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Samenvatting
In 2019, 2020 en een deel van 2021 hebben we veldproeven gedaan, informatiebijeenkomsten
georganiseerd en gesprekken gevoerd over onze bijdrage aan het nieuwe GLB beleid. Hieronder
vatten we de conclusies en aanbevelingen samen die in deze rapportage verder zullen worden
uitgewerkt en onderbouwd.
Wat werkt?












Inzaai grasklaver percelen. Dit is voor het centraal veehouderijgebied rondom de Veluwe
een goede kans voor duurzaam bodembeheer en natuurinclusieve bedrijfsvoering
(Integratie van natuur- en productiedoelen).
Kruidenrijk grasland. Sluit aan bij de melkveehouderij en kan een bijdrage leveren aan
robuuste ecosystemen op de Veluwe, mits er in de ecoregelingen gewerkt kan worden met
productieve kruidenrijke graslandmengsels, en de eerste snede van het maaien uitgesteld
wordt, waardoor de kruiden tot bloei kunnen komen.
Randenbeheer met kruidenrijke akkerranden en bufferstroken op grasland. Beide
maatregelen zijn zeer kansrijk en passend voor de regio en bodem. Onbemeste
bufferstroken zijn laagdrempelig en leveren een bijdrage aan bodem- en waterkwaliteit. Om
kruidenrijke akkerranden in te zetten voor de ecoregelingen is het van belang dat de randen
ingezet kunnen worden in de bedrijfskringloop.
Derde gewas/teelt van krachtvoer en eiwit van eigen land. Samenwerking tussen akkerbouw
en de melkveehouderij sluit aan bij het concept van kringlooplandbouw. Ondanks
grotendeels geslaagde teelten binnen de pilot, zijn de saldo’s op zandgrond vaak nog te laag.
Toch zien we mogelijkheden voor gewasdiversificatie als gewasrotaties gestimuleerd kunnen
worden met beleid en er ondersteuning is om kennis op te bouwen in de praktijk.
Het gebruik van vanggewassen en groenbemesters is voor deelnemers op zandgrond extra
belangrijk voor duurzaam bodembeheer. Het lage organische stof-gehalte beïnvloedt boer
en natuur, en het verhogen hiervan is de hoogste prioriteit om ecologie en bodem- en
waterkwaliteit naar een hoger niveau te tillen op agrarische grond.
De verwerking van maaisel en organische reststromen tot bokashi en compost draagt bij aan
het sluiten van kringlopen. Er was veel animo voor compostering en er zijn mooie resultaten
behaald, maar er zijn ook factoren die het inzetten van deze maatregel op gebiedsniveau
belemmeren.

Wat werkt niet?




Onderzaai mais met huidige regelgeving. De onderzaai komt minimaal op en wordt deels
vernietigd tijdens de maisoogst. We zetten vraagtekens bij de effectiviteit en werken
alternatieven uit in deze rapportage.
Specifieke biodiversiteitsdoelstellingen in de eerste pijler: In de laagdrempelige
ecoregelingen van de eerste pijler zal er gezocht moeten worden naar maatregelen die een
overlap bieden tussen ecologische en economische motieven. Het specifieke
doelsoortenbeheer uit o.a. het ANLB is intensief en maatregelen uit dit pakket zijn (m.u.v.
randenbeheer) niet zonder meer op te nemen in de bedrijfskringloop.
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Het scheurverbod in Natura 2000 gebieden: De huidige regelgeving beperkt de
mogelijkheden om biodiversiteit op grasland in N2000 gebieden te verhogen doordat
doorzaaimethodes die gebruik maken van een strokenfrees onder het scheurverbod vallen.
Alhoewel het stimuleren van permanente en oudere graslanden onderbouwd kan worden
vanuit klimaat, bodem en water doelstellingen, zijn er ook agrarische en ecologische
argumenten voor meer biodiversiteit op grasland:
1. Kruidenrijk grasland voor weidevogels: de ijlere structuur die nodig is voor
weidevogelkuikens is niet iets dat zomaar ontstaat. Doorzaai met specifieke
mengsels kan zorgen voor verbeterde toegankelijkheid op het perceel en meer
insecten door bloeiende kruiden.
2. Productief kruidenrijk grasland: het zoeken naar graslandmengsels die voor boer en
natuur winst opleveren via het model van functionele agrobiodiversiteit is een van
de meest kansrijke elementen voor de melkveehouderij. Om deze ontwikkeling te
ondersteunen is ruimte nodig om te experimenteren met doorzaaimethodes.
De ontwikkeling van doorzaai methodes die een groot deel van de grasmat intact laten
onderbouwen het belang van minimale uitspoeling, behoud van bodemleven en structuur,
terwijl er kan worden gewerkt aan verschillende biodiversiteitsdoelstellingen. Momenteel is
daar geen ruimte voor



De 80-20 derogatie regeling: De huidige verhouding beperkt de mogelijkheden van
melkveehouders op zandgrond om gewasdiversificatie toe te passen voor de teelt van eigen
krachtvoer en/of eiwit van eigen land. De twee belangrijkste obstakels voor
gewasdiversificatie in ons gebied zijn:
1. De saldo’s van alternatieve eiwit- en krachtvoergewassen op zandgrond zijn
momenteel (nog )onvoldoende om te concurreren met mais. Stimulering van
rasveredeling en gewasrotatie zijn nodig om duurzame integratie van nieuwe gewassen
in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Een verruiming van derogatie naar 70-30 (
waarin 10% ingevuld wordt met alternatieve gewassen) geeft boeren ruimte om
rustgewassen in rotatie toe te passen( klimaat, bodem en waterkwaliteit) en ervaring op
te doen met nieuwe krachtvoer-en eiwitbronnen ( kringlooplandbouw).
2. Inpasbaarheid in het voerrantsoen en bouwplan. Het gebruik van nieuwe
voedergewassen vraagt kennis en kunde, maar ook praktische haalbaarheid. Om de
ontwikkeling van gewasdiversificatie op gebiedsniveau door te zetten is het van belang
dat beleid en regelgeving voldoende ruimte biedt om gewasrotatie en krachtvoer van
eigen land praktisch inpasbaar en rendabel te maken.
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Voorwoord
In het kader van de GLB pilot “Naar vijftig tinten groen in ‘t kleinschalige cultuurlandschap” heeft het
Agrarisch Natuurcollectief Veluwe in de jaren 2019 en 2020 een regionale pilot uitgevoerd in de
omgeving Nijkerk-Putten.
Deze pilot is naast Collectief Veluwe ook uitgevoerd door vier andere agrarische natuurcollectieven:





Collectief VALA (projectleider)
Collectief Utrecht Oost
Collectief Midden-Brabant
Collectief Noordoost-Twente

Het Agrarisch Natuur Collectief Veluwe is een samenwerkingsverband van vijf agrarische
natuurverenigingen, dat gericht is op behoud en verbetering van biodiversiteit en natuurwaardes op
agrarische grond rondom de Veluwe. We doen dit door het afsluiten van overeenkomsten Agrarisch
Natuurbeheer (ANLB) met een gebiedsvisie waarin we op zoek zijn naar regionale verbinding en
meerwaarde door samenwerking. Deelname aan deze GLB pilot past goed bij de toekomstvisie van
het Collectief, waarin naast het uitvoeren van de ANLb-regeling ook aandacht is voor het breder
toepassen van natuurinclusieve maatregelen op agrarische bedrijven.
In deze rapportage komen de volgende onderwerpen aan bod:






Structuur en opzet van de pilot
Samenvatting van kennisbijeenkomsten en activiteiten
De rol van bedrijfsplannen binnen de pilot en daarna
Bespreking van de resultaten en conclusies van de veldproeven
Actiepunten voor regionale transitie naar natuurinclusieve landbouw

Figuur 1: Omzoming en blauwe dooradering rondom de Veluwe
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1. Gebied en deelnemers
1.1. Het groene Valleilint
Voor de uitvoering van de GLB pilot is gekozen voor een relatief klein gebied tussen Nijkerk, Putten
en Hoevelaken, dat onderdeel uitmaakt van het Groene Valleilint. Dit is een deelgebied van
Collectief Veluwe dat zich kenmerkt door hoge natuurwaardes en kleinschaligheid op zandgrond.
Het Groene Valleilint is een zone met veel landgoederen, bosjes, natuur en landschapselementen die
een (ecologische) verbinding vormt tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.
Het inzetten op kleinschalige cultuurlandschappen als onderdeel van een regionale
biodiversiteitsstrategie is kansrijk doordat droge en natte dooradering zorgen voor ecologische
connectiviteit in agrarische gebieden en bijdragen aan verbindingszones tussen grotere
natuurterreinen. Met name het waarborgen van landschaps- en habitatelementen die
voorwaardelijk zijn voor het voorkomen en behouden van doelsoorten, zijn hierin belangrijk.
Landgoederen die zowel agrarische (pacht)gronden als natuur in beheer hebben, spelen in dit gebied
een belangrijke rol in de ontwikkeling van een vergroenende GLB gebiedsvisie doordat hun beleid
stimulerend of remmend kan werken op de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Binnen het
Groene Valleilint zijn veel landgoederen al bekend met agrarisch natuurbeheer en heerst er een
positieve bereidheid om mee te werken aan gebiedsontwikkeling ten bate van biodiversiteit, natuur
en cultuurhistorisch erfgoed.
Een deel van de pilotgroep heeft te maken met pacht van landgoederen in de omgeving. Het
experimenteren met nieuwe (beheer)methodes, gewassen en landbouwkundige principes kan voor
deze landgoederen en hun pachters onderdeel uitmaken van hun identiteit en toekomstvisie,
waardoor draagvlak ontwikkeld kan worden door gedeelde doelen en belangen.

Figuur 2: Het Groene Valleilint - waardevolle verbindingszone tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe
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1.2. Deelnemende bedrijven
In mei 2019 ging de GLB pilot van start met vijftien boeren uit de omgeving Nijkerk en Putten met als
instapeisen voor deelname:




Twee of meer kleinschalige percelen die aan drie zijdes omzoomd waren door (houtige)
landschapselementen. Percelen die aan twee zijdes omzoomd waren door hout en aan een
zijde door een watergang, werden ook meegenomen.
Interesse in natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit, en motivatie om mee te werken
aan veldproeven.

We hebben gekozen voor een zeer lokale spreiding van deelnemers vanuit onze visie dat lokale
netwerken de basis vormen van succesvolle transitieprocessen op gebiedsniveau: deze mensen
kennen elkaar en doordat ze in hetzelfde gebied wonen, zijn hun veldproeven zichtbaar en makkelijk
bespreekbaar - zowel binnen de groep van deelnemers als in de directe omgeving.
De startende groep bestond uit vijftien deelnemers:




13 melkveehouders
1 akkerbouwer
1 biologische pluimveehouder

In het tweede jaar kwamen er vier deelnemers bij: drie gangbare melkveehouders en een
biologische melkvee/pluimveehouder.
Deze samenstelling geeft accuraat weer hoe de agrarische sector is onderverdeeld rondom de
Veluwe. De meerderheid wordt gevormd door melkveehouders, maar we wilden ook andere
bedrijven meenemen om een meer compleet beeld te krijgen van de kansen, uitdagingen en
belangen in het gebied. Uitwisseling tussen melkveehouderij en akkerbouw is een essentieel
onderdeel van de kringloopdoelstelling. Akkerbouw is niet sterk vertegenwoordigd op zandgrond,
maar de aanwezigheid en kennis bij akkerbouwers van gewasdiversificatie en nieuwe teelten is een
belangrijke stimulans voor het creëren van meer biodiversiteit op bouwland.
We hebben twee lokale loonwerkers betrokken bij dit project, die in grote mate hebben bijgedragen
aan het succes van de pilot, zowel voor de praktische uitvoering van zaaiproeven en compostering
als door hun gebiedskennis.

GLB Pilot BoerenNatuur.nl, rapportage Veluwe

pagina 8

2. Werving en begeleiding
Voorafgaand aan de pilot zijn de vijftien deelnemers voorgeselecteerd door middel van
keukentafelgesprekken. Na de startbijeenkomst in april 2019 vonden de intakegesprekken plaats,
die bestonden uit een praktisch bedrijfsbezoek, het invullen van de intakeformulieren en het in kaart
brengen van veldproeven en initiatieven per deelnemer.

Deelname en motivatie
0

2

4

6

8

10

12

Op verzoek van het collectief
De maatregelen passen bij de bedrijfsontwikkeling…
De vergoeding was aantrekkelijk/extra inkomsten
Mede zorgdragen voor maatschappelijke vraagstukken
Samenwerking in gebiedsverband
Dat de maatschappelijke bijdrage zichtbaar is naar de…
Meedenken over passende vergroeningsmaatregelen…
Meer te weten komen over het nieuwe GLB
Ik kan niet met ANLb meedoen, maar kan nu toch…
Ik vind het belangrijk om stappen te maken naar een…
Andere reden (geef onderaan een toelichting)
Deelname en motivatie

Uit de evaluatie enquête is gebleken dat er meerdere redenen waren om deel te nemen aan het
project. Vaak was het een mix van nieuwsgierigheid naar het nieuwe GLB, de wens om bij te dragen
aan maatschappelijke doelstellingen en samenwerking in gebiedsverband. Bij ruim de helft van de
deelnemers is de mogelijkheid om deel te nemen door het collectief ter sprake gebracht omdat
gericht is gezocht naar deelnemers die elkaar in de pilot regio kunnen versterken. Daarnaast hebben
8 deelnemers zichzelf aangemeld als geïneresseerde.

In het eerste jaar zijn er verschillende kennisbijeenkomsten georganiseerd over relevante
onderwerpen die aansloten bij de interesse van de deelnemers:




Kruidenrijk grasland en grasklaver: kansen voor graslandverrijking voor de melkveehouderij
Alternatieve gewassen: krachtvoer en eiwit van eigen land
Bokashi en compostering: bodemverbetering met maaisel en organische reststromen

In 2020 zijn de kennisbijeenkomsten niet doorgegaan door COVID-19; een geplande bijeenkomst
over het lezen van bodemmonsters is vervangen door individueel digitaal advies.

Als vervolg op de kennisbijeenkomst voor grasklaver en kruidenrijk grasland in 2019 is er in 2020 een
veldbijeenkomst op afstand geweest om deze twee graslandteelten in de praktijk te zien en kennis
op te doen voor de praktische toepassing.
GLB Pilot BoerenNatuur.nl, rapportage Veluwe
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Collectief Veluwe heeft meerdere projecten die parallel lopen aan dit GLB project, waardoor
deelnemers ook de kans hadden om aan te haken bij bijeenkomsten in 2020 over de doorzaai van
kruidenrijk grasland met verschillende machines.
Tijdens de looptijd van de pilot is ook gebruik gemaakt van externe informatiebijeenkomsten over
natuurinclusieve landbouw. Verschillende deelnemers die interesse hadden in mengteelten en
eiwitgewassen hebben in 2019 bijeenkomsten bij kunnen wonen van het Louis Bolk Instituut, waarin
veldproeven, teeltervaringen en resultaten gedeeld werden.
De praktische begeleiding van deelnemers bestond uit het doen van veldbezoeken tijdens het
groeiseizoen voor gewassen en akkerranden en het verzamelen van data voor het
composteringsproject.

Figuur 3: Mengteeltbijeenkomst Louis Bolk Instituut 2019
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2.1. Intakeprocedure deelnemers
Voor het invullen van de intakeformulieren werd naast specifieke bedrijfsinformatie de volgende
informatie gebruikt:



Gecombineerde opgave 2019
Kringloopwijzer 2019 (indien van toepassing)

Tijdens de intake stond het bedrijf van de betreffende deelnemer centraal. Vanuit de historie, de
opzet van de huidige bedrijfsvoering en de toekomstvisie van de deelnemer kwamen er actiepunten
naar voren die in het eerste jaar uitgevoerd konden worden. Aan het einde van 2019 zijn er
evaluatiegesprekken gevoerd met alle deelnemers, waarna er plannen zijn gemaakt voor het tweede
jaar. Deze aanpak week enigszins af van de aanvankelijke procedure om tijdens de intake een
tweejarige planning te maken voor alle activiteiten die binnen de pilot ondernomen zouden worden.
We hebben gemerkt dat het tijd kost om deelnemers te begeleiden in hun zoektocht naar wat bij
hun bedrijf en situatie past. Voordat een langeretermijnvisie vastgelegd kan worden, moet er eerst
ruimte komen voor deelnemers om zelf na te denken welke kant ze op willen en waar hun kansen
liggen voor de natuur en hun bedrijf.
We hebben deelnemers uitgenodigd om middels veldproeven en (relatief) kleinere experimenten
hun ideeën te delen, kennis te ontwikkelen en deze verder te testen op bruikbaarheid. Dit proces is
een voorwaarde voor het maken van een langeretermijnstrategie voor boerenbedrijven, want eerst
moet er vertrouwen zijn dat natuurinclusieve maatregelen een plek kunnen innemen in de
bedrijfsvoering.

Figuur 4: Veldbonen op zandgrond - (nog) niet rendabel maar positieve
resultaten
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Naast de waarde van de data en ervaringen die we hebben verzameld samen met deelnemers, heeft
de kennismaking met individuele bedrijven ons inzicht gegeven in lokale samenwerkingsverbanden
die de basis vormen van het gebiedsproces dat we via het GLB beleid willen beïnvloeden. In dit
proces zijn er koplopers, aanhakers, volgers en afwachters. Door verschillende bedrijven te
bezoeken en deelnemers te bevragen over hun methodes, ideeën en motivaties hebben we gezien
welke stimulerende, remmende of blokkerende factoren een rol spelen op individuele bedrijven.
Alle deelnemers binnen onze pilot hebben sterke punten waarmee zij een bijdrage kunnen leveren
aan bodem, water en biodiversiteit, maar het tempo waarmee zij dit kunnen realiseren verschilt.
We zien hierbij dat externe factoren vaak een rol spelen:




Beperkingen voor agrarisch natuurbeheer: deelnemers in de zgn. ‘witte gebieden’ waar geen
ANLB afgesloten kan worden, hebben niet altijd de financiële ruimte om een deel van hun
areaal in te zetten voor minder productieve manieren van beheer. Voor hen is de
ontwikkeling van goede (haalbare) ecoregelingen in de eerste pijler essentieel om bij te
kunnen dragen aan vergroenende gebiedsdoelen. Daarbij is het van belang dat gekoppelde
vergoedingen niet alleen bestaan uit een beheervergoeding, maar dat er ook passende
oplossingen geboden worden voor het opvangen van eventuele productieverliezen.
Derogatie voor melkveehouders: de 80-20 voorwaarde van de derogatieregeling creëert
obstakels voor gewasdiversificatie doordat veel boeren de 20% maisteelt als basis voor hun
melkvee niet kunnen missen, tenzij ze hiervoor een rendabel en betrouwbaar alternatief
hebben dat past binnen het voederrantsoen. Het risico om te experimenteren met nieuwe
gewassen waarvan bekend is dat het saldo op zandgrond onvoldoende is om de reductie van
de maisteelt te compenseren is momenteel voor veel bedrijven (nog) te groot. De veelal
droge zandgronden van de Veluwe zijn beperkend voor bepaalde teelten (o.a veldbonen,
luzerne) en momenteel kunnen alleen voederbieten qua saldo concurreren met mais.

Figuur 5: Gewasdiversificatie op de Veluwe - voederbieten in rotatie
met mais, graan en gras(klaver)
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2.2. Bijeenkomsten Kruidenrijk grasland en grasklaver
Op 20 augustus 2019 werd de kennisbijeenkomst “Klavers, koeien en kruiden“ georganiseerd met
een spreker van het Louis Bolk Instituut. Tijdens deze bijeenkomst kwamen beide graslandteelten
uitgebreid aan bod, evenals de functie van kruidenrijk grasland voor bodem en veegezondheid.
Alhoewel de bijeenkomst goed bezocht was, zijn er in het eerste jaar weinig experimenten gedaan
met kruidenrijk grasland. De inpasbaarheid in rotatie (timing) en het gebrek aan ervaring met
kruidenrijk gras en grasklaver in het rantsoen voor de koeien, bleken hiervooral aan ten grondslag te
liggen. In het tweede jaar is er een aanvullende veldbijeenkomst geweest om percelen met
(productief) kruidenrijk gras en grasklaver te gaan bekijken en daarnaast hebben we (beperkt)
ervaring op kunnen doen met verschillende doorzaai methodes (zie resultaten veldproeven
hoofdstuk 3.9).

Figuur 6: Biodiversiteit op grasland in Putten
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2.3. Bijeenkomst Krachtvoer en eiwit van eigen land
Op 3 september 2019 was er in Barneveld een bijeenkomst “Kansrijke gewassen” waarin de teelt,
saldo’s en toepassing van alternatieve gewassen werden besproken door de heer A.J van der Wind
(Wolswinkel Mengvoeders BV) en de heer W. van Maanen (W. van Maanen loonwerk B.V).
De volgende gewassen zijn tijdens deze bijeenkomst besproken:







Lupine (blauw/groen)
Mengteelten: gerst-erwten, mais-stangen bonen
Sorghum
Veldbonen (zomer-winter)
Tarwe
Voederbieten

De bijeenkomst was goed bezocht en doordat er op dat moment al deelnemers waren die
betreffende gewassen aan het uitproberen waren, was er veel praktische discussie en uitwisseling.

Figuur 7: Toelichting in de buitenlucht op de mengteelt mais en bonen
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2.4. Bijeenkomst Compostering en Bokashi
Op 19 september 2019 was er een bijeenkomst in Nijkerk waarin de heer G.J Feersma van Agriton
informatie gaf over compostering en bokashi. Kort hierna ging de eerste groep deelnemers van start
met compost en bokashi onder begeleiding van de heer B. van de Kamp van Loonwerk Pleizier en
Timmer uit Nijkerk.
Na afronding van de eerste veldproeven met compostering is er in februari 2020 een
evaluatiebijeenkomst geweest, waarin deelnemers elkaars compostmonsters konden vergelijken en
onderlinge kennis werd uitgewisseld over het composteringsproces.

Figuur 8: Evaluatie en kennisuitwisseling eerste lichting compost in de praktijk
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2.5. Bijeenkomsten ontwikkeling deelgebiedsplan
In de startfase zijn we met een aantal pilotdeelnemers om tafel gaan zitten om input te verzamelen
voor het deelgebiedsplan. We hebben ervoor gekozen om dit plan niet gelijk op te zetten, omdat we
een belangrijke rol zien voor agrarische bedrijven om eerst praktijkinformatie aan te leveren die de
basis kan vormen voor een (haalbaar en gedragen) gebiedsplan. Door te starten met praktische
veldproeven, aandacht voor individuele bedrijfsvoering en het stimuleren van onderlinge
kennisuitwisseling, willen we een “gebiedsmotor” bouwen die ons kan helpen bredere
samenwerking en ondersteuning te ontwikkelen voor de integratie van natuur en landbouw.
Er zijn twee bijeenkomsten geweest waarin de volgende punten aan bod zijn gekomen:




Overzicht voor deelnemers met betrekking tot het GLB systeem en de ontwikkelingen op
beleidsniveau. We zagen dat veel deelnemers te weinig inzicht hadden in het huidige GLB
systeem en de beoogde vernieuwing daarvan. Het tweede pilot jaar kenmerkte zich door
een moeilijk klimaat om bezig te zijn met een pilot voor GLB vernieuwing: frustratie en
verslagenheid rondom de stikstofproblematiek voerde de boventoon bij agrarische
bedrijven en ook onze groep worstelde met het gebrek aan verbondenheid tussen beleid en
praktijk. Het verstrekken van (eenduidige) duidelijke informatie draagt bij aan begrip en
draagvlak. We zien hier ook een rol voor beleidsmakers, om gedurende de ontwikkeling van
het nieuwe GLB beleid informatie te verstrekken die aansluit bij de doelgroep.
Het formuleren van individuele standpunten met betrekking tot de uitdagingen die we als
gebied op ons bord hebben liggen voor duurzaamheid en biodiversiteit. De drie vragen die
hierbij centraal staan zijn:
1. Welke doelen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit kunnen opgepakt
worden door de agrarische sector?
2. Wat hebben we als gebied nodig om deze doelen te bereiken?
3. Welke prioriteitstelling kennen we toe aan de doelen die we onszelf stellen? (Niet
alle doelen kunnen tegelijkertijd gerealiseerd worden.)

We hebben deelnemers geholpen om frustratie en onmacht om te zetten naar gekaderde praktische
doelen en hulpvragen richting overheidsinstanties, beleidsmakers en andere gebiedspartijen. Dit
heeft positieve energie gegenereerd binnen de groep, die we vervolgens hebben ingezet om
invulling te geven aan een werkbezoek van LNV in de herfst van 2020.

Figuur 9: Investering in samenwerking - nu zaaien wat we
samen willen oogsten
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2.6. Bijeenkomsten voorbereiding werkbezoek LNV
Bij de voorbereiding van het werkbezoek hebben deelnemers een grote rol gespeeld door
gezamenlijk een aantal kernboodschappen te verwoorden en hun eigen veldproeven te presenteren.
Naast de meerwaarde van praktijkkennis en inhoudelijke informatie heeft deze voorbereiding ook
bijgedragen aan de ontwikkeling van gebiedsgerichte draagkracht:






Bewustwording van regionale capaciteit en mogelijkheden
Zelfvertrouwen en beeldvorming van eigen bedrijf: wat zijn sterke punten? Hoe kunnen
individuele bedrijven bijdragen aan nationale doelen?
Definiëring van obstakels en hulpvragen: duidelijke probleemstellingen en samenwerking bij
het in kaart brengen van mogelijke oplossingen dragen bij aan een goed klimaat voor
verandering.
Positieve energie bij deelnemers doordat LNV de tijd nam om te komen luisteren en kijken
naar de ervaringen en resultaten van de pilot tot nu toe

Figuur 10: Wandeling door het kleinschalig landschap tijdens het werkbezoek van LNV
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3. Activiteiten
De eerste veldproeven zijn meteen van start gegaan in 2019:










(FAB) akkerranden-standaard
Onderzaai mais
Voederbieten
Graan
Veldbonen
Grasklaver
Niet kerende grondbewerking
Compostering en bokashi
Bufferstroken op grasland

In 2020 werden aan bovenstaande activiteiten de volgende proeven toegevoegd:











Mengteelt tarwe-veldboon-erwt
Mengteelt mais-stokslabonen
Mengteelt triticale-erwten/ gerst-erwten
Luzerne teelt
Inzaai kruidenrijk grasland
Mechanische onkruidbestrijding
Doorzaai kruidenrijk grasland en grasklaver met Landkracht rijenfrees en Erth Agriseeder
FAB randen voor melkveehouders
Veldproef inzaai wintererwten in grasland
Onkruidbestrijding en verwijderen opslag bouwland met akkervarkens

Figuur 11: Succesvolle mengteelt op zandgrond - veldboon, tarwe en erwt.
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3.1. Kleinschaligheid
De Veluwe wordt gekenmerkt door kleinschalige landschappen. Voor de ontwikkeling en het behoud
van biodiversiteit is dit waardevol. De variatie aan abiotische factoren en landschapselementen van
kleinschalige landschappen draagt bij aan gevarieerde ecosystemen waarin veel doelsoorten kunnen
voorzien in hun levensbehoeftes.
Voor agrarische ondernemers rondom de Veluwe vertaalt deze kleinschaligheid zich in kleine
percelen (< 1,5 ha) die door historische verkaveling vaak asymmetrische vormen hebben. Dit brengt
hogere bewerkingskosten met zich mee, die het netto saldo van de betreffende teelten
verminderen.
De karakteristieke aanwezigheid van houtwallen, knotbomenrijen, elzensingels en kleinere bosjes
zorgen tevens voor schaduwwerking, waardoor de gewassen die in de schaduw van de bomen
groeien een verminderde opbrengst kunnen hebben.

Figuur 12: Kleinschaligheid in bosrijk gebied: buurtschap Gerven, tussen Putten en Voorthuizen.

De winstpunten van kleinschaligheid voor natuur en biodiversiteit werken voor de agrarische sector
als natuurlijke handicaps, waardoor een belangenverstrengeling ontstaat tussen ecologische en
economische factoren. Het behoud en onderhoud van de kwaliteit van kleinschaligheid komt
hierdoor onder druk te staan. Landschapselementen zoals oude bomenrijen, houtwallen en singels
dreigen te verdwijnen of teruggezet te worden tot een minimale hoogte en vorm, waardoor er
verlies optreedt aan ecologische kwaliteit en functie.
GLB Pilot BoerenNatuur.nl, rapportage Veluwe
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3.2. FAB Akkerranden voor de melkveehouderij
In 2019 zijn er akkerranden ingezaaid met een bestaand FAB (Functionele Agro Biodiversiteit)
mengsel. FAB mengsels zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de akkerbouw met als doel insecten aan
te trekken die plaaginsecten in landbouw gewassen kunnen bestrijden - een vorm van natuurlijke
plaagdierbestrijding die inspeelt op lokale ecologie en biodiversiteit.
Alhoewel deze randen mooi bloeien en kunnen rekenen op enthousiaste reacties van
voorbijgangers, bleef de meerwaarde van deze randen als onderdeel van natuurinclusieve agrarische
bedrijfsvoering nog onduidelijk voor ons gebied. Op de Veluwe voert (melk)veehouderij de
boventoon, dus randen gericht op de akkerbouw zijn hier minder functioneel in te zetten in de
bedrijfsvoering.
In deze pilot hebben we gekeken naar functionele biodiversiteit die specifiek gericht is op ons
gebied: hoe kunnen we akkerranden maken die biodiversiteit stimuleren en verbeteren, en
tegelijkertijd ook een functie kunnen vervullen in de melkveehouderij?
In het tweede jaar van de pilot hebben we daarom een nieuw concept geprobeerd; een simpele
akkerrand met enkel soorten die niet giftig zijn voor vee en die een meerwaarde konden leveren
voor de bodem door als buffer rondom mais te dienen (hoofdzakelijk zonnebloemen en klavers). Het
voordeel hiervan is dat de rand geoogst kan worden samen met de mais.
Hieronder zetten we de voordelen van FAB akkerranden op een rij:








FAB Akkerranden zijn duurzaam omdat ze op waarde gezet kunnen worden binnen het
boerenbedrijf (natuurinclusief).
Onbemeste akkerranden vormen buffers tegen uitspoeling (bodem- en waterkwaliteit).
Door toevoeging van klavers en groenbemesters ontstaat een weerbare bodemrand rondom
de mais, die de bufferfunctie van de rand versterkt (bodem- en waterkwaliteit).
Rand kan gebruikt worden als plantaardig uitgangsmateriaal voor bokashi of compost
(kringloop en natuurinclusief).
Rand kan meegehakseld worden met de mais en verwerkt worden als veevoer (kringloop en
natuurinclusief).
Aanbod voedsel voor bijen en insecten tijdens het groeiseizoen van de mais (biodiversiteit).
Akkerranden die meegeoogst kunnen worden zijn een laagdrempelig alternatief voor het
zwaardere natuurbeheer van kruidenrijke akkerranden in het ANLB. Dit betekent dat ook
deelnemers die in de zgn. ‘witte gebieden’ zitten waar geen agrarisch natuurbeheer kan
worden afgesloten, mee kunnen doen aan dit soort initiatieven. Deze akkerranden zouden
geschikt kunnen zijn als groenblauwe diensten in de eerste pijler van het GLB.

Figuur 13: FAB akkerranden voor melkveehouders

GLB Pilot BoerenNatuur.nl, rapportage Veluwe

pagina 20

3.3. Onderzaai mais
In het eerste jaar van de pilot hebben de meeste deelnemers een onderzaai in mais uitgeprobeerd.
De motieven om hiermee aan de slag te gaan waren vooral gericht op de timing van de maisoogst:
als deelnemers hun gewas wilden oogsten na 1 oktober dan was onderzaai verplicht.
De zomer van 2019 was zeer droog en de opkomst van het vanggewas was slecht. De algemene
ervaring binnen de groep was dat een dunne opkomst van kiemplantjes tussen de mais redelijk snel
verdroogde, en dat de onderzaai zich pluksgewijs ontwikkelde op de percelen. Na de oogst trok het
gras wel weer bij, maar de bedekking van de bodem was niet optimaal.
In 2020 werd de groep die onderzaai ging toepassen kleiner. De belangrijkste argumenten om dit
niet te herhalen waren:
1. Slechte opkomst vanggewas tijdens groeiseizoen (functie tegen uitspoeling onduidelijk).
2. Tijdens de maisoogst wordt het vanggewas kapotgereden: wat doet dit met de nutriënten
binding waarvoor het vanggewas bedoeld is?
3. Productieverlies (vanggewas ontwikkelt ten koste van oogstgewas).
4. Geen mogelijkheid tot bodemherstel na maisteelt want het vanggewas is al aanwezig.
5. Verminderde kwaliteit tijdelijke grasland na mais (onvoldoende bedekking waardoor hogere
onkruiddruk).
6. Bij slechte opkomst vanggewas dubbele zaaikosten voor herinzaai.
De deelnemers die de onderzaai wel bleven toepassen hadden als belangrijkste argument dat ze niet
vast wilden zitten aan de deadline om voor 1 oktober hun mais te oogsten. Met de huidige droogte
die vooral op de zandgronden tot veel verliezen leidt, is het nog belangrijker dat gewassen geoogst
kunnen worden op het moment dat ze rijp zijn. Het bepalen van dit moment, rekening houdend met
de natuurlijke omstandigheden van bodem en weersomstandigheden is een basisprincipe in de
landbouw, en een voorwaarde voor natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Figuur 14: Onderzaai in mais: links 6 juli, rechts 21 augustus- de onderzaai valt weg door droogte en
gebrek aan licht
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Figuur 15: Ontwikkeling vanggewas ten koste van oogstgewas: gras onderzaai die gezaaid was
direct na het inzaaien van de mais.

Het standpunt dat grondbewerking per definitie slecht is voor de bodem kan wellicht genuanceerd
worden als we kunnen kijken naar mogelijkheden om de grond te bewerken op een manier die recht
doet aan natuurlijke bodemprocessen én landbouwkundige principes. De ontwikkeling van machines
zoals de Ecoploeg en woeltand laten zien dat - met voortschrijdend inzicht in de bodem - we kunnen
doorontwikkelen naar duurzamer bodembeheer. Binnen ons werkgebied zien we mogelijkheden in
praktische samenwerkingsverbanden waarin we een bijdrage kunnen leveren aan deze
ontwikkelingen.

Figuur 16: Mislukte onderzaai mais (dronebeelden met dank aan W. van Maanen)
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Uit ervaring binnen de pilotgroep komt naar voren dat nazaai van een vanggewas bij maisteelt meer
op kan leveren voor boer en natuur dan onderzaai, met de volgende argumenten:






Hoe beter de ontwikkeling van het vanggewas, des te groter de capaciteit om nutriënten op
te nemen die anders zouden uitspoelen. Onderzaai in mais op zandgrond lijkt in de
dagelijkse praktijk (zonder beregening) onvoldoende op te komen om een effect te hebben
op uitspoeling. De groep zou het interessant vinden als er meer onderzoek naar de
verschillen in uitspoeling tussen onderzaai en nazaai zou komen, waarmee we kunnen testen
of deze hypothese klopt met wat we in de praktijk zien.
De aanwezige onderzaai wordt tijdens de maisoogst gedeeltelijk kapotgereden. Wat doet dit
met uitspoeling naar bodem en water? Is de onderzaai dan nog effectief of wordt de
stikstofbinding tenietgedaan door de daaropvolgende vernietiging?
Na de maisoogst moet de bodem kunnen herstellen en dat kan niet zonder hulp.
Zandgronden zijn door hun relatief lage organische stof-gehalte en lage lutumpercentage
gevoelig voor verslemping (dichtslaan van de bodem waardoor water niet weg kan lopen of
niet opgenomen kan worden). Het loswerken van de bodem is dan ook van extra belang op
zandgrond. Met een onderzaai kunnen deelnemers alleen hun land op om te oogsten maar
niet om te herstellen (loswerken en bekalken). Bij onderzaai is de mogelijkheid tot herstel na
de teelt niet aanwezig. Bij nazaai is dit wel het geval.
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Naast deze pilot worden ook door loonwerkers verschillende veldproeven gedaan op eigen initiatief
om meer inzicht te krijgen in de effecten van onderzaai. Een van deze proeven wordt uitgevoerd in
Barneveld, waar een loonwerkersbedrijf dat betrokken is bij deze pilot, de volgende proef heeft
uitgezet in 2019-2021:





Zes verschillende onderzaai mengsels
Gezaaid op een perceel
Na de maisoogst is de helft van ieder onderzaai mengsel blijven staan; de andere helft is
omgewerkt en nagezaaid.
Met deze proef kan zichtbaar gemaakt worden hoe de kwaliteit en kwantiteit van
verschillende onderzaai mengsels zich verhoudt in vergelijking tot nazaai.

De eerste resultaten zijn in november 2020 al zichtbaar:




Nazaai heeft bij de meeste mengsels een duidelijke voorsprong in ontwikkeling ten opzichte
van onderzaai
Onderzaai met italiaans raaigras laat de kleinste verschillen zien tussen onderzaai en nazaai
De nazaai stroken hebben minder water- en structuurschade doordat de bodem bewerkt is
na de oogst

Figuur 17: Testveld onderzaai-nazaai van W. van Maanen loonwerk BV met zichtbare verschillen
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De soortkeuze van vanggewassen in de maisteelt is nu beperkt tot de vanggewassenlijst van RVO. In
deze lijst zijn momenteel geen vlinderbloemigen opgenomen, omdat deze gewassen hun stikstof uit
de lucht halen en daardoor minder effectief zouden zijn als vanggewas.
Deelnemers vragen zich af of de effecten van vlinderbloemigen op bodem en water verder
onderzocht kunnen worden met de volgende specifieke vraagstellingen:
1. Wanneer wordt een vlinderbloemige soort vlinderbloemig? Voordat de plant zijn eigen
stikstofknolletjes gaat vormen zal er energie nodig zijn om de plant te laten kiemen en
ontwikkelen. In dit stadium zou de plant wellicht wel een functie kunnen hebben als
vanggewas, met als voordeel dat er gelijk een gewasrotatie ontstaat met een extra gewas
dat minder van de bodem vraagt en toegevoegde waarde heeft voor biodiversiteit en als
voedsel voor insecten.
2. Haalt een vlinderbloemige soort alleen maar stikstof uit de lucht of wordt er ook stikstof
gebonden in de bodem? Als er ook stikstof uit de bodem wordt vastgelegd, in welke
groeistadia is dit dan het geval?
3. Kan men vastgelegde stikstof in plantmateriaal over een kam scheren met stikstof die van
buitenaf op het perceel komt via aangevoerde meststoffen? Wij denken dat er ruimte nodig
is om dit verder te onderzoeken en te experimenteren met nieuwe manieren om
bodemgezondheid te begrijpen en optimaal bodembeheer verder te ontwikkelen.
Het inpassen van vlinderbloemigen in gewasrotaties en/of als vanggewas heeft verschillende
voordelen voor landbouw en natuur:





Meer (functionele agro-)biodiversiteit op bouwland
Symbiotische processen in de bodem
Meer bloeiende gewassen: voedselbron voor insecten (mits latere eerste snede zodat bloei
mogelijk is)
Extra stimulans voor eiwit/krachtvoer van eigen land

Binnen deze pilot zijn veldbonen, stokslabonen en verschillende soorten erwten geteeld. Een
voorwaarde om deze gewassen meer in te gaan zetten in de veehouderij is de inpasbaarheid in
bouwplannen, die in dit gebied veelal worden gepland rondom mais, het hoofdgewas.

Figuur 18: Veldbonen bij een van de deelnemers
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3.4. Eiwit en krachtvoer van eigen land
Het telen van voederbieten en veldbonen vond plaats door een samenwerking tussen de
akkerbouwer en melkveehouders in de groep. Er was al wat ervaring met graan dus hier werd
onderling kennis over gedeeld en lokale veevoederspecialisten dachten mee over de verwerking van
veldbonen en graan voor de koeien.

3.4.1 Veldbonen
De teelt van de veldbonen ging op zich goed maar de saldo’s zijn momenteel (nog) onvoldoende om
een bijdrage te leveren aan krachtvoer van eigen land. De opbrengsten van veldbonen op zandgrond
zijn minder dan op klei, maar in de pilot jaren 2019 en 2020 werden de referentiewaarden op
zandgrond wel gehaald. Het zaaien en bespuiten van de veldbonen is gedaan door de akkerbouwer
uit de pilot. Het oogsten werd door een loonwerker gedaan. Een deel van de veldbonen werd
ingekuild; een ander deel werd verwerkt in brok door een lokale veevoederfabrikant. De
samenwerking van verschillende partijen is voor de teelt van nieuwe gewassen essentieel, maar ook
een kostenpost die het eindsaldo beïnvloedt. Veldbonen hebben in dit gebied onvoldoende saldo
om rendabel te zijn, alhoewel de ervaring bij de vervoedering aan koeien positief is. We hopen dat
de veldboon door ontwikkelingen op het gebied van veredeling in de toekomst een meer rendabel
gewas wordt.

Figuur 19: Veldbonen in bloei - functionele agrobiodiversiteit
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3.4.2. Voederbieten
Voederbieten passen voor sommige deelnemers goed in een rotatie met mais, graan en gras(klaver).
Voederbiet is de enige teelt op zandgrond die momenteel genoeg saldo heeft om als ‘los’ gewas
rendabel te zijn en op grotere schaal toegepast te worden in de melkveehouderij. Deelnemers geven
aan dat ze in bieten voordelen zien voor de gezondheid en productiviteit van koeien.

Figuur 20: Voederbieten op zandgrond - met zorg op maat een goed voedergewas voor de melkveehouderij
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3.4.3. Wintertarwe en lenterogge
De teelt van granen biedt kansen voor biodiversiteit en het boerenbedrijf:




Granen bieden voedsel voor vogels en verschillende kleine zoogdieren
Door de goede doorworteling van veel graansoorten kunnen deze een bijdrage leveren aan
duurzaam bodembeheer en ondergrondse biodiversiteit.
Graan kan ingezet worden als veevoer.

Verschillende deelnemers hebben granen geprobeerd na voederbieten, mais en veldbonen. Het lage
saldo van granen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de meerwaarde voor de bodem
(verbetering organische stofgehalte en structuur). Door graan op te nemen in rotatie met meer
rendabele gewassen is het voor een deel van de deelnemers mogelijk om dit rustgewas te integreren
in hun bouwland beheer.
Het gebruik van granen als veevoer is relatief nieuw in dit gebied. De ervaringen binnen deze pilot
zijn ook nog niet bekend omdat de melkveehouders binnen de groep in 2020 van start zijn gegaan
met de teelt.
Voor een goede opname van graan is het nodig om het graan te ontsluiten met een zuur, waardoor
de koeien het beter op kunnen nemen. Het lage saldo van graan en de extra bewerkingen die nodig
zijn om het geschikt te maken voor vee houden sommigen tegen om hiermee aan de slag te gaan.
Binnen de groep ontstaat wel het idee dat graan in rotatie met gewassen die een betere opbrengst
hebben, een meerwaarde kan hebben voor de bodem.

Figuur 21: Graanteelt voor de melkveehouderij in Nijkerk
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3.4.4. Luzerne
In 2020 is er een proef gedaan met de teelt van luzerne. Dit is een mooi meerjarig gewas dat
nagenoeg niet wordt geteeld op zandgrond omdat het een hoge pH nodig heeft, die meestal niet
aanwezig is. Luzerne is voor veel melkveehouders een relatief onbekend gewas en het maairegime is
redelijk specifiek qua timing, wat een obstakel kan zijn om dit uit te proberen. Ook is het gewas
gevoelig voor structuurschade. De resultaten van deze teelt binnen de pilot zijn nog niet binnen,
maar we verwachten niet dat dit gewas op grote schaal ingezet kan worden op zandgrond.

Figuur 22: Luzerne in Terschuur
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3.4.5. Mengteelten
In het eerste en tweede jaar van de pilot was er de mogelijkheid om bijeenkomsten mengteelt van
het Louis Bolk instituut bij te wonen.
Voor de mengteelten zijn deelnemers deels zelf aan de slag gegaan en deels ontstond er een
samenwerking met het Louis Bolk instituut en lokaal akkerbouw advies. In het tweede jaar van de
pilot werd dit door enkele deelnemers opgepakt met veldproeven. Het telen van twee (of zelfs drie)
gewassen in een mengteelt is een uitdaging die vraagt om extra kennis, samenwerking en financiële
ruimte om te experimenteren. Alhoewel de mengteelten qua resultaat niet tegenvielen en de koeien
het nieuwe voer ook goed leken op te nemen, is het saldo van deze gewassen momenteel niet
toereikend om te concurreren met gras-mais en eventuele rotaties met mono-gewassen. Het
oogsten van mengteelten bleek in de meeste gevallen ook niet altijd makkelijk te zijn dus voor het
uitrollen van mengteelten als rendabel gewas kan dit een obstakel zijn.

Figuur 23a: Biologische mais met stokslabonen in Terschuur

Figuur 23b: Oogst mengteelt biologische Triticale-erwt
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3.5. Grasklaver en kruidenrijk grasland
In de nazomer van 2019 werd de eerste grasklaver ingezaaid. Dit bleek een uitdaging door de hoge
onkruiddruk en het scheurverbod voor grasland op zandgrond na 1 september.
In het eerste jaar waren er twee deelnemers die grasklaver hebben geprobeerd. Verder was er
weinig animo, terwijl klavers bekend staan als een bron van extra eiwit voor de melkveehouderij, en
ook kruidenrijk grasland voordelen zou kunnen hebben voor de gezondheid van vee.
Uit gesprekken bleek dat deelnemers er tegenop zagen om grasland op te offeren voor een
grasklaver experiment. Voor melkveehouders is productief grasland de basis voor het rantsoen.
Productieverlies hiervan was het grootste obstakel. Daarom hebben we in het tweede jaar besloten
om proeven te doen met verschillende doorzaaimachines (Landkracht Rijenfrees voor kruidenrijk
grasland en Erth Agriseeder) evenals een veldproef waarin drie meter-banen werden ingezaaid met
een (productief) kruidenrijk graslandmengsel na voorbewerking met een rotorkopeg.

Figuur 24: Doorzaai productief kruidenrijk grasland in 3 meter banen

We denken dat het verkennen van verschillende methodes voor doorzaai kansrijk is, omdat de
resultaten van reguliere doorzaai weinig succesvol zijn gebleken, en we nu ook zien dat de animo
voor nieuwe inzaai (nog) niet aanwezig is. We willen op zoek gaan naar methodes waarbij een groot
deel van de grasmat intact blijft. Op zandgrond ligt de capaciteit voor koolstofopslag in grasland
hoger dan op natuurgrond en bos (Lesschen et al., 2012) dus onderzoek naar methodes om
minimaal te scheuren bij het opwaarderen van grasland past goed in de principes van
natuurinclusieve bedrijfsvoering.
In 2020 waren er vijf deelnemers die mee wilden doen met deze manier van doorzaaien, maar
doordat ook de rijenfrees gezien werd als een manier om grasland te scheuren, zijn er bij slechts
twee deelnemers proeven gedaan voordat het scheurverbod in ging.
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Het idee achter de rijenfrees is dat de kruiden voldoende ruimte moeten hebben om zich te
ontwikkelen terwijl het grootste deel van de grasmat intact blijft om risico’s van productieverlies te
reduceren en vrijgekomen stikstof weer op te nemen:
1. Door met een strokenfrees te werken wordt circa 15% van de grasmat doorgezaaid. Er
wordt dan minder gescheurd dan wanneer een perceel in zijn geheel wordt ingezaaid terwijl
er toch kruiden kunnen worden toegevoegd. Onze hypothese is dat de stikstof die vrijkomt
bij het scheuren opgevangen kan worden door de intacte grasmat tussen de rijen, waardoor
de netto uitspoeling minimaal zou zijn. Dit zouden we graag verder willen onderbouwen
door het verzamelen van data.
2. Door het deel van de grasmat dat doorgezaaid gaat worden vrij te maken, hebben kruiden
een grotere kans om zich te ontwikkelen. In doorzaai-situaties waar het zaaigoed de grond in
gaat zonder grondbewerking, moeten de kruiden de concurrentie aangaan met bestaande
en goed gewortelde dominante grassen en dit verliezen de kruiden vaak.
Het nieuw inzaaien van kruidenrijk grasland heeft op zich goede resultaten, maar tegelijkertijd treedt
hierbij ook verlies op van organische stof, bodemleven en bodemopbouw. In combinatie met droge
zomers zorgen deze minpunten voor verhoogde risico’s, zowel voor natuurinclusief bodembeheer
als voor agrarische productie.
De proeven met de rijenfrees laten zien dat de gefreesde stroken na vier weken weer bedekt zijn
met nieuwe kiemplantjes.

Figuur 25: Doorzaai productief kruidenrijk grasland met Landkracht rijenfrees

De beste tijd om grasklaver (en kruidenrijk grasland) te zaaien is medio september, wanneer de kans
op neerslag groter is maar de bodem nog wel warm genoeg is voor de kieming. Het zou passend zijn
voor natuurinclusieve bedrijfsvoering als er gezaaid kan worden op een moment dat dit het meest
gunstig is voor het gewas. De huidige regelgeving belemmert dat op dit moment door de timing van
het scheurverbod en door het blokkeren van de ontwikkeling van doorzaaimethodes.
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3.6. Doorzaai wintererwten in grasland
Het combineren van verschillende gewassen in mengteelten wordt met name gedaan op bouwland,
maar ook op grasland wordt er in Nederland al geëxperimenteerd met gewas combinaties die
ingezet kunnen worden in de melkveehouderij. De doorzaai van wintererwten in grasland is door
een van de deelnemers in 2020 opgepakt. Het doel van deze doorzaai is dat de (vlinderbloemige)
erwten extra eiwit kunnen toevoegen aan het (gras)rantsoen voor melkkoeien en tevens zijn het
natuurlijke stikstofbinders die de grasopbrengst kunnen verbeteren.
Omdat deze veldproef in het najaar van 2020 is ingezaaid, zijn de resultaten nog niet beschikbaar.

Figuur 26: Doorzaai wintererwten in grasland voor een hogere eiwitopbrengst

3.7 Bufferstroken op grasland
De aanleg van onbemeste bufferstroken op grasland is een gangbaar pakket in het ANLB. Door de
laagdrempeligheid van deze activiteit, is het tevens een goede maatregel voor de ecoregelingen in
de eerste pijler. In het ANLB worden de (botanische) bufferstroken ingezet langs watervoerende
sloten om uitspoeling te verminderen, maar ook voor de algemene ontwikkeling van (floristische)
biodiversiteit op grasland kan dit een passende maatregel zijn, doordat de afwezigheid van
bemesting het productieve gras minder voorsprong geeft. Binnen deze pilot hebben twee
deelnemers bufferstroken toegepast.
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3.8 Compostering en bokashi
Het composteringsproject binnen de pilot ging van start met een kennisbijeenkomst, gevolgd door
praktische veldproeven met bokashi en compostering op eigen bedrijf.
Een groep van zes deelnemers is in 2019 gaan composteren. De composthopen werden gedurende
zes weken twee keer per week omgewerkt, waarbij de temperatuur van de composthoop werd
gemeten en de ontwikkeling van het materiaal werd bijgehouden. Van alle composthopen zijn
analyses gemaakt om het organische stof-gehalte te meten, alsmede het kiemingsgetal van
aanwezige onkruidzaden.
Begin 2020 is er een evaluatie geweest van de resultaten van het composteringsproject waarin
deelnemers samen de verschillende uitgangsmaterialen en temperatuurverschillen konden
vergelijken en plannen konden maken voor veldproeven in 2020/2021.
Een deelnemer heeft in 2019 en 2020 een bokashi kuil aangelegd. Deze werd vergeleken met de
verschillende composthopen qua inhoud, structuur en kiemingsgetal. De verwachting was dat de
bokashi kuil minder goed zou scoren op onkruid door de lagere procestemperatuur, maar uit de
proeven bleek dat ook bij de lagere temperatuur van het bokashi proces er nog steeds een goed
eindproduct ontstond met een laag kiemingsgetal.
Doordat het compostproces nauwkeurig werd bijgehouden konden we conclusies trekken over de
belangrijkste voorwaardes voor een goed composteringsproces:
1. Een constante temperatuur om het (aerobe) composteringsproces op gang te houden
2. Voldoende lucht in de hoop (vaak genoeg omwerken zodat het materiaal homogeen kan
verteren)
3. Nat uitgangsmateriaal kan beter eerst ‘uitzakken’ voordat het proces gestart wordt – te veel
water remt het proces
4. De hoeveelheid en kwaliteit van het plantaardig materiaal bepaalt het eindresultaat:
slootafval met veel zand en weinig plantmateriaal composteert niet goed terwijl gras, stro
en voederresten het proces aanjagen.

Figuur 27: Veldonderzoek - temperatuur meten in de composthopen
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In het tweede jaar zijn er drie extra deelnemers bijgekomen voor de compostering, en zijn
deelnemers op verschillende manieren hun composthopen gaan omwerken (tunnelfrees, kraan).
Een deelnemer heeft in een veldproef versnipperd wilgenhout toegevoegd aan zijn compost. Witte,
lichte houtsoorten zoals populier en wilg hebben de stof lignine in hun bast en twijgen. Dit is een
stof die in staat is om koolstofbinding te vergroten. Omdat er in deze regio van oudsher geen
populieren staan, gaan we kijken of wilgenhout dezelfde eigenschappen heeft. Dit experiment is een
goed voorbeeld van het verwaarden van organisch restmateriaal. Knotwilgen zijn belangrijk voor
insecten en doelsoorten zoals de steenuil, maar tevens een regionaal landschapskenmerk. Veel
boeren geven de voorkeur aan elzen boven wilgen omdat elzen gebruikt kunnen worden als
hakhout. Door ook voor wilgenhout een plek te vinden in de kringloop ontstaat er winst voor natuur
en bedrijf.
Iedere deelnemer heeft in 2020 zelf een thermometer gekregen zodat ze de temperatuur en het
composteringsproces zelf kunnen bijhouden. Er komt een goede samenwerking op gang en
deelnemers zijn positief over de waarde van compost voor hun bedrijf.

Figuur 28: Aanleg bokashi kuil in Zwartebroek
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3.9. Mechanische onkruidbestrijding
Het verminderen van chemische gewasbescherming is een belangrijke doelstelling voor zowel
biodiversiteitsherstel als bodem- en waterkwaliteit. Chemische bestrijdingsmiddelen zetten druk op
insectenpopulaties, maar ook op de rest van de voedselketen. Er zijn verschillende initiatieven die
bezig zijn met technieken voor precisielandbouw die drift, uitspoeling en accumulatie in trofische
voedselketens kunnen verminderen (o.a Proeftuin PrecisieLandbouw ). Naast deze beleidsmatige en
wetenschappelijke projecten, willen we ook vanuit de praktijk onderzoeken wat de alternatieven zijn
voor chemische bestrijdingsmiddelen. Steeds meer chemische producten worden van de markt
gehaald door strengere regelgeving. Met een blik op de toekomst is het onderzoeken van
alternatieven dus een belangrijke stap om te zetten voor onze deelnemers.
Een gangbare melkveehouder uit de groep heeft een veldproef gedaan om te kijken hoe het hem
zou bevallen om bespuitingen te vervangen door mechanische onkruidbestrijding. Hij werd hierbij
ondersteund door een van de loonwerkers uit de groep. De deelnemer heeft een hectare
(biologische) mais geteeld, naast een hectare gangbare mais (met coating en bespuiting). De vroege
mechanische onkruidbestrijding werd gedaan met een wiedeg van de deelnemer en toen het gewas
hoger werd, is er overgeschakeld op de roterende schoffel van de loonwerker.

Figuur 29: Roterende Schoffel aan het werk

In het totaal is er twee keer gewiedegd en twee keer geschoffeld. Deelnemer en loonwerker gaven
beiden aan dat ze de volgende keer eerder zouden gaan eggen of schoffelen - de timing is belangrijk
bij mechanische bestrijding - als je te lang wacht, wordt de onkruiddruk te hoog. De groei van beide
maisrassen (biologisch en gangbaar) was vergelijkbaar, maar de deelnemer gaf wel aan dat de
biologische mais frisser oogde en de kolven groter waren. Dit verschil kan ras gebonden zijn, omdat
het gekozen biologische ras bekend staat als een sterk ras dat goed tegen fusarium kan. Deze
veldproef heeft extra kennis en ervaring opgeleverd voor alle betrokken partijen. De deelnemer
heeft de positieve ervaring opgedaan dat met wat extra aandacht voor de timing van eggen en
schoffelen, het mogelijk is om een goed gewas te telen met mechanische onkruidbestrijding.
Onze ervaring is dat het doen van kleinschalige veldproeven zoals deze, essentieel is voor het
meegroeien van bedrijven qua kennis en kunde en inzicht in nieuwe methodes.
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4. Bedrijfsplannen
Voor iedere deelnemer is een bedrijfsplan gemaakt waarin het bedrijf en veldproeven worden
beschreven. Aan de hand van de ervaringen binnen de groep wordt een bijdrage geleverd aan het
GLB deelgebiedsplan voor Veluwe en de resultaten van de veldproeven zijn samengevat in deze
eindrapportage.

4.1. Opzet en resultaten bedrijfsplannen
Binnen deelgebied Veluwe hebben we stapsgewijs toegewerkt naar een bedrijfsplan gedurende de
looptijd van de pilot:
1. De planning van de veldproeven is gedaan tijdens de intake aan het begin van de pilot.
2. Na het eerste jaar hebben de projectmedewerkers evaluatiegesprekken gehad met de
deelnemers en naar aanleiding hiervan zijn bestaande veldproeven voortgezet of uitgebreid.
3. In de loop van het tweede jaar zijn de resultaten van de veldproeven besproken met de
deelnemers, evenals hun ideeën om deze activiteiten voort te zetten na afloop van de pilot.
Deze stapsgewijze opbouw richting een bedrijfsplan heeft de deelnemers ruimte gegeven om zelf na
te denken over hun bedrijfsvoering en hoe dit zich verhoudt tot de natuurinclusieve doelstellingen
van het GLB. De bedrijfsplannen zijn in maart 2021 afgerond en besproken met de deelnemers.
Binnen de groep zien we verschillen in de snelheid en omvang waarin deelnemers experimenteren
binnen hun bedrijfsvoering. De redenen voor deze verschillen zijn divers, maar meestal zijn ze
indirect te herleiden op economische restricties:






Ligging van het bedrijf: voor deelnemers die in de zogenaamde ‘witte gebieden’ zitten, waar
geen agrarisch natuurbeheer kan worden afgesloten, is er minder toekomstperspectief voor
biodiversiteitsmaatregelen tenzij deze maatregelen zichzelf kunnen terugbetalen.
Soort bedrijf: de meeste melkveehouders doen mee aan de derogatie regeling en hun
bedrijfsvoering is hier ook op ingesteld. Indien zij willen experimenteren met de teelt van
krachtvoer van eigen land, zal hiervoor maisland moeten worden opgeofferd. Veel bedrijven
durven het bedrijfsrisico van verandering van hun melkveerantsoen niet aan: er zijn weinig
gewassen die kunnen concurreren met mais.
Verwaarden van reststromen: het inzetten van natuurlijke elementen zoals slootvuil, maaisel
en voerresten voor het maken van compost en/of bokashi past goed in de filosofie van
kringlooplandbouw. De resultaten van lokale compostering zijn zeer positief, maar de kosten
die hiermee gemoeid zijn kunnen (nu nog) niet op tegen de lagere tarieven van aangekochte
compost of bodemverbeteraars. Toch zien we kansen voor deze natuurinclusieve maatregel:
doordat deelnemers zelf bezig zijn met de verwerking van hun compost, leren ze steeds
meer over wat dit voor hun bodem doet. Dit bewustzijn kan een bijdrage leveren aan het
ontwikkelen van een eigen natuurinclusieve visie en ‘vergroening’ tussen de oren.
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4.2. Overzicht maatregelen deelnemers
Duurzaamheidsmaatregelen
Creëren/hebben van nestgelegenheid op en rond het erf
Inzaai van gras/klaverpercelen
Derde gewas: alternatief gewas naast gras en maïs
Teelt en verwerking eigen krachtvoer
Teelt en verwerking eigen eiwit (anders dan gras/klaver)
Vruchtwisseling aanpassen
Inzaai vanggewassen/ groenbemesters (niet wet.
verplicht)
Verbeteren OS bouwlanden met compost/bokashi
Zuurgraad bouwlanden
Niet-kerende bodembewerking
Grasonderzaai in maïs
Aanleg bufferstroken langs watervoerende sloten
Mechanische onkruidbestrijding

Aantal dlnrs
3
3
8
4
5
8

GLB regionaal
nee
ja
ja
ja
ja
ja

GLB algemeen
nee
ja
ja
ja
ja
ja

ANLB
ja
nee
nee
nee
nee
nee

2
9
4
1
14
2
1

ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja

ja
ja
ja
ja
misschien
ja
ja

0
1
1
0
1
0
0
1
0

ja
nee
misschien
nee
misschien
nee
ja
nee
nee

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

0
0
7
1
0

nee
nee
ja
ja
ja

nee
ja
ja
ja
ja

nee
ja
ja
nee
nee

1
1
1

ja
ja
misschien

ja
ja
ja

nee
nee
nee

Doorzaai kruidenrijk gras Strokenfrees en Erth Agriseeder

3

ja

ja

ja

Onderzaai mais en graan met klavers

1

nee

nee

Biodiversiteitsmaatregelen
Landschap
Herstel kleine landschapselementen
Aanleg houtwallen en singels
Aanleg knip- en scheerheggen
Aanleg struweelhagen
Inplanten knotbomen
Inplant bosjes
Aanleg half- en hoogstamfruit
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Aanleg poel
Perceel
Graanstoppelvelden
Inzaai akkerfaunaranden
Inzaai FAB-randen
Inzaai kruidenrijk grasland
Inzaai kruidenrijke graslandranden
Initiatieven deelnemers
Akkervarkens (onkruid en opslag)
Mengteelt op grasland: wintererwten in gras
Mengteelt tarwe, veldboon en erwt
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nee

Toelichting bij tabel maatregelen deelnemers:












Nestgelegenheid rondom het erf is zeer waardevol, maar de juiste combinatie van
maatregelen om doelsoorten te ondersteunen is maatwerk dat meer geschikt is voor het
ANLB dan voor maatregelen in de eerste pijler.
Inzaai grasklaver percelen: dit is voor het centraal veehouderijgebied rondom de Veluwe een
goede kans om op gebiedsniveau een bijdrage te leveren aan duurzaam bodembeheer en
natuurinclusieve bedrijfsvoering (integratie van natuur- en productiedoelen).
Derde gewas/teelt van krachtvoer en eiwit van eigen land: het opzetten van
samenwerkingsverbanden tussen akkerbouw en melkveehouderij sluit aan bij het concept
van kringlooplandbouw. We hebben gezien dat deze samenwerking voor nieuwe teelten
goede resultaten kan neerzetten. Ondanks grotendeels geslaagde teelten binnen de pilot, is
het saldo van veldbonen en graan (nog) te laag om als onafhankelijk gewas rendabel te zijn.
In een gewasrotatie van graan, mais, voederbieten en grasklaver zien de deelnemers echter
wel mogelijkheden voor de toekomst. De afwisseling tussen rustgewassen en gewassen die
meer van de bodem vragen is hierbij van belang, evenals voortzetting van investeringen in
rassenveredeling en de mogelijkheid om grasklaver op het juiste tijdstip te zaaien.
Het gebruik van vanggewassen en groenbemesters is voor deelnemers op zandgrond extra
belangrijk voor duurzaam bodembeheer omdat dit het organische stof-gehalte van de
bodem kan verhogen, en daarmee ook het waterbergend vermogen. Het zaaien van
gemengde groenbemesters kan tevens een bijdrage leveren aan de biodiversiteit boven en
onder de grond. Het zorgen voor aansluitende bodembedekking tussen teelten is van belang
om erosie en verstuiving tegen te gaan.
De verwerking van maaisel en organische reststromen tot bokashi en compost draagt bij aan
het sluiten van kleine kringlopen. Daarnaast zijn het ook natuurinclusieve maatregelen
omdat plantaardige reststromen ingezet kunnen worden ter verbetering van
bodemgezondheid waar mens, dier en natuur de vruchten van plukken. Er was veel animo
voor compostering en er zijn mooie resultaten behaald, maar er zijn ook factoren die
beperkend zullen werken op grootschalige toepassing in de toekomst. De investering in tijd
en geld voor individuele deelnemers is bij compostering te hoog, waardoor het financieel
niet voordelig is om compost zelf te maken (het is nu goedkoper om het aan te kopen).
Gezamenlijk en centraal composteren zou wellicht een kans zijn voor de toekomst.
Niet kerende bodembewerking (NKG): door de bodem niet kerend te bewerken blijft er
meer bodemleven gespaard, wat gunstig is voor natuur en productie. De hoge onkruiddruk
op zandgrond zorgt echter voor extra uitdagingen voor deelnemers die hiermee willen
beginnen. De keerzijde van NKG beheer is dat vanggewassen die normaliter ondergeploegd
zouden worden, nu chemisch moeten worden vernietigd. Biologische boeren hebben alleen
mechanische onkruidbestrijding tot hun beschikking, dus de ploeg is voor hen van nog groter
belang. Door onze diverse groep van gangbare en biologische boeren hebben we het belang
kunnen zien van variaties aan maatregelen, zodat iedere deelnemer op een passende
manier kan bijdragen aan vergroening.
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Onderzaai mais: in het eerste jaar van de pilot hebben veel deelnemers geëxperimenteerd
met een onderzaai in mais. In het tweede jaar zijn de meeste deelnemers ermee gestopt
omdat het vanggewas minimaal opkwam in het groeiseizoen. Het oogstmoment van de mais
beschadigt het vanggewas en de deelnemers vragen zich af of het gewas de functie vervult
die het zou moeten vervullen. Bodemherstel na maisteelt is belangrijk, vooral op zandgrond
- met een nazaai is dit wel mogelijk, maar met een onderzaai niet. Om invulling te geven aan
duurzaam bodembeheer moet het mogelijk zijn om de bodem te herstellen voor de winter.
Aanleg bufferstroken langs watervoerende sloten: deze maatregel kan zeer effectief zijn,
zowel in het ANLB als in de meer laagdrempelige ecoregelingen. Deze maatregel levert
bijdrages op het gebied van bodem- en waterkwaliteit, maar kan ook een toegevoegde
waarde bieden voor de biodiversiteit op grasland door een meer kruidenrijke vegetatie.
Mechanische onkruidbestrijding: mechanische onkruidbestrijding kan het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen verminderen. Naast de veelgebruikte wiedeg zijn er ook
(roterende) schoffels ontwikkeld. De timing van mechanische onkruidbestrijding is van
belang: het vergt tijd en aandacht om op het juiste tijdstip te bewerken. Het voordeel is dat
het geen chemische belasting voor de bodem is, maar hier staat tegenover dat er vaker over
het land gereden moet worden (meer brandstofkosten en afbraak van organische stof in de
bovenste laag). Om mechanische onkruidbestrijding meer in te zetten in de landbouw als
(gedeeltelijke) vervanging van chemische bestrijding is er ruimte nodig om te
experimenteren met technieken en de doorontwikkeling van verschillende machines.
Biodiversiteitsmaatregelen landschap: verbetering van de biodiversiteit vraagt om
ruimtelijke afstemming van verschillende maatregelen die samen bijdragen aan de
instandhouding van de doelsoorten. Dit soort beheer is bij uitstek geschikt voor het ANLB in
de tweede pijler. De Veluwe is al een zeer bosrijk gebied, dus voor het nieuw aanplanten van
landschapselementen is weinig draagvlak, met name omdat de schaduwwerking van bomen
een negatief effect kan hebben op de gewasopbrengst. Voor de Veluwe adviseren we om de
nadruk te leggen op herstel en kwaliteitsverbetering van landschapselementen die al
aanwezig zijn, evenals het zoeken naar oplossingen om losse landschapselementen met
elkaar te verbinden. De aanleg van half- en hoogstamfruit is een goede maatregel voor de
Veluwe omdat boomgaarden historisch gezien veel voorkwamen bij boerderijen en de
aanleg ervan voor verschillende soorten kansen biedt. Tevens kan kleinschalige fruitteelt ook
aanleiding geven tot nieuwe natuurinclusieve bedrijfstakken of samenwerkingen. Om de
cultuurhistorische waarde van het landschap te behouden is het van belang om ook het
soort landschap in acht te nemen bij het aanplanten van nieuwe houtwallen, singels of
heggen, omdat dit bijdraagt aan streekeigen biodiversiteit.
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Biodiversiteitsmaatregelen perceelsniveau:
Alhoewel graanstoppelvelden voor bepaalde ANLB doelsoorten belangrijk zijn, is het voor
duurzaam bodembeheer op zandgrond juist beter om de bodem bedekt te houden.
Bodembedekking met groenbemesters vermindert erosie en verstuiving en zorgt voor meer
opbouw van organische stof in de bodem. Dit draagt vervolgens bij aan verbeterde bodemen waterkwaliteit, wat ten goede komt aan het klimaat en agrarische productie. Het
specifieke beheer dat nodig is om doelsoorten in het agrarisch landschap te ondersteunen
vergt regionale afstemming, die in de tweede pijler gerealiseerd kan worden via het ANLB.
Dit is echter niet haalbaar in de ecoregelingen, waar activiteiten grootschalig en
laagdrempelig ingezet moeten kunnen worden.
Randenbeheer voor bouwland en grasland is zeer kansrijk, zowel op gebiedsniveau als
nationaal. Akkerranden zijn laagdrempelig, dus ze passen zowel in het ANLB (met zwaardere
pakketvoorwaardes) als in de ecoregelingen. We merken hierbij op dat het bij de
ecoregelingen van belang is dat de randen ook opgenomen kunnen worden in de kringloop,
door compostering van het maaisel na de oogst van het hoofdgewas, of door vervoedering
voor (melk)vee.
Maatregelen eigen initiatief: door boerenbedrijven de kans te bieden ideeën aan te dragen
voor vergroening en duurzaamheid, kunnen we draagkracht en ‘groen’ denken vanuit de
praktijk stimuleren. Een laagdrempelig systeem waarin boerenbedrijven binnen projecten
hun ideeën kunnen testen en uitwerken, in samenwerking met kennisinstellingen zou
hiervoor geschikt zijn.

Figuur 17: Eigen initiatief: Akkervarkens om aardappelopslag te verwijderen
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4.3 Kleinschaligheid
De Veluwe kenmerkt zich door een kleinschalig landschap waarin agrarische grond wordt
dooraderd door oude houtwallen, elzensingels en (hakhout)bosjes. Het behoud van deze
kleinschaligheid met omzoming is van belang voor de biodiversiteit maar ook voor
historisch landschapsbehoud. De ontginning van de veluwse heidegronden creëerde een
structuur waarin stukken grond in fases werden omgevormd naar landbouwgrond, met
beplanting rondom de huiskavels en wegen. De grotere percelen rondom de huiskavel
werden ingezet als grasland voor melkvee, terwijl de kleinere percelen gebruikt werden
voor de teelt van krachtvoer. De vorm en oppervlakte van deze kleinschalige percelen
zorgen enerzijds voor een variatie in abiotische omstandigheden die biodiversiteit kunnen
ondersteunen, en anderzijds is het een natuurlijke handicap voor boeren ( hogere
bewerkingskosten, schaduwwerking door aanwezige omzoming). Het erkennen van de
waarde van natuurlijke variaties in percelen door ligging, omzoming en perceelsvorm kan
onderdeel uit gaan maken van natuurinclusieve bedrijfsvoering. Een voorwaarde hiervoor
is wel dat er een vergoeding, beloning of verdienmodel gekoppeld kan gaan worden aan de
ecosysteem diensten die een boer levert door het onderhoud van houtige
landschapselementen en het realiseren van kansen voor biodiversiteit.

Figuur 18: Kleinere percelen met omzoming op de Veluwe
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5. Communicatie resultaten
5.1. Bezoek ministerie van LNV
Op 28 september 2020 vond er een werkbezoek plaats voor een delegatie van LNV. Na een inleiding
presenteerden de deelnemers hun veldproeven aan de hand van praktische voorbeelden,
toelichtingen in het veld en fotomateriaal dat was verzameld gedurende de pilot. Tijdens het bezoek
stond het uitwisselen van gedachten centraal en hebben deelnemers vanuit de praktijk laten zien
wat er mogelijk is, maar ook welke hulpvragen er zijn voor beleid en regelgeving.

Figuur 19: Theorie en praktijk samengebracht tijdens LNV bezoek
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5.2. Communicatie, pers en netwerk
De communicatie naar de deelnemers is vooral via de in het pilot gebied coördinatoren van collectief
Veluwe gelopen: Sarah Koets en Peter van de Veen. Gedurende belangrijke delen van het project zijn
de persoonlijke contacten beperkt geweest i.v.m. de corona-maatregelen. Er is vooral veel contact
geweest via telefoon en email. Toch liep dit contact goed omdat er al een persoonlijke relatie was op
grond van keukentafelgesprekken in het begin van het project en bij eerdere contacten.
Er zijn vooral kleinschalige contacten geweest soms met enkele deelnemers bij elkaar in het veld om
praktische maatregelen te bespreken rond bijv. kruidenrijk grasland of compostering.
Communicatie naar buiten
In het eerste projectjaar is er nog weinig aandacht besteed aan communicatie naar buiten omdat het
de bedoeling was om eerst met de deelnemers ervaring op te doen, kennis te delen en te
ontwikkelen en in de praktijk te experimenteren met verschillende maatregelen. Toen in het tweede
jaar de tijd rijp was om ervaringen te delen met de buitenwereld, stak corona een spaak in het wiel.
Er is dus vooral digitaal gecommuniceerd:




Via de nieuwsbrief van collectief Veluwe
Via deelname aan webinars van gemeenten, LTO Noord, etc.
Via de websites:
o https://glb-50tintengroen.nl/
o https://www.toekomstglb.nl/
o https://www.collectiefveluwe.nl/
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Toch zijn er binnen de looptijd van de pilot wel diverse bijeenkomsten georganiseerd:







Kennisbijeenkomst “Klavers, koeien en kruiden“
Bijeenkomst Krachtvoer en eiwit van eigen land
Bijeenkomst Compostering en Bokashi
Bijeenkomsten ontwikkeling deelgebiedsplan
Bijeenkomsten voorbereiding werkbezoek LNV
Werkbezoek LNV op bedrijf Van Leeuwen Boomkamp

Door te kiezen voor een compact pilotgebied was het mogelijk om snel en via korte lijnen te
communiceren. Helaas was het door corona niet mogelijk om grootschalige bijeenkomsten te
organiseren. Dit had wel weer als voordeel dat er nu in kleine groepjes werd gewerkt met
intensiever contact vaak meer toegespitst op kansen voor de eigen bedrijfssituatie.

Figuur 20 : Aankondiging bijeenkomst grasklaver en kruidenrijk grasland
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6. Nawoord
De pilot zit erop, maar twee jaar is kort om beleidsmakers voldoende informatie te geven over wat
boer en natuur nodig hebben in deze landbouwtransitie. We willen onze veldproeven onderbouwen
met meer data en onze deelnemers helpen om een duurzame bedrijfsvisie te ontwikkelen waarin
biodiversiteit en natuurlijke waardes samen kunnen gaan met een economisch gezond
boerenbedrijf.
Wat hebben we hiervoor nodig?
1. Tijd om te investeren in lokale netwerken die elkaar gaan ondersteunen in duurzaam gebruik
van agrarische grond en het bundelen van kennis voor nieuwe teelten, ontwikkeling van
machines en natuurinclusieve productiemethodes.
2. Budget om de koplopers op het gebied van natuurinclusieve landbouw samen te brengen en
verspreiding van duurzame landbouwpraktijken te bevorderen.
3. Natuurinclusief beleid dat afgestemd is op de praktijk: natuurinclusieve landbouw impliceert
een samenwerking/afstemming met de natuur. Hierbij is het erkennen van regionale
ecosystemen van belang; de kleigronden in de polders kennen andere kansen en obstakels
dan de zandgronden op de Veluwe. Als we ecologische en economische doelen willen
verenigen hebben we de ruimte nodig om te onderzoeken waar de beste kansen liggen voor
beide en dit zal per regio verschillen. Natuurinclusieve landbouw is geen eendimensionaal
begrip dat over ons vlakke land kan worden uitgerold. Het is een meerdimensionaal concept
dat ons de ruimte zou moeten bieden om alle Nederlandse landschapstypes te waarderen
voor de biodiversiteit en productiviteit die zij kunnen leveren. De beste mensen voor deze
klus zijn de mensen die in het landschap wonen, werken en ermee zijn opgegroeid - dat zijn
onze boeren. Zij kunnen met hart voor het gebied en kennis van zaken samen gaan werken
met (regionale) beleidsmakers - niet vanuit een droombeeld of stip op de horizon, maar
vanuit de mogelijkheden in de praktijk op dit moment.
4. Meetinstrumenten: om de effectiviteit te meten van maatregelen die gericht zijn op bodemen waterkwaliteit hebben we data nodig. Deze data moeten bruikbaar zijn voor de mensen
die de prestaties moeten leveren. De 50mg nitraat richtlijn is daar een voorbeeld van. Op
sommige bodems/percelen zal de uitspoeling minder dan 50 mg zijn, maar op andere
bodems zal het moeilijk zijn om dit resultaat te halen. Regelgeving zonder bruikbare data om
de voortgang te bewaken en haalbare doelen te stellen voor uitvoerende bedrijven heeft
geen duurzame toekomst. Het leidt tot verlies van motivatie, frustratie en afstand tussen
beleid en praktijk. Vanuit deze pilot willen we graag ter overweging aan u voorleggen om
nitraat op bedrijfs- en perceelsniveau te gaan meten. Dit geeft bedrijven inzicht in het effect
van hun maatregelen, en stelt hen in staat hun bodems beter te begeleiden. Nu heeft ieder
bedrijf te maken met een richtlijn waaraan ze zich moeten houden, maar geen idee van wat
ze goed of fout doen, en of het resultaat al behaald is. Goede bodems zouden de trots
moeten worden van onze toekomstige landbouw - zonder te meten is het een marathon in
het donker, zonder eigenaar of finish.
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5. Maatschappelijke bewustwording van de verschillende belangen die een rol spelen in onze
agrarische natuur. Voor voedselvoorziening en economie is de landbouw essentieel. Deze
belangen hebben de landbouw tot op heden gemaakt wat hij is (zie “Biodivers boeren” van
Erisman en Slobbe, 2019). De stijgende urgentie voor klimaat en biodiversiteitsmaatregelen
stuurt de landbouw naar een (nieuw) systeem dat meer de nadruk gaat leggen op
biodiversiteit en duurzaamheid. De maatschappij en verwerkende ketens zijn de sturende
partijen achter de landbouw - als er een prioriteit wordt toegekend aan natuurinclusieve
landbouw, laten we dan de weg daarnaartoe samen bewandelen en de obstakels die op ons
pad komen boven tafel houden zodat ze opgelost kunnen worden (o.a. economische
belangen composteerbedrijven vs. composteren op eigen bedrijf, knellende regelgeving voor
het inzaaien van grasklaver en kruidenrijk grasland).

Ter afsluiting hopen we dat deze rapportage u ervan heeft overtuigd dat er in ons gebied met veel
daadkracht en innovatie wordt meegedacht op het gebied van natuurinclusieve landbouw en
biodiversiteit. We gaan graag het gesprek met u aan voor vervolgstappen in dit proces; in het veld,
met de laarzen in de modder en een kop koffie na afloop.
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