluit een melkveehouder
tot herinzaai. Het merendeel van het Nederlandse en Vlaamse blijvende grasland wordt eens in de 5 à 10 jaar
opnieuw ingezaaid. Sommige melkveehouders weten de leeftijd van blijvend grasland te verhogen tot 15 à 20 jaar of
herinzaaien grasland zelfs niet. Herinzaai wordt het meest toegepast tegen het einde van de zomer. Door (weers)omstandigheden wordt nogal eens van dit voorkeurstijdstip afgeweken. Meestal wordt eerst de zode doodgespoten
(niet door biologische melkveehouders), daarna kapotgemaakt en uiteindelijk ondergeploegd. Vervolgens wordt het
grasland weer ingezaaid.
De meeste melkveehouders zien een verbetering van hun grasland na herinzaai. Het vaakst genoemde voordeel is
de hogere grasproductie van jong grasland.
De variatie in de bemesting van een nieuw ingezaaid blijvend grasland in het eerste jaar na herinzaai is groot. Melkveehouders verlagen, verhogen of consolideren de hoeveelheid toegediende drijfmest en kunstmest. Als reden voor
een verlaagde stikstofbemesting het eerste jaar na herinzaai wordt het vrijkomen van nutriënten door afbraak van de
ondergeploegde zode genoemd en als reden voor een verhoogde bemesting wordt het zo snel mogelijk opnieuw
opbouwen van een nieuwe zode met wortelstelsel genoemd.
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Wisselbouw
Melkveehouders geven aan dat ze wisselbouw op een deel van hun percelen toepassen vanwege de extra productie
van een wisselbouwperceel ten opzichte van een continu-teelt van akkerbouwgewassen of blijvend grasland. Een
voorwaarde voor wisselbouw is dat de grondsoort en de ontwatering van percelen de teelt van akkerbouwgewassen
toelaat. De meeste wisselbouwsystemen bestaan uit een bouwlandperiode van 1 tot 4 jaar en een graslandperiode
van 2 tot 6 jaar. Nadat het laatste akkerbouwgewas uit de vruchtwisseling, meestal maïs, graan of aardappelen,
geoogst is, wordt zo snel mogelijk gras ingezaaid. Dit gebeurt aan het einde van de zomer of aan het begin van de
herfst. Ook het eerste jaar na de grasland- of akkerbouwperiode wordt er verschillend bemest met stikstof. Minder
dan de helft van de melkveehouders verlaagt het eerste jaar na de graslandperiode de stikstofbemesting om in te
spelen op het vrijkomen van nutriënten bij afbraak van de ondergeploegde zode. Eveneens minder dan de helft van
de melkveehouders geeft het eerste jaar na de akkerbouwperiode extra stikstofbemesting om het organischestofgehalte in de bodem terug op het oude niveau te brengen en/of om zo snel mogelijk weer een nieuwe zode met
wortelstelsel op te bouwen.
Wisselbouwsystemen zijn per melkveebedrijf verschillend en om deze reden is het moeilijk om een algemeen beeld
van graslandvernieuwing in wisselbouwsystemen te schetsen.
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1.

Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de praktijksituatie waarin melkveehouders graslandvernieuwing op hun bedrijf toepassen. Graslandvernieuwing vindt plaats door middel van herinzaai van blijvend grasland
en na een akkerbouwperiode in wisselbouwsystemen. Kennis over de praktijksituatie is nodig voor verder onderzoek,
voor de ontwikkeling van adviezen/richtlijnen en kan helpen bij de beantwoording van vragen vanuit de Europese
Unie aan de Nederlandse overheid, onder andere bij de goedkeuring van de Nederlandse derogatie-aanvraag in
2004.
In totaal wordt er in Nederland jaarlijks ca. 13% van het graslandareaal gescheurd. Dit gescheurde grasland wordt
weer opnieuw ingezaaid met gras (herinzaai, 7%) of maakt deel uit van een wisselbouwsysteem (6%) met andere
gewassen, bijvoorbeeld maïs, aardappelen of bloembollen (Hoving & Bussink, 2002). Door het onderploegen van de
graszode wordt een grote hoeveelheid gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal aan de bodem toegevoegd. Dit
leidt in eerste instantie tot een hogere beschikbaarheid van opneembare nutriënten in de bodem. Daarnaast is er na
het scheuren van grasland tijdelijk een situatie van verminderde opname door het volggewas. Door de combinatie
van beide bestaat er een verhoogd risico op nutriëntenverliezen naar het milieu.
De uit 1991 daterende EU-nitraatrichtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Gemeenschap ertoe de nitraatverontreiniging van grond- en oppervlaktewater uit agrarische bronnen terug te brengen tot aanvaardbare niveaus en
verdere nitraatverontreiniging te voorkomen. De Europese Unie heeft voor deze doelstelling de norm van 50 milligram nitraat per liter grondwater ingesteld. Om te voldoen aan deze nitraatrichtlijn, moet Nederland ervoor zorgen
dat op bedrijfsniveau de dierlijke-mestgift niet hoger is dan 170 kg N/ha per jaar. De Nederlandse regering heeft de
Europese Unie medegedeeld dat zij in 2004 een verhoging van de maximale dierlijke-mestgift tot 250 kg N/ha wil
aanvragen (= derogatie).
De Europese Unie heeft de Nederlandse derogatie goedgekeurd onder nog te bepalen voorwaarden. Bij de goedkeuring van de Nederlandse derogatie van een dierlijke-mestgift van 250 kg N /ha kwam een discussie op gang over
de mineralenhuishouding in de bodem na het scheuren van grasland, vooral ten aanzien van de verliezen door
nitraatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater.
Om de vragen over graslandvernieuwing goed te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk de praktijksituatie waarin
graslandvernieuwing plaatsvindt in kaart te brengen. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat zijn de motieven voor een melkveehouder om grasland te vernieuwen?
2. Hoe vernieuwt een melkveehouder zijn grasland en hoe behandelt hij vernieuwd grasland?
3. Wat verwacht de melkveehouder van graslandvernieuwing en geeft graslandvernieuwing in de vorm van
herinzaai of wisselbouw het gewenste resultaat?
Door middel van een schriftelijke enquête en een discussie met mensen uit de praktijk (melkveehouders, voorlichters, zaadleveranciers) is geprobeerd om bovenstaande vragen te beantwoorden.
Deze studie is uitgevoerd in het project ‘Synthese van bodem-gewassystemen’ uit het programma ‘Mest en
Mineralen’ (398-II) en is mede gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het was
onderdeel van een afstudeervak van de vakgroep Bodemkwaliteit van Wageningen UR.
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2.

Materiaal en methoden

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is een schriftelijke enquête gehouden en is een workshop
georganiseerd. De gehouden enquête (Bijlage I) diende o.a. als grondstof voor de workshop. Zowel in de enquête als
in de workshop is graslandvernieuwing uitgesplitst in twee delen: herinzaai en wisselbouw. De enquête is verstuurd
aan melkveehouders uit het project ‘Koeien & Kansen’, het voormalige project ‘Praktijkcijfers 2’, het project ‘Bioveem’
(biologische melkveehouders) en aan enkele Vlaamse melkveehouders. Bij de enquête was ook een uitnodiging voor
de workshop bijgesloten (Bijlage II). Deze workshop heeft plaatsgevonden op 15 oktober 2003 op het biologische
proefbedrijf Aver Heino. Via e-mail zijn voor deze workshop ook enkele wetenschappers uitgenodigd, die zich in
Nederland of België bezig houden met graslandvernieuwing, en een aantal vertegenwoordigers uit de zaadhandel en
de voorlichting.
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3.

Resultaten

3.1

Enquêtes

Er zijn ongeveer 50 enquêteformulieren verstuurd. Zevenendertig melkveehouders hebben een ingevuld enquêteformulier teruggestuurd (Tabel 1).

Tabel 1.

Het aantal melkveehouders dat een enquêteformulier heeft teruggestuurd, ingedeeld naar project of
nationaliteit.

Melkveehouders

Aantal

Praktijkcijfers 2
Koeien & Kansen
Bioveem
De Marke
België (Vlaanderen)

6
15
8
1
7

Totaal

37

Het is niet onderzocht of de groep geënquêteerde melkveehouders representatief is voor de Nederlandse en de
Vlaamse melkveehouderij. Toch kan de kennis die voortkomt uit de verwerking van de enquête, in combinatie met de
workshop, wel gebruikt worden meer inzicht te krijgen over wat er in de praktijk speelt bij graslandvernieuwing en
om de praktijk en het onderzoek dichter bij elkaar te brengen.
In de tekst van dit rapport worden veelal frequenties genoemd, bijv. 13 van de 30 melkveehouders of 13/30, om
aan te geven hoe vaak een bepaald antwoord gegeven is. Daarnaast zijn in sommige gevallen ook percentages uitgerekend op basis van de frequenties. Melkveehouders konden in de enquête vaak meerdere mogelijkheden per
vraag aankruisen. Daardoor kan het voorkomen dat bijv. berekende percentages per vraag cumulatief meer dan
100% bedragen.
In Figuur 1 is te zien dat het merendeel van de geënquêteerde melkveehouders graslandvernieuwing toepast, waarbij
ca. 80% van de melkveehouders herinzaai van blijvend grasland uitvoert en ca. 70% van de melkveehouders grasland vernieuwt via een wisselbouwsysteem.

Melkveehouders
100% 37 mvh
Wel graslandvernieuwing
95% 35 mvh
Alleen herinzaai
24% 9 mvh
Figuur 1.

Herinzaai en Wisselbouw
57% 21 mvh

Geen graslandvernieuwing
5% 2 mvh
Alleen wisselbouw
14% 5 mvh

De 37 geënquêteerde melkveehouders opgesplitst naar aantal dat herinzaai van blijvend grasland,
wisselbouw of beide toepast.
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3.1.2

Herinzaai

De frequenties in de tekst of in de tabellen hebben betrekking op de 30 melkveehouders, die blijvend grasland
herinzaaien.

Motieven
De motieven voor herinzaai die het meest door de melkveehouders werden genoemd, zijn: (1) een achterblijvende
grasproductie en (2) een ongewenste botanische samenstelling (Tabel 2). De (te) lage productie van een perceel
wordt door 18 van de 30 melkveehouders afgemeten aan de hoeveelheid droge stof van het gras dat geoogst kan
worden. Een perceel moet minimaal 8 – 10 ton droge stof per hectare per jaar opbrengen. Als de productie van een
perceel onder dit niveau daalt, komt het betreffende perceel in aanmerking voor herinzaai. Enkele melkveehouders
(4/30), vooral biologische, vinden het belangrijk dat naast de droge-stofproductie het geoogste gras ook voldoende
eiwit bevat. Een klein aantal geënquêteerde melkveehouders vindt de productie of de voeropname door het vee op
een perceel een motief voor herinzaai.
Het meest genoemde motief met betrekking tot de botanische samenstelling is een te hoog aandeel ongewenste
grassen. Volgens de geënquêteerde melkveehouders zou een perceel minimaal 60 à 70% gewenste grassoorten
moeten bevatten. Enkele melkveehouders, waaronder veel biologische melkveehouders, vinden het ook belangrijk
dat hun perceel een klein aandeel klaver (10 – 20%) bevat. Een verbetering van de vlaklegging of de ontwatering is
voor 1 op de 5 melkveehouders een motief om grasland opnieuw in te zaaien. Hierdoor verbetert meestal de
bewerkbaarheid en/of de productie van het perceel.
Iedere melkveehouder bepaalt door visuele waarnemingen in het veld of een blijvend graslandperceel aan de criteria
voldoet om in aanmerking te komen voor vernieuwing. Naast deze waarnemingen schatten dertien melkveehouders
(13/30) ook de droge-stofproducties van een perceel blijvend grasland en laten dit meewegen bij de keuze tot
herinzaai.

Tabel 2.

Motieven voor herinzaai, met bijbehorende frequenties. Bij sommige motieven is een criterium
aangegeven. Als een perceel onder dit criterium komt, komt het betreffende perceel in aanmerking
voor herinzaai.

Categorie

Motief

Productie

Grasproductie
Dierprestaties
Afweiding
Gewenste grassen
Onkruid
Klaver
Vlaklegging
Ontwatering

Botanische samenstelling

Bodem

1)

2)

3)

Frequentie

Criterium (minimum)

21/30
4/30
3/30
23/30
11/30
11/30
7/30
5/30

8 – 10 ton d.s./ha 1)

60 – 70% 2)
10 – 20% 3)

Bij 7 van de 8 melkveehouders die een criterium voor droge-stofproductie per hectare hanteren, ligt het
criterium tussen de 8 – 10 ton droge stof per hectare.
Bij 11 van de 18 melkveehouders die een criterium voor het aandeel gewenste grassen hanteren, ligt het
criterium tussen 60 – 70%.
Alle melkveehouders die een criterium voor het aandeel klaver hanteren, gebruiken een criterium tussen
10 – 20%.
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Niet alle geënquêteerde melkveehouders doen aan herinzaai. Vijf melkveehouders geven aan geen blijvend grasland
in gebruik te hebben en op alle percelen wisselbouw toe te passen met eventuele uitruil van percelen met naburige
akkerbouwers. Twee melkveehouders vernieuwen geen blijvend grasland, omdat ze tevreden zijn met hun graslandproductie en omdat de kwaliteit van de graszode intact blijft. Zodekwaliteit blijft op niveau door beweiding, eventueel
door standweiden.

Oorzaken
Aan de melkveehouders is in de enquête gevraagd of ze de oorzaken kunnen aangeven waardoor herinzaai nodig is.
Weersomstandigheden worden als de grootste oorzaak gezien waardoor de graslandsituatie na verloop van tijd
verslechtert. Veel melkveehouders geven aan dat de kwaliteit van hun blijvend grasland dusdanig achteruit gaat na
een periode van droogte (14/30) of na veel neerslag (7/30), dat zij tot herinzaai besluiten.
Acht melkveehouders geven aan dat door bewust of onbewust verkeerd management de grasmat niet te handhaven
viel. Management, waarvan de melkveehouder vooraf weet ‘Dit verslechtert de grasmat, maar ik voel me door
omstandigheden toch genoodzaakt dit management toe te passen’ wordt bewust verkeerd management genoemd.
Voorbeelden van bewust verkeerd management van grasland zijn het berijden van grasland (met zwaar materieel)
onder natte omstandigheden of het laten beweiden van een graslandperceel onder natte omstandigheden, omdat
weidegras deel uitmaakt van het zomerrantsoen van het melkvee. Management waarvan de melkveehouder zich
achteraf realiseert ‘Dat had beter anders gekund’, wordt onbewust verkeerd management genoemd.
Voorbeelden van onbewust verkeerd management zijn het kort maaien vlak voor een periode van droogte of het
oogsten van een te zware snede na een periode van natte omstandigheden.
Incidenteel worden als oorzaken aangegeven dat in het perceel een ziekte of plaag had plaatsgevonden (4/30), dat
het opnieuw in te zaaien perceel na verloop van tijd achteruit was gegaan in fysische structuur van de bodem (6/30)
of dat de situatie waarin een melkveebedrijf verkeerde (3 op de 30) aanleiding gaf tot herinzaai (bijvoorbeeld door
ruilverkaveling of bedrijfsverplaatsing).

Methode
Blijvend grasland wordt over het algemeen na 5 - 10 jaar opnieuw ingezaaid, maar enkele melkveehouders doen dit
slechts één keer in de 15 - 20 jaar (4/30). Het grootste deel van de melkveehouders voert graslandvernieuwing bij
voorkeur uit aan het einde van de zomer (27/30), vooral in de maanden augustus en september. Een klein deel
(5/30) vernieuwt blijvend grasland wel eens in de lente, vooral in de maanden maart en april. Bijna de helft van de
melkveehouders geeft aan dat ze wel eens van dit voorkeurstijdstip van herinzaai afwijkt (13/30). Als belangrijkste
reden om van dit voorkeurstijdstip af te wijken, worden slechte weersomstandigheden genoemd (te nat of te droog).
Vooral te natte omstandigheden dwingen melkveehouders tot herinzaai op een ander tijdstip dan gewenst is.
Herinzaai vindt over het algemeen op de volgende manier plaats:
1. De zode wordt doodgespoten (20/30)
2. De zode wordt kapotgemaakt (25/30)
3. De bodem wordt losgetrokken met behulp van een cultivator (16/30) of een rotorkop-eg (12/30)
4. De bouwvoor wordt geploegd (26/30)
5. De bodem wordt eventueel geëgaliseerd en weer ingezaaid
Ad 1. Alle acht biologische melkveehouders gaven aan de zode niet dood te spuiten voor herinzaai vanwege hun
biologische bedrijfsvoering en bijna alle niet-biologische melkveehouders gaven aan de zode wel dood te
spuiten voor herinzaai (20/22). Doodspuiten wordt uitgevoerd om (a) kweekgras definitief te verwijderen
(20/20) en (b) ongewenste grassoorten en/of onkruiden te onderdrukken (10/20).
Ad 2. Voor het kort maken van de zode wordt meestal een frees gebruikt.
Ad 4. De meeste melkveehouders ploegen voordat het grasland opnieuw wordt ingezaaid. Als alternatief voor
ploegen wordt spitten genoemd (5/30). Als ploeg- of spitdiepte wordt meestal de diepte van de bouwvoor
aangegeven, ca. 20 – 25 centimeter vanaf maaiveld. Bij ploegen op deze diepte verschraalt de bouwvoor
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niet en zijn er nog goede egalisatiemogelijkheden. Ook wordt bij ploegen tot 20 à 25 centimeter de zode
goed onder de grond gestopt. Niet ploegen kan ook, mits het perceel geen egalisatie nodig heeft. Het
voordeel van niet ploegen/spitten is dat de fysische structuur van de bouwvoor intact blijft. Op gronden met
een slechte draagkracht, zoals veen, blijft de draagkracht zonder ploegen nog enigszins behouden. Eén
melkveehouder geeft aan dat door niet te ploegen/spitten minder mineralenverliezen optreden bij herinzaai.
Ad 5. Tegenwoordig is het mogelijk om meer machines aan de zaaimachine te koppelen om arbeid te besparen.
Een rotorkop-eg leent zich daar uitstekend voor. Zelfs spitmachines worden met een zaaimachine gecombineerd zodat grondbewerking en inzaai van het perceel in één werkgang gecombineerd kunnen worden.
Gelijktijdige inzaai met klaver wordt veelvuldig toegepast bij vernieuwing van blijvend grasland (24/30). Als
belangrijkste reden voor het gebruik van klaver wordt genoemd dat een gras-klaverperceel minder bemesting
nodig heeft dan een grasperceel zonder klaver. De helft van de klavergebruikende melkveehouders ziet ook
de kwaliteit van het geoogste voer vooruitgaan in eiwitgehalte of smakelijkheid. Enkele melkveehouders
gebruiken geen klaver bij herinzaai. Inzaai van gras-klaver geeft volgens deze melkveehouders productieverlies en het is moeilijk om een goed aandeel klaver in een perceel te behouden. Bij de minder bemeste
percelen kan klaver gaan woekeren en klaver verdwijnt uit de grasmat bij een hoge bemestingsdruk.
De helft van de melkveehouders heeft wel eens percelen doorgezaaid (16/30). Doorzaai is het inzaaien
zonder grondbewerking. Aangegeven wordt dat doorzaai een wisselend resultaat geeft. Doorzaai van hele
percelen wordt alleen gebruikt bij de introductie van klaver in een grasperceel of bij een holle stand van de
graszode. Bij een slecht deel van een perceel wordt vaker besloten om alleen dit slechte deel door te zaaien
en niet het hele perceel te ploegen en opnieuw in te zaaien.

Resultaat
Het grootste voordeel dat herinzaai volgens de antwoorden van de enquête oplevert, is een hogere grasopbrengst
van het vernieuwde graslandperceel (30/30), waarbij voornamelijk meer droge stof als voordeel werd opgegeven
(27/30). Ook een hogere graseiwitproductie wordt genoemd (14/30) en dan vooral door biologische melkveehouders. Naast de hogere productie van een heringezaaid perceel worden als positief resultaat van herinzaai ook nog
een betere afweiding (12/30), een betere ontwatering (9/30) en hogere dierprestaties (melkgift; 8/30) genoemd.
Nadelen van herinzaai worden niet vaak genoemd. Als nadelen van herinzaai worden een afgenomen draagkracht
(7/30), een verminderde bodemvruchtbaarheid (3/30) en een open grasmat (3/30) genoemd.
Veen- en kleigronden hebben een lage draagkracht. Bij aanwezigheid van een goed ontwikkelde zode zorgt de veerkracht van de zode voor extra draagkracht. Als deze zode verwijderd wordt, zoals bij herinzaai, vermindert de draagkracht van veen- en kleigrond. Een lagere draagkracht na herinzaai vergt 2 à 3 jaar aangepast management. Dit
houdt in dat het perceel onder natte omstandigheden niet of beperkt berijdbaar of betreedbaar is voor vee.

Bemesting van vernieuwd grasland
In het eerste jaar na herinzaai past de helft van de melkveehouders de bemesting aan ten opzichte van de situatie
voor herinzaai (Tabel 3). Deze melkveehouders (15/30) houden het eerste jaar na herinzaai rekening met het vrijkomen van nutriënten uit de ondergeploegde zode. Dit gebeurt op twee manieren:
1. De bemesting wordt verlaagd omdat het nieuw ingezaaide gras deels van nutriënten wordt voorzien door
mineralisatie uit de ondergeploegde zode (12/15).
2. De bemesting wordt verhoogd om zo snel mogelijk weer een nieuwe zode en een nieuw wortelstelsel op te
bouwen, waar nutriënten voor nodig zijn (3/15).
Ad 1. Negen melkveehouders verlagen in het eerste jaar na herinzaai alleen de drijfmestgift. Drie melkveehouders
verlagen in het eerste jaar na herinzaai naast de drijfmestgift ook nog de kunstmestgift met 20 – 40 kg
stikstof per hectare.
Ad 2. Eén melkveehouder verhoogt de drijfmestgift, één de kunstmestgift en één zowel de drijfmest- als de
kunstmestgift.
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Tabel 3.

Verandering in de bemesting in het eerste jaar na herinzaai ten opzichte van de situatie voor
herinzaai.

Maatregel 1e jaar na herinzaai
Geen verandering
Minder drijfmest
Minder drijfmest en kunstmest
Meer drijfmest
Meer kunstmest
Meer drijfmest en kunstmest

1)

Frequentie
15/30
9/30
3/30
1/30
1/30
1/30

Hoeveelheid

− 20 – 30 ton/ha 1)
− 25 ton/ha, geen drijfmest
− 20 – 40 kg N/ha
+ 10 ton/ha
+ 40 kg N/ha
+ 20 ton/ha
+ 30 kg N/ha

Vijf van de 9 melkveehouders die na herinzaai de drijfmestgift verlaagden, hebben een verlaging van
20 – 30 ton drijfmest per hectare toegepast.

Sommige melkveehouders passen ook in het tweede en derde jaar na herinzaai de bemesting van het vernieuwde
grasland aan (Tabel 4 en 5). In het tweede jaar na herinzaai verminderen drie melkveehouders de bemesting door
verlaging van de drijfmestgift met 10 – 25 ton/ha of door verlaging van de drijfmest- en de kunstmestgift. Twee
melkveehouders verhogen de bemesting in het tweede jaar na herinzaai door een hogere drijfmest- of kunstmestgift.

Tabel 4.

Verandering in de bemesting in het tweede jaar na herinzaai ten opzichte van de situatie voor
herinzaai.

Maatregel 2e jaar na herinzaai
Geen verandering
Minder drijfmest
Minder drijfmest en kunstmest
Meer drijfmest
Meer kunstmest

Frequentie
25/30
2/30
1/30
1/30
1/30

Hoeveelheid

− 10 – 25 ton/ha
− 5 ton/ha
− 25 kg N /ha
+ 10 ton/ha
+ 20 kg N/ha

In het derde jaar na herinzaai werd door twee melkveehouders de bemesting verlaagd door een lagere drijfmest- of
kunstmestgift. Melkveehouders die in het tweede of derde jaar de bemesting aanpassen, deden dit ook al in het
eerste, respectievelijk tweede jaar na herinzaai. De aanpassing in bemesting neemt daarbij af met de jaren.

Tabel 5.

Verandering in de bemesting in het derde jaar na herinzaai ten opzichte van de situatie voor
herinzaai.

Maatregel 3e jaar na herinzaai
Geen verandering
Minder drijfmest
Minder kunstmest

Frequentie
28/30
1/30
1/30

Hoeveelheid

− 5 ton/ha
− 10 kg N /ha
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3.1.3

Wisselbouw

De frequenties in de tekst of in de tabellen hebben betrekking op de 26 melkveehouders die op percelen van hun
bedrijf wisselbouw toepassen.

Motieven
De motieven om wisselbouw toe te passen in plaats van continu-teelt zijn niet zo eenduidig als bij herinzaai van
blijvend grasland. Het belangrijkste motief voor een melkveehouder is de extra opbrengst die een perceel in wisselbouw kan opleveren ten opzichte van continu-teelt (Tabel 6), waarbij extra opbrengst van zowel het gras als het
akkerbouwgewas genoemd werden (13/26). Als het melkveebedrijf grenst aan een akkerbouwbedrijf, kan het economisch aantrekkelijk zijn om met deze buren een uitruil/verhuursysteem aan te gaan. Een deel van de melkveehouders kiest voor een wisselbouwsysteem in plaats van continu-teelt omdat onkruiden, ziekten en plagen makkelijker met wisselbouw onderdrukt kunnen worden.
Andere motieven voor wisselbouw die gerelateerd zijn aan het organische-stofgehalte van de bodem tijdens de
akkerbouwperiode, zijn:
•
behoud van bodemvruchtbaarheid ten behoeve van de akkerbouwperiode en
•
behoud van het organische-stofgehalte, het vochtleverend vermogen en de bodemstructuur ten behoeve van
de akkerbouwperiode.
Enkele melkveehouders proberen door wisselbouw klaver in hun grasland te (her)introduceren (7/26). Tot deze
groep behoren vooral biologische melkveehouders.

Tabel 6.

Motieven om wisselbouw toe te passen, met bijbehorende frequenties.

Motief
Extra opbrengst per ha
Economische meeropbrengst door uitruil/verhuur
Behoud bodemvruchtbaarheid (akker)
Behoud organische stof
Behoud jong grasland
Verlaagde onkruiddruk
Onderdrukking ziekten en plagen
Introductie klaver

Frequentie
13/26
5/26
7/26
8/26
5/26
8/26
5/26
7/26

Ongeveer 30% van de melkveehouders past geen wisselbouw op hun bedrijf toe vanwege de volgende redenen:
(a) de grondsoort is ongeschikt voor akkerbouwgewassen of (b) de productie van gras wordt meer gewaardeerd
dan die van een akkerbouwgewas.

Methode
Een wisselbouwsysteem bestaat uit een periode waarin akkerbouwgewassen geteeld worden en een periode als
grasland. In de enquête is aangegeven dat de periode van akkerbouw 1 tot 4 jaar duurt en dat de graslandperiode
2 tot 6 jaar duurt. De verhouding tussen deze twee perioden wordt mede bepaald door de veebezetting op een
melkveebedrijf. Bij een hoge veebezetting is een groot areaal gras noodzakelijk ten behoeve van de ruwvoervoorziening van het melkvee (7/26). Dit leidt tot een relatief korte akkerbouwperiode ten opzichte van de graslandperiode in een wisselbouwsysteem. Een andere reden om de akkerbouwperiode zo kort mogelijk te houden, komt
voort uit de afname van het organische-stofgehalte tijdens deze periode, waardoor de bodemvruchtbaarheid en het
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vochtleverend vermogen omlaag gaan. Zowel de lengte van de graslandperiode als die van de akkerbouwperiode
worden ook bepaald door afnemende opbrengsten na verloop van tijd.
In de akkerbouwperiode van een wisselbouwsysteem worden meestal de voedergewassen maïs (17/26) en voedergraan (8/26) als veevoer voor eigen gebruik geteeld met een frequentie van 1 keer in de 4 à 6 jaar. De teelt van
voedergraan vindt veelal plaats bij biologische melkveehouders. Minder vaak wordt een gewas geteeld voor financiële doeleinden. Indien het gebeurt, is dit meestal het gewas aardappelen (7/26), maar af en toe ook suikerbieten
(3/26) of bloembollen (4/26). Na de akkerbouwperiode wordt gras ingezaaid (25/26) in de maanden juli tot oktober
afhankelijk van het tijdstip waarop het akkerbouwgewas geoogst is. Een grote voorkeur bestaat voor inzaai van gras
in september. Bijna de helft van de melkveehouders wijkt wel eens van dit voorkeurstijdstip af (12/26). Als reden
hiervoor wordt aangegeven dat de weersomstandigheden ongunstig waren (het land was te droog of te nat) of dat
het gewas dat geteeld werd voor de inzaai van het gras nog niet was geoogst. Gewassen die relatief laat in het jaar
geoogst worden zijn suikerbieten, maar vooral maïs.
De methode, die melkveehouders toepassen op hun wisselbouwpercelen, lijkt sterk op de methode die bij herinzaai
wordt gebruikt.
1. De graszode wordt doodgespoten bij de omschakeling van grasland naar akkerbouw (10/26).
2. De graszode wordt kapotgemaakt met een frees bij de omschakeling van grasland naar akkerbouw (12/26).
3. De bodem wordt losgetrokken met een cultivator (13/26) of een rotorkop-eg (10/26).
4. De bouwvoor wordt geploegd (18/26).
5. De bodem wordt geëgaliseerd (indien nodig) en ingezaaid met een akkerbouwgewas of met gras, eventueel
gecombineerd met klaver.
Ad 1. De zode wordt net als bij herinzaai doodgespoten om kweek (10/26), andere ongewenste slechte grassoorten (4/26) of onkruid (5/26) te verwijderen.
Ad 2. De frees wordt gebruikt na de graslandfase om de zode fijn te maken (dus niet na de teelt van een akkerbouwgewas).
Ad 4. De meeste melkveehouders ploegen een wisselbouwperceel voordat het perceel wordt ingezaaid. Als alternatief voor ploegen wordt spitten genoemd (3/26). Als ploeg- of spitdiepte wordt meestal de diepte van de
bouwvoor aangegeven, zo ‘n 20 – 25 centimeter vanaf maaiveld. Bij ploegen op deze diepte verschraalt de
bouwvoor niet en zijn de mogelijkheden voor egalisatie nog goed. Niet ploegen kan ook, mits het perceel
geen egalisatie nodig heeft.
Ad 5. Net als bij herinzaai wordt een grondbewerking-zaai combinatie genoemd als optie voor ploegen en zaaien
om arbeid te besparen. Net als bij herinzaai wordt veelvuldig klaver ingezaaid aan het begin van de graslandfase om dezelfde redenen. Vlaamse melkveehouders krijgen vanaf 2004 een premie van € 600 per hectare,
wanneer ze een hectare akkerbouwteelt vervangen door klaver-grasland. De regels waaraan een melkveehouder moet voldoen om in aanmerking te komen voor de premie, lagen eind 2003 nog niet definitief vast,
maar betreffen waarschijnlijk de volgende aspecten:
• maximale premie per bedrijf,
• minimaal percentage klaver in het gebruikte zaaimengsel en
• beperkingen bij het gebruik van het gras-klaverperceel.

Resultaat
Melkveehouders geven aan dat wisselbouw veel voordelen voor hun bedrijf oplevert. In een wisselbouwsysteem
worden hogere producties per hectare gehaald dan in continu-teelt van gras of akkerbouwgewassen (16/26).
Andere grote voordelen van wisselbouw zijn dat in de grasfase het grasland relatief jong is ten opzichte van blijvend
grasland (13/26) en dat vooral in de akkerbouwperiode de onkruiddruk lager is dan bij continue akkerbouwteelt
(13/26). Ook het organische-stofgehalte en de bodemvruchtbaarheid blijven op gewenst niveau ten behoeve van het
akkerbouwgewas in een wisselbouwsysteem (13/26): in de akkerbouwfase daalt het organische-stofgehalte en stijgt
weer tijdens de grasfase. Bij continue akkerbouwteelt daalt het organische-stofgehalte naar een lager niveau dan bij
wisselbouw. Enkele melkveehouders gaven in de enquête aan rechtstreeks financiële vergoedingen te ontvangen
door wisselbouw (2/26), die voortkomen uit de teelt van akkerbouwgewassen, zoals aardappelen of suikerbieten.
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Deze gewassen hebben vaak ‘schone’ grond nodig. Dit betekent dat ze maar één of twee jaren achter elkaar op
hetzelfde perceel geteeld kunnen worden en dan een aantal jaren niet. Melkveehouders kunnen door wisselbouw toe
te passen hierop inspelen door de teelt van deze akkerbouwgewassen op een perceel af te wisselen met gras.
Als grootste nadeel van wisselbouw worden de hoge kosten genoemd die een wisselbouwsysteem met zich meebrengt (16/26). Wisselbouw op melkveebedrijven brengt veel loonwerk en extra kosten van zaaigoed met zich mee.
De productie van wisselbouwpercelen is niet altijd constant: 50% van de geënquêteerde melkveehouders ziet de
productie in de akkerbouwfase en in de graslandfase teruglopen in de loop van tijd. Volgens de melkveehouders
komt het niet vaak voor dat de productie in beide fasen afneemt in de tijd.
De keuze voor wisselbouw of continu-teelt op een perceel is gebaseerd op:
1. Ligging (6/10).
2. Vochthuishouding (4/10).
Ad 1. Percelen dicht bij de stal komen in een melkveebedrijf sneller in aanmerking voor continu-teelt van gras.
Percelen op afstand van de stal komen in aanmerking voor continu-teelt van akkerbouwgewassen of voor
blijvende jongveeweide.
Ad 2. Natte percelen zijn ongeschikt voor de teelt van akkerbouwgewassen en worden dus niet gebruikt in een
wisselbouwsysteem.

Bemesting van een wisselbouwperceel
Het merendeel van de melkveehouders past na verandering van gebruik van een wisselbouwperceel in het eerste
jaar de bemesting aan ten opzichte van de volgende jaren. Ongeveer 30% van de melkveehouders die wisselbouwpercelen in beheer hebben, past zowel in het eerste jaar van de graslandperiode als in het eerste jaar van de akkerbouwperiode de bemesting van een perceel aan ten opzichte van volgende jaren. Een klein deel van de melkveehouders verandert alleen in het eerste jaar van de akkerbouwperiode de bemesting en een klein deel alleen in het
eerste jaar van de graslandperiode.

Tabel 7.

Aangepaste bemesting van een wisselbouwperceel in het eerste jaar van een teeltperiode
(akkerbouw of gras) ten opzichte van latere jaren, met bijbehorende frequenties.

Aangepaste bemesting
Geen
Alleen 1e jaar graslandperiode
Alleen 1e jaar akkerbouwperiode
Zowel 1e jaar grasland- als akkerbouwperiode

Frequentie
9/26
5/26
4/26
8/26

Tabel 7 wordt verder uitgewerkt in de Tabellen 8 en 9.
Bijna alle melkveehouders die het eerste jaar van de akkerbouwperiode de bemesting aanpassen, verlagen de
bemesting (Tabel 8) door minder drijfmest per hectare toe te dienen, minder kunstmest of allebei. De reden voor
deze lagere bemesting is het vrijkomen van nutriënten bij afbraak van de organische stof die was opgebouwd in de
voorafgaande graslandperiode, inclusief de ondergeploegde zode.
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Tabel 8.

Veranderde bemesting in het eerste jaar ten opzichte van volgende jaren van de akkerperiode.

1e jaar akkerbouw

Frequentie

Geen aanpassing
Minder drijfmest
Minder drijfmest, meer kunstmest
Minder kunstmest
Minder drijfmest, minder kunstmest

14/26
6/26
1/26
2/26
3/26

Hoeveelheid

− 10 – 20 ton/ha
− 10 ton/ha
+ 27 kg N/ha
niet ingevuld
− 10 – 30 ton/ha, geen
− 20 – 27 kg N/ha, geen

Ongeveer 38% van de melkveehouders verhoogt het eerste jaar van de graslandperiode de bemesting door een
extra drijfmestgift van 10 – 20 ton per hectare, een extra kunstmestgift van 50 – 80 kg stikstof per hectare of
zowel extra drijfmest als kunstmest (Tabel 9). Als redenen voor de extra bemesting worden genoemd:
•
Het sneller opbouwen van het organische-stofgehalte en de hiermee samenhangende bodemvruchtbaarheid
na de akkerbouwperiode, waarin het organische-stofgehalte van de bodem is gedaald.
•
Het sneller opbouwen van een nieuwe graszode en een wortelstelsel na de akkerbouwperiode.
Twee melkveehouders (2/26) dienen in het eerste jaar van de graslandperiode minder drijfmest toe. De reden hiervoor is dat het net ingezaaide grasland te kwetsbaar is voor toediening van drijfmest.

Tabel 9.

Veranderde bemesting in het eerste jaar ten opzichte van volgende jaren van de graslandperiode.

1e jaar grasland

Frequentie

Geen aanpassing
Niet ingevuld
Meer drijfmest
Meer kunstmest
Minder drijfmest
Meer drijfmest, meer kunstmest

3.2

13/26
2/26
6/26
3/26
2/26
1/26

Hoeveelheid

+ 10 – 20 ton/ha
+ 50 – 80 kg N/ha
− 15 ton/ha, geen
+ 20 ton/ha
+ 90 kg N/ha

Workshop

Op 15 oktober is de workshop gehouden in restaurant ‘De Veldhoek’ in Heino tegenover de proefboerderij in Heino.
Om half elf ’s ochtends werd gestart met een presentatie over het biologisch proefbedrijf voor melkveehouderij op
zandgrond ‘Aver Heino’. Na de lunch begon de workshop over graslandvernieuwing (zie Bijlage III: aanwezigheidslijst).
In sectie 3.2.1 en 3.2.2 wordt een verslag gegeven van de discussie met de aanwezigen.
In de discussie tijdens de workshop over graslandvernieuwing is dezelfde structuur aangehouden als in de enquête
door de discussie te splitsen in een deel over herinzaai en een deel over wisselbouw. Naar aanleiding van een
presentatie over de resultaten van de enquête over herinzaai werd gediscussieerd over de motieven van melkveehouders om blijvend grasland te vernieuwen en werden deze vergeleken met opvattingen van wetenschap, voorlichting en bedrijfsleven. Ook beleidsmatige thema’s met betrekking tot herinzaai werden aan de orde gesteld. Na de
middagkoffie kwam op dezelfde manier wisselbouw aan de orde.
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3.2.1

Herinzaai

Oorzaken
Theoretisch hoeft grasland niet vernieuwd te worden, mits dit grasland goed beheerd wordt. Het is voor de meeste
melkveehouders echter een utopie dat herinzaai nooit nodig zou zijn. Extreme weerssituaties verslechteren in het
algemeen de kwaliteit van de grasmat en de combinatie met mismanagement van grasland vormt vaak de aanleiding
tot herinzaai. Mismanagement kan inhouden dat verwijtbaar foute beslissingen in het graslandmanagement zijn
genomen of dat deze niet te voorkomen waren. Het oogsten van een zware snede, te kort maaien of een te gering
aandeel weiden worden als de belangrijkste factoren genoemd die leiden tot een achteruitgang van de graszode.
De beslissing tot herinzaai moet niet te snel genomen worden. Een holle zode kan zich nog goed herstellen. Zelfs bij
één spruit per vierkante decimeter kan nog een goed herstel van de zode plaatsvinden.

Motieven
Als belangrijkste motieven voor herinzaai worden de hoge onkruiddruk en het hoge aandeel ongewenste grassoorten
genoemd. Herinzaai is in de praktijk vaak een ad-hoc reactie op slechte weersomstandigheden van een groeiseizoen
en wordt ook uitgevoerd terwijl de ruwvoerproductie op het melkveebedrijf nog aan de lage kant is. Bijvoorbeeld,
door langdurige droogte kan de grasmat dusdanig verslechteren dat herinzaai van grasland aan de orde komt. Als
gevolg van de droogte kan de ruwvoerproductie op een melkveebedrijf nog niet op het gewenste niveau zijn, maar
toch wordt dan vaak grasland gescheurd en opnieuw ingezaaid, ondanks dat door herinzaai een melkveehouder
1 of 2 maaïsnedes gras van het perceel mist. In 2002 was bij een voldoende grasaanbod herinzaai nauwelijks aan
de orde, terwijl in 2003 na een droge zomer veel grasland in september opnieuw is ingezaaid ook al was het
grasaanbod dit jaar laag.
Ongunstige weersomstandigheden kunnen een explosieve ontwikkeling veroorzaken van ongewenste grassoorten,
zoals kweek, onder extreem droge omstandigheden. Deze ongewenste grassoorten waren dan voorafgaande het
jaar met de slechte weersomstandigheden al in het grasland aanwezig.
Een melkveehouder kan factoren, die tot herinzaai leiden, door management tegengaan. Door bijvoorbeeld ridderzuring en kweek kort te houden zijn deze probleemsoorten terug te dringen en is herinzaai niet strikt noodzakelijk.
Het zorgen voor een goede ontwatering leidt tot een hogere graszodekwaliteit.

Methode
De loonwerker is de vakman die herinzaai uitvoert, maar de boer moet zelf aangeven wat hij wil. De loonwerker
bepaalt de keuze van de machines waarmee de grondbewerking geschiedt. Grondbewerking kan in combinatie met
de zaaimachine. Waarmee de loonwerker de grond bewerkt maakt niet uit, als het resultaat maar goed is.
Herinzaai heeft de voorkeur boven doorzaaien, omdat doorzaaien negen van de tien keer mislukt. Doorzaai is alleen
mogelijk bij een holle stand, niet bij aanwezigheid van ongewenste grassoorten. In dat geval is herinzaai noodzakelijk. Doorzaai van klaver is niet gewenst. Klaver is in een met klaver doorgezaaid perceel niet in het gewenste aandeel aanwezig en is heterogeen over het perceel verdeeld.

Bemesting
Bemestingsregels met betrekking tot het uitrijden van drijfmest op gescheurd grasland na 1 juli zijn op te vangen.
Drijfmest op heringezaaid grasland is gemakkelijk te vervangen door kunstmest. Melkveehouders geven aan te
weinig zicht te hebben op de mineralenhuishouding in de bodem (onder meer bij herinzaai) en de processen die
hierin een rol spelen. Indien deze kennis wel aanwezig is, zou het graslandmanagement op deze kennis kunnen
worden afgestemd. De melkveehouder zou de hoeveelheid en het tijdstip van bemesting kunnen aanpassen op een
zo gunstig mogelijke manier voor het bedrijf en het milieu. In onderzoek wordt vaak gekeken naar fosfaat en stikstof.
In de toekomst moet het element kalium meer in het onderzoek worden betrokken.
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3.2.2

Wisselbouw

Motieven
Wisselbouw op een melkveebedrijf is mogelijk als:
1. De grondsoort en de ontwatering geschikt zijn voor akkerbouwgewassen.
2. De verkaveling van een melkveebedrijf hiervoor geschikt is.
Ad 1. Grondssoorten zoals veen en zware klei zijn niet geschikt voor de teelt van akkerbouwgewassen en dus ook
niet voor wisselbouw. Dit leidt ertoe dat in bepaalde regio’s van Nederland praktisch geen wisselbouw
voorkomt. Een voorbeeld van een dergelijke regio, waar de teelt van akkerbouwgewassen praktisch niet
mogelijk is, is Noord–Groningen/Friesland, dat gekenmerkt wordt door zware kleigronden.
Ad 2. Als de grondsoort en de ontwatering van de percelen voldoende zijn voor akkerbouwgewassen, wordt soms
nog geen wisselbouw toegepast. Percelen die in de buurt van de melkveestal liggen, zijn uitermate geschikt
voor beweiding door het melkvee en de teelt van akkerbouwgewassen op deze percelen is daarom niet aan
de orde. Wisselbouw of continu-teelt van akkerbouwgewassen vindt over het algemeen plaats op percelen die
verder van de melkveestal af liggen. Een voorwaarde voor de teelt van akkerbouwgewassen is een goede
verkaveling van het perceel, dat wil zeggen goed rechthoekig en groot genoeg.
Melkveebedrijven in een streek met veel akkerbouw hebben meer mogelijkheden om wisselbouw toe te passen door
grondruil met een naburige akkerbouwer. In veel gevallen is dit voor een melkveebedrijf financieel aantrekkelijk.

Bemesting
Het eerste jaar na het scheuren van grasland komen er voldoende nutriënten vrij uit de ondergeploegde zode om in
de mineralenbehoefte van het volggewas te voorzien. Bemesting is daarom in het eerste jaar na de graslandfase niet
nodig. In Vlaanderen wordt nog veel gebruik gemaakt van een wisselbouwsysteem met één jaar voederbieten
gevolgd door twee jaren maïs en drie jaren gras/klaver. In de akkerbouwperiode daalt het organische-stofgehalte
van de bodem en daarmee ook de bodemvruchtbaarheid. In de drie jaren gras/klaver stijgt organische-stofgehalte
van de bodem. Na de graslandfase is voederbieten een zeer gunstig gewas, omdat dit gewas een groot deel van de
vrijgekomen nutriënten uit de ondergeploegde zode kan opnemen. Door de hoge stikstofopname van voederbieten
gaat weinig stikstof verloren naar het milieu.
Bij herinzaai wordt grasland veelal gescheurd in de maanden augustus en september. Scheuren van grasland eerder
in het jaar kan minder mineralenverliezen met zich meebrengen door de hogere opname van nutriënten door het
volggewas. Herinzaai in de maanden augustus en september zou beter vervangen kunnen worden door scheuren
van grasland in de lente, gevolgd door een groeiseizoen maïs en inzaai van gras in de herfst na de maïsoogst.
Maïs kan eventueel nog ingezaaid worden nadat vroeg in het jaar al een snede gras is geoogst. Het voordeel hiervan
is de extra snede gras die een melkveehouder kan oogsten. Het nadeel hiervan is dat door het latere inzaaien van de
maïs de kwaliteit van de geoogste maïs kan tegenvallen.
Voor biologische melkveehouders is het gunstig om een gras-klavermengsel in te zaaien na een paar jaren akkerbouw, omdat de akkerbouwjaren een positief effect hebben op het aanslaan van de klaver.
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4.

Discussie

4.1

Extra productie na herinzaai

Extra grasproductie is een belangrijk motief om blijvend grasland te vernieuwen. Onderzoek op proefvelden wijst
echter uit, dat de extra droge-stof- en eiwitproductie van een jong grasland ten opzichte van ouder grasland niet de
kosten van herinzaai kan compenseren bij de huidige frequentie van herinzaai (Herinzaaiwijzer, www.asg.wur.nl). Dit
kan veroorzaakt worden door verschillen in productieomstandigheden in de praktijk ten opzichte van een proefveld.
Het andere belangrijke motief om blijvend grasland te vernieuwen is een te laag aandeel gewenste grassen. Dit aandeel gewenste grassen beïnvloedt niet alleen de grasproductie (droge stof en eiwit), maar ook de kwaliteit van het
geproduceerde gras. In de economische kosten-batenanalyse over herinzaai zou naast productiviteit ook graskwaliteit moeten worden meegenomen. Hiervoor zal eerst de volgende vraag beantwoord moeten worden: Welk prijskaartje hangt er aan afname in graskwaliteit?

4.2

Frequentie van herinzaai

Blijvend grasland wordt in de huidige melkveehouderij in Nederland en Vlaanderen tot nu toe regelmatig vernieuwd,
misschien vaker dan noodzakelijk. Een deel van de geënquêteerde melkveehouders zaait blijvend grasland eens in
de 15 à 20 jaar opnieuw in of helemaal niet. Het is dus mogelijk om een graszode minder vaak te vernieuwen dan
eens in de 5 à 10 jaar, zoals veel melkveehouders doen. Graspercelen krijgen niet genoeg de kans om te herstellen
na een periode met extreme weersomstandigheden. De effecten van management op de kwaliteit van de graszode
zijn niet goed bekend. Een melkveehouder kan hierdoor slechts beperkt invulling geven aan duurzaam graslandbeheer om de kwaliteit van de graszode op peil te houden of zelfs te verbeteren.

4.3

Tijdstip van het scheuren van grasland

Herinzaai in het voorjaar heeft een aantal nadelen ten opzichte van herinzaai in het najaar: (1) het missen van een
eerste of tweede snede, (2) een lagere effectiviteit van doodspuiten en (3) een sterkere onkruidontwikkeling. Ook de
kans van slagen is lager in het voorjaar door een groter risico op ongunstige weersomstandigheden, voornamelijk
droogte. Echter, lagere mineralenverliezen zijn een voordeel van herinzaai in het voorjaar ten opzichte van het najaar
(Hoving et al., 2003). Het nieuw ingezaaide gras heeft bij voorjaarsinzaai het hele groeiseizoen de tijd om de mineralen die vrijkomen bij de afbraak van de ondergeploegde zode op te nemen. Bij herinzaai in het najaar kan het jonge
gras deze mineralen slechts beperkt opnemen, omdat het groeiseizoen bijna afgelopen is. Ondanks deze hogere
nutriëntenverliezen scheuren veel melkveehouders hun grasland in de maanden augustus en september ten behoeve
van herinzaai, zoals blijkt uit de enquête. Om de nutriëntenverliezen naar het milieu te beperken, moet herinzaai in de
lente aantrekkelijker worden voor een melkveehouder.
In een wisselbouwsysteem wordt grasland meestal in het voorjaar gescheurd en kan het volggewas de nutriënten
van de ondergeploegde zode optimaal benutten.
Een praktische oplossing voor herinzaai in het najaar is het scheuren in de lente, gevolgd door een groeiseizoen
maïs met inzaai van gras in het najaar. Dit is in feite al een soort wisselbouwsysteem. Voor veel melkveehouders zou
dit geen bezwaar moeten zijn, omdat zij al enkele hectares maïs telen als ruwvoer voor het vee.
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4.4

Bemesting van blijvend en tijdelijk grasland

Uit de enquête kwam naar voren dat de variatie in de hoeveelheid stikstofbemesting na herinzaai groot is (Tabellen 3,
4 en 5) en dit geldt ook voor de bemesting bij wisselbouw (Tabellen 7, 8 en 9). Melkveehouders bemesten een jong
grasland na herinzaai met dezelfde hoeveelheid stikstof, met een lagere hoeveelheid stikstof of met een hogere
hoeveelheid stikstof. Tijdens de workshop werd door melkveehouders aangegeven weinig inzicht te hebben in de
veranderingen in de nutriëntenhuishouding van de bodem in een grasland, vooral rond herinzaai. Met deze kennis
kunnen melkveehouders hun graslandmanagement (bijvoorbeeld de bemesting) aanpassen aan een zo gunstig
mogelijke nutriëntenhuishouding in de bodem.
De volgende processen spelen een rol in vernieuwd blijvend grasland:
1. Nutriënten komen vrij bij het ploegen door mineralisatie van organische stof in de bouwvoor.
2. Nutriënten komen vrij door afbraak van de ondergeploegde zode.
3. Nutriënten worden vastgelegd in een nieuwe zode/wortelstelsel.
4. Nutriënten worden vastgelegd in de bodem van een blijvend grasland om organische stof na herinzaai op te
bouwen.
Voor deze vier processen moeten de volgende vragen worden beantwoord:
•
Hoeveel nutriënten komen vrij/worden vastgelegd?
•
Op welke termijn komen deze nutriënten vrij of over welke periode worden deze nutriënten vastgelegd?
Bij beantwoording van deze vragen zal rekening gehouden moeten worden met een aantal factoren, zoals de leeftijd
van de gescheurde grasmat en de grondsoort.
Met deze kennis kan een bemestingsadvies voor melkveehouders rond herinzaai gemaakt worden, zodat bij een
voor de melkveehouder aanvaardbare productie de nutriëntenverliezen naar het milieu zo klein mogelijk gehouden
worden.
In een wisselbouwsysteem wordt omgeschakeld van grasland naar akkerbouw en vice versa. Bij de omschakeling
van gras naar akkerbouwgewas spelen twee belangrijke processen extra mee in vergelijking met de continu-teelt van
akkerbouwgewassen:
1. Nutriënten komen vrij bij het ploegen door mineralisatie van organische stof opgebouwd tijdens de graslandfase.
2. Nutriënten komen vrij door afbraak van de ondergeploegde zode.
De helft van de geënquêteerde melkveehouders houdt rekening met het vrijkomen van nutriënten en verlaagt daarom
de stikstofbemesting in het eerste jaar van de akkerbouwteelt. Blijkbaar wordt het bemestingsadvies voor het eerste
paar jaren na de graslandperiode, dat rekening houdt met het vrijkomen van nutriënten, niet door iedereen opgevolgd.
Bij de omschakeling van akkerbouw naar grasland spelen ook twee belangrijke processen extra mee in vergelijking
met blijvend grasland:
1. Nutriënten worden vastgelegd in een nieuwe graszode/een nieuw wortelstelsel.
2. Nutriënten worden vastgelegd in de bodem van een blijvend grasland om organische stof na herinzaai op te
bouwen.
Bij de omschakeling van akkerbouw naar grasland bemest een melkveehouder het eerste jaar van de akkerbouwteelt
een wisselbouwperceel met een gelijke of een hogere hoeveelheid stikstof. Ook hierbij is er blijkbaar geen overeenstemming in de manier waarop de bemesting voor het eerste jaar van de graslandperiode moet worden aangepast.
Een bemestingsadvies voor een wisselbouwperceel is gewenst. Om zo’n bemestingsadvies te maken is het belangrijk om de hoeveelheid nutriënten die bij de bovenstaande processen bij de omschakeling van grasland naar akkerbouw vrijkomen en de hoeveelheid nutriënten die vastgelegd worden in de graslandfase te kwantificeren.
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De hoeveelheid nutriënten die vrijkomt bij afbraak van de ondergeploegde zode en door mineralisatie van organische
stof veroorzaakt door ploegen en de hoeveelheid nutriënten die wordt vastgelegd in jong grasland in organische stof
en in een nieuwe zode, beïnvloeden de nutriëntenhuishouding van zowel een wisselbouwperceel als ook een perceel
met heringezaaid blijvend grasland. Onderzoek over herinzaai en wisselbouw kan op deze punten samengaan.
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I-1

Bijlage I.
Enquête graslandvernieuwing
Naam
Adres
Pc en plaats

Enquête graslandvernieuwing
Met behulp van deze enquête wordt geprobeerd uw motivatie voor de keuze op uw melkveebedrijf tot graslandvernieuwing in kaart te brengen. Graslandvernieuwing vindt plaats in zowel
permanente graslandsystemen door herinzaai als in wisselbouwsystemen.
Deze enquête over graslandvernieuwing is opgesplitst in een deel over herinzaai (vraag 4 t/m
15) en wisselbouw (vraag 16 t/m 27). Het kan voorkomen, dat één van deze twee onderwerpen niet op uw melkveebedrijf van toepassing is. In dat geval kan het desbetreffende deel
van de enquête worden overgeslagen. De enquête is zo opgesteld, dat u bij zoveel mogelijk
vragen de antwoorden kunt aankruisen. Meerdere antwoorden zijn daarbij mogelijk.
Indien u verder nog opmerkingen heeft, of u nog iets aan een gestelde vraag wilt toevoegen,
kunt u dit op het enquêteformulier schrijven. Iedere vorm van informatie is welkom.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Enquête graslandvernieuwing

Vraag 1
a)

b)

Komt u woensdag 15 oktober de workshop over graslandvernieuwing bijwonen?


Ja



Nee

Neemt u deel aan de excursie op proefboerderij Aver Heino?


Ja



Nee

Vraag 2
Vindt er op uw bedrijf wel eens herinzaai van blijvend grasland plaats?


Ja



Nee, omdat

Vraag 3
Teelt u gras en akkerbouwgewassen in wisselbouw?


Ja



Nee, omdat

I-3

Herinzaai
Motieven en criteria
Vraag 4
Wat waren de belangrijkste motieven voor herinzaai?


Achterblijvende grasproductie


lage droge-stofproductie



lage eiwitproductie



Achterblijvende dierprestaties (melkproductie)



Te hoog aandeel ongewenste grassen



Te hoge onkruiddruk



Herintroductie klaver



Slechte afweiding



Verbetering vlaklegging (egalisatie)



Verbetering ontwatering



Overige, namelijk:

Vraag 5
Hanteert u criteria bij uw keuze voor herinzaai? Zo ja welke?


Grasproductie perceel lager dan ….. ton/ha



Grasproductie perceel lager dan ….. kg eiwit/ha



Melkproductie per koe lager dan ….. kg meetmelk per koe per dag



Aandeel gewenste grassen lager dan …..%



Aandeel klaver lager dan …..%



Kosten baten analyse



Overige, namelijk:
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Vraag 6
Hoe stelt u vast of een perceel aan bovengenoemde criteria voldoet en in
aanmerking komt voor herinzaai?


Visueel (veldwaarnemingen)



Melkaflevering



Droge-stofproducties



Eiwitgehalten kuilgras



Overige, namelijk:

Oorzaken
Vraag 7
Wat waren de oorzaken van de motieven, die u bij vraag 4 hebt opgenoemd?


Droogtegevoeligheid



Te nat



Biologische oorzaak (ziekten en plagen)



Bodemvruchtbaarheid



management



Overige, namelijk:
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Methode
Vraag 8
Kunt u de frequentie schatten hoe vaak u blijvend grasland gemiddeld herinzaaide?


Eens in de …… jaar

Vraag 9
a)

b)

In welke maand van het jaar vindt herinzaai op uw bedrijf bij voorkeur plaats?


Januari



Februari



Maart



April



Mei



Juni



Juli



Augustus



September



Oktober



November



December

Kiest u wel eens een ander tijdstip en waarom?


Nee



Ja, omdat


Te droog



Te nat



Anders namelijk:
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Vraag 10
a)

Welke werktuigen anders dan de zaaimachine worden doorgaans op uw melkveebedrijf gebruikt bij de herinzaai van blijvend grasland?


Cultivator (

altijd,

vaste tand
triltand
soms)




b)

soms)



Frees (

altijd,



Schijven-/messen-eg (

altijd,



Pennenfrees (

altijd,

soms)



Rotorkop-eg (

altijd,

soms)



Ploeg (



Anders, namelijk:

altijd,

soms)

soms)

Bij gebruik van een ploeg; Wat is de ploegdiepte?
…….. cm
Waarom ploegt u tot op deze diepte?

c)

Bij geen gebruik van een ploeg; Waarom ploegde u het betreffende perceel niet
bij herinzaai?

d)

Hebt u grasland wel eens doorgezaaid?


Nee



Ja, omdat:
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Vraag 11
Wordt de oude grasmat doodgespoten voor herinzaai?


Nee



Ja, omdat


Definitief verwijderen slechte grassen



Definitief verwijderen kweek



Definitief verwijderen onkruiden



Anders, namelijk:

Vraag 12
a)

b)

c)

Gebruikt u klaver bij herinzaai?


Ja



Nee

Waarom gebruikt u wel klaver?


Minder stikstofbemesting per hectare nodig



Hoger eiwitgehalte kuilgras



Anders, namelijk:

Waarom gebruikt u geen klaver?


Aandeel klaver verlaagt de grasproductie per snede



Klaver verdwijnt snel uit de grasmat



Anders, namelijk:
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Resultaat

Vraag 13
a)

Wat zijn de positieve punten, waarop uw grasland is verbeterd na herinzaai?


Hogere grasopbrengst in



b)



Hogere dierprestaties



Betere afweiding



Betere ontwatering



Anders, namelijk:

Droge-stofopbrengst
Eiwitproductie

Ziet u ook negatieve punten, waarop uw grasland verslechterde na herinzaai?


Draagkracht



Bodemvruchtbaarheid



Open grasmat



Anders namelijk:

Vraag 14
a)

Veranderde u de drijfmestgift en de kunstmestgift in de jaren na herinzaai?



Ja



Nee

b)

Hield u bij de mestgift in het eerste jaar rekening met het vrijkomen van
mineralen uit de ondergeploegde zode?



Ja



Nee

I-9

c)

Als u rekening hield bij de mestgift met de leeftijd van het grasland of met de
onderploegde zode, zou u dan in de onderstaande tabel kunnen invullen op wat
voor manier u de mestgift veranderde? Bijvoorbeeld hoeveel drijfmest geeft u
jong grasland extra of minder?

Leeftijd grasmat

Drijfmest in ton/ha

1e jaar na herinzaai
2e jaar Jong grasland
3e jaar
Oud grasland

Vraag 15
Houdt u rekening met mineralenverliezen bij herinzaai?


Nee



Ja, op welke punten?


Tijdstip van herinzaai



Bemesting



Anders, namelijk:

Overige opmerkingen herinzaai:

Kunstmest in kg N/ha
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Wisselbouw
Motieven
Vraag 16
Wat zijn uw motieven om een wisselbouwsysteem op uw melkveebedrijf toe te
passen? Kunt u ook aangeven of deze motieven in de akker- of de graslandperiode
spelen?


Behoud bodemvruchtbaarheid ten behoeve van akkerperiode



Behoud organische stof, vochtleverend vermogen en structuur



Onderdrukking ziekten en plagen (



Verlaagde onkruiddruk (



Behoud jong grasland



Introductie klaver



Extra opbrengst per hectare (



Economische meeropbrengst door verhuren, uitruil van percelen



Anders, namelijk:

Gras en/of

Gras en/of

akker)

akker)

Gras en/of

akker)

Methode
Vraag 17
a)

Hoeveel jaar duurt op uw bedrijf de akkerperiode en de graslandperiode?
Graslandperiode …….jaar
Akkerperiode …….jaar

b)

Waarom duurde de graslandperiode niet langer of korter?

c)

Waarom duurde de akkerperiode niet langer of korter?
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Vraag 18
Kunt u in de onderstaande tabel aangeven welke akkerbouwgewassen u teelt in
wisselbouw met gras en hoe vaak?

Voedergewas

Gewas

Frequentie

Maïs
Voederbieten
Graan
Anders, namelijk:

….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar

Overige gewassen

Aardappels
Zomergraan
Wintergraan
Bloembollen (voorjaar)
Bloembollen (najaar)
Anders, namelijk:

….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar
….. maal in de ….. jaar

Vraag 19
a)

In welke maand van het jaar zaait u op uw bedrijf het grasland bij voorkeur in?


Januari



Februari



Maart



April



Mei



Juni



Juli



Augustus



September



Oktober



November



December
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b)

Kiest u wel eens een ander tijdstip en waarom?


Nee



Ja, omdat


Te droog



Te nat



Anders namelijk:

Vraag 20
a)

Welke werktuigen anders dan de zaaimachine worden doorgaans op uw melkveebedrijf gebruikt om een perceel zaaiklaar te maken voor gras of akkerbouwgewassen in een wisselbouwsysteem?
(Als de door u toegepaste methoden verschillen bij het zaaiklaar maken voor
gras en het zaaiklaar maken voor akkerbouwgewassen, zou u deze verschillen in
de vraag willen vermelden? Bijvoorbeeld andere ploegdiepte.)

b)



Cultivator (

altijd,

soms)

vaste tand

triltand
soms)



Frees (



Schijven-/messen-eg (

altijd,



Pennenfrees (

altijd,

soms)



Rotorkop-eg (

altijd,

soms)



Ploeg (



Anders, namelijk:

altijd,

altijd,

soms)

soms)

Bij gebruik van een ploeg; Wat is de ploegdiepte?
…….. cm
Waarom ploegt u tot op deze diepte?

c)

Bij geen gebruik van een ploeg; Waarom ploegde u het betreffende perceel niet?
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Vraag 21
a)

b)

c)

Gebruikt u klaver bij inzaai van grasland in het wisselbouwsysteem?


Ja



Nee

Waarom gebruikt u wel klaver?


Klaver verhoogt de productie per hectare



Minder stikstofbemesting per hectare nodig



Hoger eiwitgehalte kuilgras



Anders, namelijk:

Waarom gebruikt u geen klaver?


Aandeel klaver verlaagt de grasproductie per snede



Klaver verdwijnt snel uit de grasmat



Anders, namelijk:

Vraag 22
a)

b)

Wordt de oude grasmat doodgespoten voordat de grasmat gescheurd wordt?


Ja



Nee

Waarom is dat nodig?


Definitief verwijderen slechte grassen



Definitief verwijderen kweek



Definitief verwijderen onkruiden



Anders, namelijk:
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Resultaat
Vraag 23
a)

b)

Hoe verandert de gewasproductie naarmate de akkerperiode langer duurt?


Hogere producties



Lagere producties



Gelijke producties

Hoe verandert de grasproductie naarmate de grasperiode langer duurt?


Hogere producties



Lagere producties



Gelijke producties

Vraag 24
a)

b)

c)

Bemest u uw wisselbouwperceel anders in het eerste jaar van de akkerperiode
ten opzichte van de volgende jaren?


Nee, ga verder met vraag 24c



Ja, omdat:

Hoe bemest u in het eerste jaar van de akkerperiode uw wisselbouwperceel ten
opzichte van de volgende jaren?


Meer drijfmest, circa

+

ton/ha



Minder drijfmest, circa -

ton/ha



Meer kunstmest, circa +

kg N/ha



Minder kunstmest, circa -

kg N/ha

Bemest u uw wisselbouwperceel anders in het eerste jaar van de graslandperiode
ten opzichte van de volgende jaren?


Nee, ga verder met vraag 25



Ja, omdat:
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d)

Hoe bemest u in het eerste jaar van de graslandperiode uw wisselbouwperceel
ten opzichte van de volgende jaren?


Meer drijfmest, circa

+

ton/ha



Minder drijfmest, circa -

ton/ha



Meer kunstmest, circa +

kg N/ha



Minder kunstmest, circa -

kg N/ha

Vraag 25
Wat zijn op uw bedrijf de voordelen van wisselbouw ten opzichte van blijvende teelt
van gras en akkerbouw?


Hogere opbrengsten per hectare:
Gras en/of akker



Behoud jong grasland met hoog percentage goede grassen



Verlaagde onkruiddruk:
Gras en/of akker



Behoud bodemvruchtbaarheid:
Gras en/of akker



Anders, namelijk:

Vraag 26
Wat zijn op uw bedrijf de nadelen van wisselbouw ten opzichte van blijvende teelt van
gras en akkerbouw?


Hoge loonwerkerskosten, hoge kosten zaaigoed



Verminderde eiwitvoorziening door kleiner areaal gras



Anders, namelijk:
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Vraag 27
Waarop is de keuze op uw bedrijf gebaseerd of de bestemming van een perceel
blijvend grasland is of dat er wisselbouw wordt toegepast?


Perceel ligt dichter bij de stal



Te nat voor akkerbouwgewassen



Teelt akkerbouwgewassen op percelen met een hoge vruchtbaarheid



Anders, namelijk:

Overige opmerkingen wisselbouw:
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Bijlage II.
Uitnodiging en programma workshop
Geachte heer, mevrouw,

Woensdag 15 oktober a.s. zal op proefbedrijf Aver Heino een workshop worden gehouden over
graslandvernieuwing. We nodigen u uit daaraan deel te nemen. De workshop is een initiatief van
PV (Idse Hoving), PRI (Frans Aarts, Sjaak Conijn, Harm Jan Russchen), Louis Bolk instituut
(Nick van Eekeren) en Steunpunt Mineralen Vlaanderen (Frank Nevens). Doelen van deze workshop zijn het bediscussiëren van de motieven die in de praktijk leven en het vormen van een
goed beeld van tijdstip en methode. Tijdens deze workshop zullen de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in uw motivaties om grasland te vernieuwen worden gepresenteerd en
worden vergeleken met de gangbare opvattingen van wetenschap, voorlichting en bedrijfsleven.
Grondstof voor deze workshop zijn de resultaten van een enquête. Deze enquête is bijgesloten
in deze brief.
Deze workshop wordt gehouden naar aanleiding van vragen die gesteld zijn bij de goedkeuring
van de Nederlandse derogatie voor 4 jaar door de Europese Unie. Dit derogatieverzoek houdt
in dat Nederland toestemming vraagt om op grasland jaarlijks 250 kg N ha-1 in de vorm van
dierlijke mest te mogen gebruiken, 80 kg meer dan de Europese Nitraatrichtlijn voorschrijft.
Het verzoek is ingewilligd onder nog te bepalen voorwaarden. Voorwaarden zullen ook betrekking hebben op graslandvernieuwing, omdat de nitraatverliezen naar grond- en oppervlaktewater groot kunnen zijn. Het beperken van verliezen kan op meerdere manieren. Uw inbreng
helpt ons de voorwaarden op de voor de praktijk meest aantrekkelijke manier te formuleren.
De enquête is gestuurd aan alle melkveehouders uit het projecten Koeien & Kansen, enkele
melkveehouders uit het project Praktijkcijfers, enkele biologische melkveehouders en aan
enkele Vlaamse melkveehouders. Graag zouden wij van u het enquêteformulier retour ontvangen, ook als u niet naar de workshop komt. Om de resultaten van de enquête nog tijdig te
kunnen verwerken vragen wij u om de ingevulde enquête binnen twee weken op de bus te
doen.
Deze workshop begint op woensdag 15 oktober om 12.30 uur met een lunch in restaurant
Veldhoek, Lemerveldseweg 37 te Heino. (tegenover proefboerderij Aver Heino). De werkelijke aanvang van de workshop is 13.00 uur. Een routebeschrijving naar proefboerderij
Aver Heino is bijgesloten.
Graag zouden wij vooraf van u weten of u naar de workshop komt. Dit in verband met zaalgrootte en de lunch.
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Het programma van de workshop is als volgt:
12.30

Ontvangst met koffie en broodjes

13.00

Doel en opzet workshop

13.15

Resultaten enquête

13.30

Discussie herinzaai

14.00

Pauze

14.15

Discussie wisselbouw

14.45

Herformuleren voorlichtingsboodschap en formuleren onderzoeksvragen

‘s Ochtends voorafgaand aan de workshop is er een excursie gepland naar proefboerderij
Aver Heino.
Aver Heino is een biologisch melkveebedrijf op zandgrond. Deze excursie zal starten om
10.30 uur in restaurant ‘Veldzicht’. Eerst zal een korte inleiding worden gegeven, waarna u op
de proefboerderij wordt rondgeleid. U bent van harte welkom.
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Bijlage III.
Aanwezigheidslijst workshop
Persoon

Beroep

Project/Organisatie

F. Aarts

Wetenschapper

PRI

S. Conijn

Wetenschapper

PRI

H.J. Russchen

Wetenschapper

PRI

I. Hoving

Wetenschapper

P.V.-A.S.G.

N. van Eekeren

Wetenschapper

Louis Bolk Instituut

R. Bakker

Wetenschapper

NMI

E. Boons

Wetenschapper

NMI

I. Verbruggen

Wetenschapper

Gent

A.J. Bos

Voorlichter

DLV

J. Bom

Vertegenwoordiger

Cebeco

E. Ensing

Vertegenwoordiger

Barenbrug

A. de Groot

Vertegenwoordiger

Barenbrug

J. van der Meij

Vertegenwoordiger

Advanta seeds

C. van Laarhoven

Melkveehouder

Koeien & Kansen

M. Pijnenborg

Melkveehouder

Koeien & Kansen

C. Post

Melkveehouder

Koeien & Kansen

C.J. Sikkenga

Melkveehouder

Koeien & Kansen

A. Mulder

Melkveehouder

Bioveem
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