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We leveren het bewijs! Een schat aan 
cijfers en ervaringen

Voorwoord Vier jaar VKA

Vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers! We mogen trots zijn op wat we hebben 
bereikt! Bijvoorbeeld: de gewasopbrengsten stegen bij een lagere bemesting. Ofwel: betere 
benutting van stikstof en fosfaat. Gevolg: ruim de helft van de deelnemers voldoet, gemiddeld 
over drie jaar, aan de uitspoelingsnorm voor het stikstofbodemoverschot. De KringloopWijzer 
levert het bewijs. En de rest van de bedrijven zit nog maar een kleine eindje boven die norm. Eén 
ton droge stof gras per hectare erbij, bij gelijke bemesting, en ook zij voldoen eraan. Dit soort 
resultaten hebben we nodig om de derogatie overeind te houden en tegelijk onze bedrijfsresultaten 
te verbeteren! In dit boekje vind je nog veel meer van dergelijke mooie resultaten. 

We kunnen als VKA-deelnemers ook trots zijn op de samenwerking met onze partners*. Zij dragen 
met geld, inzet van deskundigen en hun netwerken voor een belangrijk deel bij aan het succes 
van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Op het landelijke toneel zijn zij prima ambassadeurs, 
weten deuren te openen en onze resultaten op de juiste plek te brengen. 

Een serieus samenwerkingsverband en serieuze resultaten maken dat we serieus worden genomen! 
Vruchtbare Kringloop leverde input voor het zesde nitraatactieprogramma, voor de evaluatie 
meststoffenwet en bereidt samen met wetenschap en beleid pilots voor waarvan de resultaten 
hopelijk in het zevende nitraatactieprogramma terecht komen. 

Alle projecten zijn eindig. We hebben nog twee jaar te gaan. Maar het werken aan maatschappelijke 
doelen gaat niet meer stoppen. Hoe houden we daarover de regie? En hoe vertalen we dat naar 
winst? We broeden op een plan. Volgend jaar horen jullie daar meer van.

  Henk Jolink,
  Regiobestuurder LTO Noord, 
  deelnemer VKA, en voorzitter stuurgroep 

  *  De VKA partners: LTO Noord, ForFarmers, Rabobank Noord  
en Oost Achterhoek, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, FrieslandCampina, 
Provincie Gelderland, LTO Noord Fondsen.

Van de 285 VKA-deelnemers is een schat aan gegevens verzameld. De cijfers laten zien dat er op 
veel fronten vooruitgang is geboekt. De overzichten op deze pagina’s zijn gebaseerd op de cijfers 
van de 180 bedrijven die gedurende vier jaar een correcte KringloopWijzer hebben aangeleverd.  
De belangrijkste resultaten zijn gerangschikt in vier categorieën: bedrijf, bodem, lucht en water. 
Voor de volledige resultaten zie www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl.

De bedrijven zijn intensiever geworden

Bedrijf

Colofon
Redactie: Projecten LTO Noord 
Ontwerp en drukwerk: Comceptum
Fotografie: Robin Britstra

Vragen? 
Mail naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl
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950.000 19.000

1050.000 20.000

1100.000 20.500 kg melk per bedrijf
kg melk per ha

De melkproductie van de bedrijven is sinds de start 
van het project toegenomen. De oorzaak hiervan 
is vooral de afschaffing van de melkquotering. 
Het gevolg is een stijging van de intensiteit (de 
melkproductie per hectare).

 Gem.

Stikstofoverschot bedrijf (kg/ha) 190

Waarvan:  

- Bodemoverschot 121

- Ammoniakemissie 52

- Lachgas 4

- Overige verliezen 13

  

Fosfaatoverschot bedrijf (kg/ha) -7

Stikstofoverschot kan op veel bedrijven lager

De verschillen in stikstofoverschotten tussen de 
VKA-deelnemers zijn nog groot. Het gemiddelde 
zandbedrijf rond 1990 had nog een stikstofoverschot 
van circa 400 kg N per ha. Er is dus al veel vooruitgang 
geboekt! Het grootste deel van het stikstofoverschot 
bestaat uit het bodemoverschot. Dit bepaalt de 
verschillen tussen de bedrijven. Het veroorzaakt de 
uit- en afspoeling van nitraat en bepaalt daarmee 
de grondwaterkwaliteit.
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Deze puntenwolk laat zien dat de verschillen in stikstofbodemoverschot tussen de bedrijven met dezelfde 
intensiteit wel 150 kg/ha kan bedragen. Het verschil is minder groot tussen de verschillende intensiteitsklassen. 
Ofwel: intensief is niet hetzelfde als vervuilend en extensief is niet hetzelfde als schoon. Alleen sturen op een 
maximum hoeveelheid melk en/of dieren per ha geeft geen garantie dat de milieunormen worden gehaald. 
Sturen op kwaliteit (benutting) is belangrijker.

Grote verschillen tussen vergelijkbare bedrijven

Beweiding niet nadelig voor milieu of bedrijf

Intensieve bedrijven weiden hun koeien minder uren per jaar dan extensieve bedrijven. De vergelijking tussen 
wel of niet beweiden laat zien dat de beweiders het zeker niet minder goed doen. Het stikstofbodemoverschot 
is vrijwel gelijk, de veebenutting is hoger en de uitstoot van broeikasgassen is lager. En, belangrijk voor het 
bedrijfsresultaat, ook wat betreft kg melk per kg fosfaat doen de beweiders het zeker niet minder.

<12.500 kg/ha 12.500 - 22.500 kg/ha >22.500 kg/ha

 WEL
beweiding

GEEN
beweiding

WEL
beweiding

GEEN
beweiding

WEL
beweiding

Beweiding melkkoeien
(uren/koe/jaar)

1042 919 710

Stikstofbodemoverschot (kg/ha) 131 117 124 113 117

Fosfaatbodemoverschot (kg/ha) 5 -9 -5 -19 -13

Broeikasgassen 
(kg CO₂-eq/kg FPCM)

1,30 1,20 1,18 1,14 1,10

Stikstofbenutting vee (%) 24,3 25,5 26,0 26,6 27,1

KG melk per kg fosfaat 164 188 187 204 214

De top 20 VKA-bedrijven met de laagste mineraleno-
verschotten, hebben de bodemvruchtbaarheid beter 
in orde dan het gemiddelde bedrijf. Stikstofleverend 
vermogen, pH, organische stofgehalte, bodemleven 
en CEC (maat voor binding en levering van K, Mg en 
Ca) zijn duidelijk beter.

 Stikstofbodemoverschot
Top 20

VKA
Gemiddelde
Achterhoek

NLV (kg N/ha) 132 122

pH 5,4 5,3

Organische stof (%) 5,6 5,1

CEC (mmol+/kg) 81 75

Bodemleven (mg N/kg) 95 81

Minder verliezen door een gezondere bodem

Bodem
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Voor elk bedrijf is het stikstofbodemoverschot 
vergeleken met het toelaatbare overschot voor 
schoon grondwater. Deze norm verschilt per 
bedrijf en is afhankelijk van de grondsoort. 
De laatste drie jaar voldoet gemiddeld 52% 
van de zandbedrijven daaraan. De bedrijven 
die niet aan deze norm voldoen moeten het 
overschot gemiddeld met 27 kg/ha verlagen. 
Dit komt overeen met een verhoging van de 
grasproductie per ha van 1100 kg ds bij gelijke 
bemesting. De belangrijkste verklarende factor 
voor het voldoen aan het toelaatbare overschot 
is het verschil in gewasopbrengst.

Deze grafiek verklaart het resultaat van de VKA-deelne-
mers: hogere gewasopbrengsten bij lagere bemesting. 
Er is zelfs ruim fors onder de forfaitaire norm voor 
fosfaat bemest. De oorzaak is een combinatie van 1) 
dalende fosfaatgehalten in de mest door minder P in 
het krachtvoer, 2) het verbod op fosfaatkunstmest en 
3) de in 2014 verlaagde derogatie van 250 naar 230 kg 
N uit dierlijke mest per ha. Wanneer we fosfaateven-
wichtsbemesting uit dierlijke mest nastreven, zou de 
derogatie niet 230, maar 270 kg N per ha moeten zijn.

Merendeel voldoet aan toelaatbaar N-bodemoverschot
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Hogere gewasopbrengsten bij lagere bemesting
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Aandeel bedrijven dat voldoet aan het maximaal toelaatbare stikstofbodemoverschot
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 Groei zit in 
de bodem

Kennisgroep bodem

Deelnemer André te Fruchte
‘Ik doe vanaf het begin mee in de kennisgroep bodem. We weten namelijk veel van hoe 
we koeien moeten voeren, maar niet van de verschillen in de productie van grond. Als je 
het organische stofgehalte in de grond wil verhogen, dan moet je niet te vaak een kerende 
grondbewerking toepassen. De grasmat verduurzamen door in het najaar percelen door te 
zaaien, is een optie. En alleen opnieuw inzaaien als het echt moet. Door mijn deelname aan de 
kennisgroep pas ik nu bij de huiskavels op grasland sleepslangenbemesting toe bij de eerste  
voorjaarsbemesting. Ook werk ik slootmaaisel onder op continu maisteeltpercelen. Het is nog te 
vroeg om te zeggen of je daar iets van terugziet in de opbrengst. Zeker dit jaar met een uiterst 
gunstig groeiseizoen bij de maisteelt.’ 

Begeleider Laurens Gerner
‘Tien procent meer gewasproductie door verbetering van de 
bodemvruchtbaarheid, dat is het doel van onze kennisgroep. We 
zijn het land opgegaan om te leren hoe je optimaal kan bemesten, 
hoe een goede bodem eruit ziet en wat een analyse van de graskuil 
zegt over de kwaliteit van de bodem. De experimenten die de tien 
deelnemers van deze kennisgroep uitvoeren leveren waardevolle 
inzichten op voor het gehele project. Een prachtig voorbeeld 
daarvan is een optimale vruchtwisseling met 60 procent van het 
totale areaal blijvend grasland, 20 procent mais en na drie jaar 
afgewisseld met 20 procent gras met rode en witte klaver. Dit 
levert alleen maar winst: meer organische stof in de bodem, een 
hogere en eiwitrijkere gewasproductie, minder aankoop van soja, 
minder gebruik van kunstmest èn een betere waterkwaliteit. Met 
dit 60-20-20-principe gaan we dan ook zeker verder, en ondertussen 
pakken we nieuwe onderwerpen op.’
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Onder grasland is de nitraatuitspoeling vrijwel nergens 
een probleem, maar bij maispercelen ligt dit anders. Dit 
blijkt uit meting van de stikstofvoorraad in de bodem 
in het najaar. De figuur laat zien dat op maispercelen 
veel grotere bodemvoorraden werden gemeten dan 
op graspercelen. De maisteelt zal op veel bedrijven 
echt anders moeten. Veel bedrijven laten al jaren zien 
dat het kan. 

In de afgelopen drie jaar is de broeikasgasuitstoot op de 
bedrijven zichtbaar verminderd. Wat we zien is dat de 
maatregelen die de boeren nemen om hun mineraleno-
verschot te verlagen, tegelijkertijd de broeikasgasuitstoot 
verminderen. Economie, grondwaterkwaliteit en klimaat 
gaan hier dus hand in hand.

Maisteelt is grootste nitraatlek

methaan
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VKA-studiegroep  
van het jaar
De studiegroepen zijn het hart van VKA. Als die goed functioneren, behalen we resultaten 
en is iedereen enthousiast. Daarom hebben we dit jaar, als opvolger van de ‘Kringloopboer 
van morgen’ nu een ‘VKA-studiegroep van het jaar’- verkiezing gehouden. Winnaar is 
geworden... groep 12 onder begeleiding van Igor Hoogakker! De uitkomst is gebaseerd 
op cijfers van de KringloopWijzer, maar er is ook gekeken naar de betrokkenheid, 
opkomst, innovatie, uitvoering en de dynamiek van de groep. De winnende groep 
bestaat nu een jaar of vier en is ontstaan vanuit de VKA. De deelnemers wonen dicht 
bij elkaar in en rondom Beltrum, in een zeer intensief melkveehouderijgebied.

Deelnemer Harry Geverinck uit Beltrum
‘Dit had ik niet verwacht! De bijeenkomsten lopen 
altijd redelijk fanatiek. Een paar van ons doen mee 
in de kennisgroepen en daar profiteren wij allemaal 
van. De meeste deelnemers zijn altijd aanwezig, 
dat is wel prettig. Onderhand zijn we al een aantal 
jaren bezig en we hebben in die tijd geen afvallers 
gehad. Iedere bijeenkomst is over het algemeen 
wel leerzaam. Welke mij het meest is bijgebleven, 
is die over bodemprofiel. Bodemstructuur is 
belangrijk, zo niet allesbepalend. Daarom moet 
je er voorzichtig mee omgaan. Ik heb geleerd dat 
goed omgaan met mineralen geld kan opbrengen 
als je het goed doet. Dat probeer ik dan ook. Door 
deelname aan de studiegroep doen we sinds drie 
jaar aan zomerstalvoedering. Van het voorjaar tot 
het najaar voeren we gras. Dat levert ons denk ik 
wel wat op. We hopen in de studiegroep dat het 
gebruik van de KringloopWijzer een keer effectief 
gaat werken. Jammer dat het nog niet erkend 
wordt. Dat hebben we wel verdiend.’

Begeleider Igor Hoogakker 
‘Dit is een geweldige beloning voor hun enthousiasme en 
inzet. In de groep zit veel energie en bereidheid om zaken 
op- en aan te pakken of uit te proberen. Dit verklaart 
ook wel de ruime deelname aan de kennisgroepen. 
De groep komt vier keer per jaar bijeen. De sfeer is 
dan open en de kennis binnen de groep wordt eerlijk 
en compleet met elkaar gedeeld. Omdat er binnen 
de groep vier deelnemers zijn die aan verschillende 
kennisgroepen deelnemen, ontstaan er leuke discussies 
en interacties. De deelnemers zijn door deelname aan 
deze studiegroep nog bewuster bezig met het beperken 
van mineralenverliezen. De belangrijkste winst die is 
geboekt, is dat men van een informatie-opnemende 
groep veranderd is in een kennisdelende groep.’

In de tabellen staan de resultaten van studiegroep 12 in vergelijking met de zandbedrijven in VKA in de periode van 2013-
2016. Uit de cijfers blijkt dat de winnende groep een grotere stap vooruit heeft gemaakt dan het gemiddelde van VKA.Het 
stikstofbodemoverschot van de groep is lager en meer bedrijven voldoen aan het toelaatbaar stikstofoverschot.

Tabel 1: Stikstofbodemoverschot (kg/ha) Tabel 2. Aandeel bedrijven voldaan aan de norm

Stikstofbodemoverschot
2013 2014 2015 2016

zand 126 83 130 110
grp. 12 127 58 118 85

Aandeel voldaan aan de norm
2013 2014 2015 2016

zand 31% 74% 29% 51%
grp. 12 25% 75% 50% 88%
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Deelnemer Paul Barink
‘Ik doe mee aan de kennisgroep waterkwaliteit omdat 
ik benieuwd ben hoeveel van de bemesting in het 
grondwater komt en of je daar invloed op kan hebben. 
We hebben een perceelgericht bemestingsplan 
gekregen en zijn daarmee aan de slag gegaan. Ik 
heb minder mest op het maisland gebracht na het 
scheuren. Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Dit is 
het eerste jaar, daarom is het nog te vroeg om te 
zeggen of het meer opbrengst heeft opgeleverd, 
maar zoals het nu lijkt is het goed. Gevoelsmatig 
lijkt het voordelen hebben. Daarnaast hebben we 
op vijf percelen een nitraatmeting van grondwater 
gedaan. Die data is ingestuurd, het is nog wachten 
op de uitslag.’

Werken aan  
schoon water

Efficiëntie is  
de sleutel

Kennisgroep waterkwaliteit Kennisgroep Melk & Klimaat

Begeleider Toon van Kessel 
‘Gegarandeerd schoon grond- en oppervlaktewater produceren, dat is het doel van onze kennisgroep. 
We zijn begin 2017 gestart met 13 deelnemers. Onze focus ligt op het bedenken en toepassen 
van maatregelen waarmee we ons doel bereiken. Dit wordt gemonitord en geëvalueerd. Met 
elke deelnemer is een perceelsspecifiek bemestingsplan opgesteld. De percelen met de hoogste 
gewasopbrengsten krijgen daarbij de meeste mest en de minder productieve percelen krijgen 
minder mest. Mais op scheurgrasland krijgt vanwege de mineralisatie helemaal geen mest. Ook 
is voor elk bedrijf het risico van stikstofuitspoeling in beeld gebracht. Hoe makkelijk stikstof 
uitspoelt, hangt af van de grondsoort (klei of zand), diepte van grondwaterstand en het soort 
gewas. Bij elke boer zijn vijf peilbuizen geplaatst. Zij kunnen zelf met de nitraat-app de stikstof in 
het grondwater meten. Ook is gedurende het seizoen op drie momenten een N90 steekmonster 
genomen waarmee het bodemoverschot wordt bepaald. Deze data wordt vergeleken met cijfers 
van de KringloopWijzer. In december zijn we klaar met die analyse. Die input nemen we mee 
voor 2018. Verder verkennen we of een systeem mogelijk is waarmee we bedrijfsspecifiek aan 
kunnen tonen dat een bedrijf voldoet aan de waterkwaliteitsnormen.’

Deelnemer Herman Menkhorst 
‘Als melkveehouder wil ik laten zien aan de maatschappij dat ik milieuverantwoord bezig ben. 
Bovendien vind ik het boeiend om te kijken waar ik de carbon footprint op mijn bedrijf kan 
verlagen. Daarom neem ik deel aan de kennisgroep Melk & Klimaat. Ik leer hier onder meer 
hoe ik zo efficiënt mogelijk kan werken op mijn bedrijf. Met behulp van het verbeterplan voer ik 
diverse (eenvoudige) maatregelen door. Zoals het inzaaien van grasklaver, gebruikmaken van 
minder zware machines en perceelspecifiek bemesten. De crux zit hem in het goed omgaan 
met je bodem. Wanneer de bodem in topconditie is, kan je met minder bemesting een hogere 
opbrengst realiseren! Dit betekent niet alleen minder verliezen, dus een lagere CO2-uitstoot, 
maar levert ook nog eens economisch voordeel op.’

Begeleider Zwier van der Vegte 
‘Hoe kunnen we voldoen aan de toekomstige klimaatdoelstellingen? 
Die vraag staat centraal in de kennisgroep Melk & Klimaat, waarmee 
we begin 2016 van start gingen. Met vijftien enthousiaste deelnemers 
kijken we naar de carbon footprint per kg melk op het individuele 
bedrijf en hoe we die kunnen verlagen. Dit is vertaald in een 
verbeterplan per bedrijf. Van elk bedrijf bepaalden we eerst de 
huidige carbon footprint. Vervolgens zijn maatregelen genomen om 
het doel van 1 kg CO2 per kg melk te halen. Dit zijn vaak dezelfde 
maatregelen die deelnemers ook nemen om het resultaat van de 
KringloopWijzer te verbeteren. Minder mineralenverlies, een beter 

bedrijfsresultaat en een lagere carbon footprint gaan dus hand in hand. De KringloopWijzer 
is dan ook een uitstekend instrument om óók de carbonfootprint te verlagen. In 2018 wordt 
de carbon footprint opnieuw berekend, zo volgen we de deelnemers van de kennisgroep bij 
het implementeren van hun bedrijfsplan. Daarnaast gaan we het onderwerp invlechten in het 
programma voor alle 28 studiegroepen.’
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‘Gewoon alles
goed doen’

Gerard Menting

W
aar van buitenaf
het moderne boe-
renbedrijf en het
milieu lang als te-
genpolen werden

beschouwd, tonen boeren steeds
meer aan dat dit niet zo hoeft te
zijn. De boer als de grote vervuiler
afschilderen, is achterhaald. Het
milieu ontzien is voor de boer
misschien nog wel belangrijker
dan voor de burger. Het is immers
zijn productie-omgeving. Als je
niet goed zorgt voor bodem, water
en dieren zorgt gaat dat ten koste
van de bedrijfsresultaten.
Melkveehouder John Koeleman is
altijd op zoek naar manieren om te
sturen, zoals hij dat noemt. Op
zoek naar stappen die hij kan zet-
ten om op zijn bedrijf in het Gel-
derse Geesteren resultaten te ver-
beteren. Hij is daar goed in, blijkt
uit gegevens van de Vruchtbare
Kringloop Achterhoek en Liemers.
Net als collega Martijn Kornegoor
uit Wichmond, die is uitgeroepen
tot de Kringloopboer van Morgen,
werkt Koeleman op alle fronten
efficiënt en rendabel.
,,Ik ben nieuwsgierig naar wat je
kunt doen om te verbeteren’’, zegt
hij daarover. ,,Efficiënt omgaan
met mineralen betekent dat je niet
meer mest op het land brengt dan
de plant nodig heeft. De milieu-
winst die je bereikt gaat hand in
hand met economisch voordeel.
Alle kunstmest die je niet op het
land hoeft te gebruiken hoef je ook
niet te kopen.’’
Wat meteen opvalt als je het erf
oprijdt, is dat de koeien op stal
staan.  Zeker op een dag met tem-
peraturen boven de 30 graden is
dat een aangename plek voor het
vee. Als de temperatuur boven de
25 graden uitkomt, krijgen koeien
last van hittestress, legt Koeleman
uit. In de stal met ventilatoren is
het dan heel wat beter uit te hou-
den. ,,Dan blijven ze ook optimaal
voer opnemen. Conditieverlies en
verminderde vruchtbaarheid blij-
ven dan uit.’’ Zijn bedrijf werkt
met een melkrobot. De koeien
hebben een halsband om met
daarin een chip, zodat de compu-

ter precies kan bijhouden wat een
dier aan aanvullend voer nodig
heeft. Tijdens het melken krijgt de
koe dat voorgeschoteld.
,,Koeien in de wei vindt ik heel
mooi’’, begint hij zijn uitleg over
waarom zijn dieren op stal staan.
,,Wij streven hier naar een hoge
productie en dan moet ik kunnen
sturen, zorgen dat elke koe opti-
male voedingsstoffen binnen
krijgt. In de wei zit je met wisse-
lend weer en meer of minder ei-
witten en suikers in gras. Dat geeft
veel meer schommelingen.
Daarom heb ik veel respect voor
boeren die beweiden met een
hoge productie en een hoge mine-
ralenbenutting.’’

Zijn collega Kornegoor is een van
de boeren die goed presteert met
vee dat in de wei loopt. Hij is
daarin geen uitzondering, meldt
innovatiemanager Carel de Vries
van LTO Noord. ,,Binnen VKA
neemt weidegang eerder toe dan
af. Dit jaar weidt meer dan 60 pro-
cent van alle VKA-deelnemers de
koeien.’’
Vooral vanwege het imago van de
sector wordt beweiden beloond.
Boeren met koeien in de wei krij-
gen een cent meer per liter melk.
Hij vindt de discussie daarover
wat zwaar aangezet. ,,Driekwart
van onze melk gaat als kaas en
melkpoeder de grens over. Naar
Duitsland bijvoorbeeld, waar be-
weiding helemaal geen issue is,
terwijl daar de biologische pro-
ducten 20 procent van de markt
uitmaken, tegenover hier maar 10
procent.’’
De 39-jarige veehouder, die het
bedrijf in een maatschap samen
met zijn ouders draait, staat open

voor vernieuwingen als die het
bedrijf verder helpen. Het grootste
gedeelte van het ruwvoer voor de
dieren verbouwen ze zelf. Een ge-
zonde bodem is de basis voor het
bedrijf, betoogt hij. Het gaat dan
om de structuur en de vruchtbaar-
heid van de grond. Dit jaar rijdt hij
voor het eerst mest uit met een
sleepslang. Het voorkomt dat hij
met zware machine over het land
rijdt. Zonder dat gewicht van de 17
ton mest blijft de structuur van de
bodem beter.
Hij hoopt dat in de opbrengstcij-
fers terug te zien. Het liefst zou hij
van elk perceel exact gegevens bij
willen houden over bodemsa-
menstelling, opname van mest-
stoffen, kwaliteit en hoeveelheid
van het gras dat wordt geoogst.
,,Dan kun je op perceelniveau stu-
ren, maar zo ver ben ik nog niet.’’
Uiteindelijk moet het in de stal ge-
beuren, de hoeveelheid en kwali-
teit van de melk bepalen voor een
groot deel zijn succes. Daar wordt
het voer omgezet in melk. ,,Je
moet heel netjes voeren om een
hoge productie te halen.’’ Per kilo-
gram voer krijgt hij van zijn melk-
koeien gemiddeld 1,55 liter melk,
met het jongvee erbij gerekend is
dat gemiddelde 1,24 liter per kilo.
Daarmee zit hij ruim boven het
landelijke gemiddelde van onge-
veer een kilo voer voor een liter
melk. ,,Dat gaat niet vanzelf. Hard
voeren, hard melken’’, vat hij het
samen. ,,Dit red je niet met zieke
koeien, hooguit een week en dan
zijn ze opgebrand. Dat wil je niet.
Duurzaam boeren is ook zorgen
dat de dieren lang mee gaan, de le-
vensproductie van de koe mag er
niet onder lijden.’’
Om optimaal resultaat te halen uit
de kringloop op het bedrijf moet
er balans zijn tussen het aantal
dieren, de mest die ze produceren
en het aantal hectares waar het
voer op wordt verbouwd, legt
Koelman uit. Heb je te veel mest
voor het land, dan moet je minera-
len afvoeren en dat kost weer geld.
Levert het land te weinig voer op,
dan moet dat worden bijgekocht.
,,Er is geen geheim, geen manier
om gemakkelijk succes te halen. Je
moet gewoon alles goed doen.’’
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Lekker eten, liefst ook nog lekker betaalbaar. en o ja,
ook graag netjes omspringen met ons milieu. De vraag van de
consument is simpel, het antwoord van de agrarische sector
steeds doeltreffender.

Alle kunstmest
die je niet op het
land hoeft te
gebruiken hoef je
ook niet te kopen
—John Koeleman

De kringloopgedachte ligt ook
aan de basis van de biologische
landbouw, waar strikte regels gel-
den als het gaat om bijvoorbeeld
bodemgebruik en gewasbescher-
ming. Maar die werelden liggen
niet meer zo ver uiteen, betoogt
Carel de Vries, die als innovatie-
manager namens LTO Noord de
VKA begeleidt. De kringloop
waar de Vruchtbare Kringloop
Achterhoek en Liemers (VKA)
naar streeft heeft een stevige eco-
nomische component, maar richt
zich evengoed op een schoon mi-
lieu en gezonde dieren. ,,Biolo-
gisch boeren is prima, er is vraag
naar, maar alles biologisch zou
betekenen dat je de helft van de
veestapel weg moet doen. Er zijn
ook andere routes’’, aldus De
Vries.
In de vier jaar dat de VKA-boeren
gegevens verzamelen en uitwis-
selen, is een enorme database op-
gebouwd. Proefboerderij de
Marke in het Gelderse Hengelo
verwerkt de informatie van de
boeren en rekent precies uit waar
de mineralen blijven. Die gege-
vens worden in studiegroepen
vergeleken. Boeren kunnen daar-
mee op allerlei onderdelen de be-
drijfsvoering verbeteren.
Het Gelderse initiatief is inmid-
dels overgenomen door boeren in
Overijssel en Noord Nederland.
Ook in Noord-Holland is een
Vruchtbare Kringloop van start
gegaan. In Brussel en Den Haag
worden de kringloopboeren al als
voorbeeld gezien. LTO bepleit dat
ze een rol krijgen bij het in de
praktijk verkennen van nieuwe
regelgeving.

achterhoekse
kringloopboer 
als voorbeeld

� FOTO’s Jan HOuwers

 

 

Zo’n 300 boeren en loonwerkers

werken samen in de Vruchtbare

Kringloop Achterhoek en Liemers.

De boeren wisselen gegevens met

elkaar uit, om zo de bedrijfsvoering te

verbeteren.

Gerard Menting

We brengen niet

meer mest op het

land dan de plant

nodig heeft

—Paul Barink, kringloopboer

De kringloopboeren   

M
elkveehou-

der Paul
Barink
weet exact

hoeveel ni-

traat er in

het grond-

water onder zijn gras- en maisland

zit. Op vijf percelen kan hij met

een slang uit een peilbuis wat

grondwater naar boven halen. 

Op het grasland tegenover zijn

boerderij in Barchem geeft de ver-

kleuring op een meetstrip aan

dat er 5  milligram per liter

(mg/l) is aangetroffen. Wet-

telijk mag er maximaal 50

mg/l nitraat in zitten, daar

zit hij ruim onder. 

Met een app op zijn tele-

foon gaat de informatie naar

een database, waarin alle in-

formatie van boeren die aan

dit proefproject meedoen

wordt verzameld.

Door te meten zijn de boeren

zich heel bewust van de gevolgen

van hun handelingen, legt Barink

uit. ,,Eigenlijk is het een win-win-

situatie. We brengen niet meer

mest op het land dan de plant no-

dig heeft. Wat je extra uitrijdt,

spoelt uit naar het grondwater.

Dat is niet alleen slecht voor

het drinkwater, ook is dat

een verlies aan mineralen.

Die verdwijnen nutte-

loos.”
Zowel de boer als

drinkwaterbedrijf Vi-

tens – en dus de con-

sument –  wordt er

dus beter van. Tech-

nologische ontwik-

kelingen als dat

appje voor het

meten en ver-

zenden van  ni-

traatgegevens,

maken het voor

boeren steeds

beter mogelijk

om maxi-

maal te presteren en tegelijkertijd

het milieu te ontzien. Het gaat dan

om bodemvruchtbaarheid, grond-

water en oppervlaktewater. 

Daar moet je dan wel energie in

willen steken. In Achterhoek en

Liemers doen 300 boeren en loon-

werkers dat in de Vruchtbare

Kringloop Achterhoek en Liemers

(VKA). Ze werken al vier jaar sa-

men in allerlei groepjes om gege-

vens uit te wisselen en leren zo

van elkaar waar de bedrijfsvoering

beter kan.
Het meten in de kennisgroep

waterkwaliteit zorgde bijvoor-

beeld voor een concrete aanpas-

sing op het bedrijf van Barink. Op

grasland waar het gras is onderge-

werkt om er mais op te telen,

wordt geen mest meer uitgereden.

Uit metingen bleek dat bij het ver-

teren van de graszoden zoveel

stikstof vrij komt dat bemesting

niet nodig is. De stikstof bindt

zich met zuurstof en komt, als het

niet door een plant wordt opgeno-

men, als nitraat in het grondwater. 

Na drie jaar is dat nog merkbaar en

meet hij onder het voormalige

grasland 25 gram nitraat. 

Barink: ,,We wisten al dat mais

het beter deed op gescheurd gras-

land, maar nu weten we dus ook

waarom.” 

Het is informatie die in een re-

gelmatige verschijnende nieuws-

brief wordt gedeeld met de andere

boeren van de VKA. De kracht van

het project is dat het van de boe-

ren is, zegt Carel de Vries van be-

langenorganisatie LTO Noord.

,,Kringloopresultaten verbeteren

is een kwestie van vakmanschap.

En dat spreekt de vakman aan. Met

dit project worden de deelnemers

uit de Achterhoek en Liemers

voorlopers op het gebied van

kringlooplandbouw.” 

Het initiatief trok direct aan-

dacht van bedrijven en organisa-

ties als Friesland Campina (melk),

ForFarmers (vee-

voer) en het

waterschap, die

aanhaakten.

Ook drinkwaterbe-

drijf Vitens wilde graag

meedoen, zegt Toon

van Kessel, omgevings-

manager van Vitens.

,,We hebben allemaal een eigen

belang en een gemeenschappelijk

belang. We willen een vitale en

duurzame landbouw. Om de mi-

lieukwaliteit te verbeteren is een

gedragsverandering nodig,

daarom ondersteunen wij dit.” 

Uitspoeling van nitraten uit de

landbouw is volgens hem de

grootste invloed op het grondwa-

ter waar drinkwater van wordt ge-

maakt. ,,Daar wilden we met de

boeren mee aan de slag. Dit is een

mooi platform om dat te doen.

Wij konden kennis en budget voor

proefprojecten inbrengen. Wij

krijgen meetresultaten terug en

ook een breder beeld van bedrij-

ven die wel of juist niet in een

grondwaterbeschermingsgebied

zitten.”
Wat uit die resultaten in ieder

geval duidelijk is geworden, is dat

het grondwater de afgelopen jaren

schoner is geworden. Van Kessel:

,,We hebben ook geleerd dat boe-

ren geen probleem hebben om re-

kening te houden met het milieu,

maar ze kijken wel naar de kosten
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Column

T
wee mannen met een rieten mand ste-

ken hun hand op. Ze scharrelen ’s och-

tends in het bos rond ons tijdelijke

thuis, een berghut in het Triglav park in het

noordwesten van Slovenië. Ze lopen lang-

zaam, de grond scannend. In de tien minu-

ten dat ik ze kan volgen, verdwijnen zeker

vier paddenstoelen in de mand. Porcini, de

zalige boleten waar de Italianen zo gek op

zijn, groeien hier. 

Maar ook honingzwammen en cantharel-

len. Een paarse schijnridderzwam was de

eerste die ik hier zag. Niet na kilometers lo-

pen, maar na tien stappen van onze hut. Drie

stappen verder stond ik oog in oog met een

hele familie honingzwam. En na een kwar-

tiertje mushroomjagen had ik zeker tien ver-

schillende soorten gespot.  

Een uurtje het bos in, is hier een mooie les

in het onderscheiden van de diverse soorten.

Gewoon kijken en opzoeken in een gidsje. Ik

ben een beginnende

amateur vergeleken

bij de Slovenen. Zij

eten iedere dag zelf-

geplukte padden-

stoelen, ik pluk zelf

een enkele verse bo-

leet om mijn kennis

op te vijzelen. 

Als je ze door-

snijdt, kom je nog

meer te weten over

het wel of niet eet-

baar zijn van het ge-

plukte exemplaar. De aangeprate angst over

dood neervallen als je een giftige padden-

stoel aanraakt, heb ik ver achter me gelaten.

In Nederland durf ik nu zo’n vijf verschil-

lende soorten te plukken en te eten. Eek-

hoorntjesbrood is eekhoorntjesbrood. Dat

ziet er in Slovenië niet anders uit. 

Punt is alleen wel dat hier veel meer soor-

ten groeien dan bij ons, ook lookalikes die

een minder florissante uitwerking op je li-

chaam hebben dan een plakje porcini. Oplet-

ten dus, krijg ik via een whatsappje nog mee

van een bevriende plukker. 

Na een wandeltocht kom ik terug bij onze

hut. De kinderen hebben een verrassing.

Mam, we hebben ‘konijnenbrood’ gevonden.

Bij de deur liggen twee immense verse bole-

ten. Kijk, ze zijn gelig van de onderkant en

hebben geen lamellen. Check, dat klopt hele-

maal. Eekhoorntjesbrood op het eerste ge-

zicht. Alleen dat rode aan de onderkant van

de stam zint me niet. 

Ik schaaf een klein stukje van de hoed af en

leg het op mijn tong. Het prikkelt onmiddel-

lijk. Giftig dus. Het ‘konijnenbrood’ blijkt

een satansboleet.

Konijnen-
brood

Ellen Willems is nieuws-

gierig naar de herkomst

van voedsel. Passie

voor natuur, koken en

moestuinieren.

ELLEN WILLEMS

In Nederland

durf ik nu zo’n

vijf soorten

te plukken

en te eten

Reageren: e.willems@gelderlander.nl

Lekker gaat over streekproducten, koken en eten. 

Heb je een tip? Mail naar e.willems@gelderlander.nl.
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  leren van elkaar

en het nut van maatregelen.”

Barink zit op de grens van het

intrekgebied van pompstation Lo-

chem. Wat hij op zijn land doet,

kan invloed hebben op het drink-

water dat in Lochem wordt opge-

pompt. De kwaliteit van dat water

kun je niet zo maar veranderen,

blijkt uit de uitleg van Van Kessel.

,,Daar gaan jaren overheen. Het

drinkwater dat nu wordt opge-

pompt, is voor 70 procent tussen

de 0 en 25 jaar oud. De overige 30

procent is ouder. Als we nu zorgen

dat de helft minder belastende

stoffen in het grondwater komt,

dan is het effect daarvan pas na

lange tijd te merken.”

Het geeft ook aan waarom het

belangrijk is om te voorkomen dat

grondwater wordt vervuild. Maat-

regelen als nitraatrichtlijnen zorg-

den al dat veel zorgvuldiger werd

omgegaan met bemesting. Maar

die maatregelen blijken nog niet

voldoende, zegt Van Kessel. 

,,Naast de nitraatnorm van 50

mg/l voor intrekgebieden, zijn er

regionale en lokale maatregelen

nodig. Dan kun je denken aan

maatregelen waarbij rekening ge-

houden wordt met zaken als het

gebruik van de grond, de uitspoe-

ling-gevoeligheid, het moment

van uitrijden, wisseling van teelt.

Er zijn al zoveel gegevens die vast-

liggen of gemeten kunnen wor-

den. Leg dat vast en geef dat een

officiële status, zoals het accoun-

tantsrapport dat bijvoorbeeld

heeft voor de belastingdienst.”

Barink is vanaf het begin en-

thousiast deelnemer van de VKA

en vertelt over de kracht van het

initiatief ook aan bedrijven en stu-

denten. Voor hem was het in eer-

ste instantie te doen om te leren

van anderen en te kijken wat beter

kon op zijn bedrijf. Hoe haal je op

verantwoorde wijze meer van de

grond, met zo min mogelijk ver-

lies aan mineralen? 

,,Daar dacht je vroeger niet aan,

toen dacht je andersom: als de

mestput vol zit, moet die zo snel

mogelijk uitgereden worden. Nu

begin je niet eerder dan dat de

plant de mineralen ook opneemt.”

Paul Barink kwam elf jaar geleden vanuit

Haaksbergen Hij moest wijken voor een woon-

wijk. Barink greep de kans om zijn varkensbe-

drijf in te ruilen voor een melkveebedrijf, dat

hij samen met echtgenote Wilma in een maat-

schap runt. Ze boeren nu met 90 koeien, zo’n

60 stuks jongvee en 35 hectare grond. Daarop

verbouwt hij gras en mais, voer dat naar de

koeien gaat. 

Meedoen met de Vruchtbare Kringloop Ach-

terhoek zorgde voor aanpassingen in het be-

drijf. Barink en zijn vrouw zaaien nu klaver in

grasland. Klaver kan stikstof binden, waardoor

minder mest nodig is om dezelfde kwaliteit op-

brengst te krijgen. 

Ook in de grondbewerking zijn veranderingen.

Maisland wordt niet meer geploegd omdat er

dan minder zuurstof in de grond komt. Dat is

gunstig omdat zuurstof de afbraak van organi-

sche stoffen bevordert en bij die afbraak komt

stikstof vrij. Uitrijden van mest gebeurt niet

vanaf half februari, maar pas op het moment

dat de plant begint te groeien en mest nodig

heeft. Voor mais is dat half april.

Klaver
om stikstof
te binden

� Paul Barink haalt wat water uit zijn grond. FOTO’S  JAN VAN DEN BRINK

� Paul Barink meet het nitraat-

gehalte van het water. De resul-

taten worden met een app naar

andere boeren gestuurd. 

� Toon van Kessel van Vitens: ,,We hebben ook

een gemeenschappelijk belang.’’ FOTO DG

Ook deelnemen?
In Vruchtbare Kringloop Achterhoek werken ruim 280 melkveehouders aan het verbeteren van 
de vruchtbaarheid van hun bodem en het efficiënter benutten van mineralen op hun bedrijf. 
VKA inspireert en faciliteert de melkveehouders om zo steeds meer ‘toekomstproof’ te worden. 
Bent u nog geen deelnemer en wilt u graag werken aan de mineralenefficiëntie op uw bedrijf? 

Aanmelden kan via www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl. 
Heeft u een vraag, stuur dan een e-mail naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl of bel naar 088-888 66 77. 
Volg ons ook op Twitter: @VKringloop en op Facebook: Vruchtbare Kringloop.
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