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Provincie stuurt media
het stikstofbos in
De analyse door Stichting Agrifacts (STAF) van de bodemdata
van natuur in Drenthe maakte afgelopen week veel reacties los.
Ook bij de provincie Drenthe. Maar die stuurde de media het
stikstofbos in.
De provincie Drenthe liet in 2010
en 2014 onderzoek doen door de
Universiteit Antwerpen naar de
bodemtoestand in haar natuurgebieden. STAF analyseerde die
data en concludeerde dat er veel
meer stikstof vanuit de bodem
vrij komt door menselijk handelen en waterstandschommelingen
dan er vanuit de lucht bij komt.
En daar is in de modellen geen
rekening mee gehouden.
Provincie Drenthe stuurde een
reactie via een persbericht de
wereld in met de mededeling dat
STAF onjuiste conclusies naar
buiten heeft gebracht. Ik loop
ze even één voor één langs. Dan
mag u als lezer aan het eind zelf
de conclusie trekken of de provincie hier een punt heeft.
De eerste aantijging is dat de
bodemdata waar STAF zich op
baseert niet openbaar zouden
zijn. De provincie stelt: ‘De onderzoeken uit 2010 en 2014 zijn
onderdeel van de normale werkwijze om onze gegevens te ijken
en te controleren. Deze informatie is openbaar beschikbaar. Het
gaat dus niet om achtergehouden
informatie’. Farmers Defence

Waarom reageert de
Provincie Drenthe als
door een wesp gestoken?
Force wist de informatie pas via
een WOB-procedure boven tafel
te krijgen. En wat er nu op de
website staat van de provincie is
niet de complete dataset, maar
een samenvatting van de provincie zelf.
Vervolgens wijst de provincie op
figuur 3 in het onderzoek van
STAF. Volgens de provincie wordt
hier de verhouding tussen de in
de bodem aanwezige koolstof (C)
en stikstof (N) in de geanalyseerde bodem weergegeven, terwijl
STAF boven de grafiek ‘Aanvoer
voedingsstoffen (stikstof) vanuit
de bodemvoorraad’ had geplaatst.
De provincie en STAF lezen precies hetzelfde in de grafiek, alleen
noemen ze het verschillend. Voer
voor taalfetisjisten. Interessant
detail: deze analyse is niet door
STAF zelf gemaakt, maar komt
rechtstreeks uit het onderzoek
van Universiteit Antwerpen.
Dan komen we bij de kern van
het STAF-onderzoek. Provincie

Drenthe stelt dat er gemiddeld
38 kilo stikstof uit de bodem
vrijkomt voor planten in de natuur. In het persbericht stelt de
provincie dat STAF het heeft over
een range van 60 tot 200 kilo. Dat
klopt niet. Die range is een voorbeeld. STAF heeft het over 30 tot
250 kilo in haar rapport.
Dan nog is een gemiddelde van
38 kilo erg scheef ten opzichte
van die range. Dus ik vermoed
dat STAF en de provincie hier
verschillende definities hanteren.
Navraag bij STAF levert op dat
provincie Drenthe uitgaat van de
stikstof die is opgenomen door
planten. STAF telt ook de stikstofverliezen mee. Verder heeft
STAF de getallen van de provincie nagerekend, en geconstateerd
dat de provincie een relatief grote
post niet heeft meegeteld. STAF
heeft hierover contact opgenomen met de provincie, maar nog
geen reactie gekregen. De vraag
hoe de provincie Drenthe aan 38
kilo komt, is ook door mij voorgelegd aan de provincie. Maar zij
heeft nog geen antwoord gegeven. Wordt vervolgd.
Ten slotte gaat provincie Drenthe in op het vrijkomen van de
opgeslagen stikstof in de bodem
doordat de omstandigheden veranderen. Ze stelt: ‘Agri Facts wijt
het vrijkomen van stikstof ten onrechte enkel aan overheidsbeleid
door wijzigingen in de waterhuishouding en het omvormen van
natuur’. Ik kan dat nergens vinden in de publicatie van STAF. De
onderzoeksorganisatie stelt wel
dat de afbraak van organische
stof aangejaagd wordt door veranderingen in de waterhuishouding, kappen van bos enzovoorts.
Voor een groot deel heeft dat wel
te maken met overheidsbeleid,
maar dat is niet altijd het geval.
Dat beweert STAF ook helemaal
niet. STAF stelt gewoon dat er
nog een grote bron van stikstof is
die ook invloed heeft en dat dat
genegeerd wordt in het beleid. De
provincie trekt het ook helemaal
door als een verwijt richting het
provinciale beleid. Daarmee lezen
ze iets anders dan wat er staat.
Interessant is de vraag waarom
de provincie Drenthe reageert
als door een wesp gestoken. En
daarbij flink uithaalt naar STAF,
zonder zelf bij de feiten te blijven.
Is dat omdat STAF toch raak
heeft geschoten?
Robert Ellenkamp, hoofdredacteur Agrio
Reageren via r.ellenkamp@agrio.nl

Robbert Haijtink over BES-pilot

‘BES geeft
meer balans
in kringloop’
Stikstof uit dierlijke mest zo goed mogelijk benutten is voor
melkveehouder Robbert Haijtink uit Laren (GD) de motivatie
mee te doen aan de BedrijfsEigen Stikstofnorm-pilot (BES).
Ten opzichte van de generieke norm kon hij vorig jaar 19 kilo
zuivere stikstof meer aanwenden én 6 kilo meer kunstmest
per hectare. „Met de BES wordt goed management beloond.”

D

e mogelijkheid om 36 hectare, inclusief de huiskavel,
te kunnen beregenen, kwam
de afgelopen drie droge jaren
goed van pas op het bedrijf
van Robbert Haijtink. Het bedrijf, waar hij samen met zijn
vriendin Jet en drie kinderen woont, telt 130 melkkoeien op 70
hecgtare. Daarvan wordt op 58 hectare gras, een kleine 3 hectare tarwe en
op de rest maïs geteeld. Haijtink kan
24 hectare beweiden en maakt daar
ruimschoots gebruik van. Meer dan
200 dagen weiden per seizoen is geen
uitzondering op het Larense bedrijf.
Zoveel mogelijk weiden is bij Haijtink
voornamelijk economisch gedreven.
„Weiden is het goedkoopste voer dat
er is. Het is nagenoeg krachtvoer wat
de koe vreet in de wei. We hebben
twee robots met weidepoort en het
werkt prima om het automatisch melken en weiden te combineren.”

Dieper wortelende gewassen
Hoewel de droogte ook op het bedrijf
van Haijtink ruwvoeropbrengst kostte, zette hij zo’n vijf jaar geleden al in
op kruidenrijk grasland met dieper
wortelende gewassen om de droogteschade te beperken. Op enkele percelen op afstand zaaide hij zachtbladig
rietzwenk en rode en witte klaver in.
Deze weides kwamen de droge zomers goed door. Een andere positieve
uitwerking was dat vooral rietzwenk
veel structuur in het ruwvoer opleverde. „Ik heb afgelopen winter geen
extra structuur bij hoeven voeren.”
Ook in het kader van de BedrijfsEigen

Stikstofnorm-pilot, (BES-pilot) waaraan Haijtink meedoet, kwam de mogelijkheid te kunnen beregenen goed
uit. Hij doet voor het tweede jaar mee
aan de pilot. Landelijk doen vijftig bedrijven mee, waarvan twintig vanuit
de vereniging Vruchtbare Kringloop
Achterhoek en Liemers (VKA).
Ook Haijtink meldde zich als VKAdeelnemer aan. „Ik vind het interessant om de kringloop op mijn eigen
bedrijf zo goed mogelijk rond te zetten met dierlijke mest. Ik ga niet voor
maximaal, maar voor optimaal. Deze
pilot is een kans om te laten zien dat
dat efficiënter en beter kan. Ik verwachtte dat de BES ons zo’n 100 kuub
mestafzet tegen 15 euro per ton per
jaar zou schelen, maar dit blijkt nu
veel gunstiger. Afgelopen jaar heb ik
520 kuub mest afgevoerd, maar achteraf was slechts 320 kuub nodig geweest. Omdat later in het voorjaar pas
bekend werd dat de BES definitief
doorging, had ik al mest afgevoerd.”

Hoge fosfaattoestand
De deelnemers streven met de BES
naar fosfaatevenwichtsbemesting met
dierlijke mest. De BES-pilot gaat niet
uit van één generiek bemestingsniveau, maar van flexibele bemestingsnormen voor zowel dierlijke mest als
totale werkzame stikstof. De toegestane normen in de BES-pilot zijn gebaseerd op de gemiddelde stikstof- en
fosfaatopbrengsten van de voorgaande drie jaren in de Kringloopwijzer.
De maximale norm voor dierlijke
mest wordt bepaald door fosfaatopbrengst en de stikstof-fosfaatverhou-

Melkveehouder Haijtink uit Laren streeft de kringloop op zijn eigen bedrijf zo goed mogelijk rond te zetten met dierlijke mest.

Haijtink-Wessels
In Laren hebben Robert Haijtink
en Jet Wessels een melkveebedrijf
met 130 melkkoeien. Het bedrijf
telt 70 hectare grond met daarop
gras, maïs en tarwe. De gemiddelde melkproductie is 9.300 kilo
met 4,61 procent en 3,67 procent
eiwit. Op het bedrijf wordt met
twee melkrobots gemolken. Het
bedrijf is een van de twintig VKAbedrijven die voor het tweede jaar
meedoen aan de BES-pilot.
ding. De hoeveelheid kunstmest die
dan nog mag worden gegeven, wordt
bepaald door de stikstofbenutting.
Uitgangspunt is dat het stikstofbodemoverschot zoals berekend voor
een situatie met generieke gebruiksnormen en generieke stikstofgewasopbrengst niet wordt overschreden.
Hoe hoger de stikstofbenutting, hoe
meer kunstmest mag. Met goed vakmanschap kan de benutting worden
gemaximaliseerd.
Bij Haijtink is de fosfaattoestand in
de bodem hoog: er waren vroeger
varkens op het bedrijf en deze mest,
vaak met hogere fosfaatgehalten,
werd toegepast op het land. Net als in
het generieke beleid wordt ook in de
BES de fosfaatgift gecorrigeerd voor
de fosfaattoestand van de bodem.

Hulp van specialist
Omdat aan de BES een uitgebreide
technische en gedetailleerde bere-

kening vast zit, krijgt Haijtink tijdens
de pilot hulp van specialist mestwetgeving Larson Arendsen Raedt van
ForFarmers. Aan het begin van het
jaar wordt samen een bemestingsplan
gemaakt en wordt gekeken welke
BES-variant het gunstigst is voor zijn
bedrijf. „Het is de kunst om de BESsystematiek zo optimaal mogelijk in
te zetten op zijn bedrijf”, vertelt de
adviseur. „Bij Haijtink kwamen we op
fosfaatevenwichtsbemesting van 76
kilo fosfaat. Bij hem is twee jaar op rij
gekozen voor de BES-variant maximaal. Hierbij wordt de bedrijfsspecifieke fosfaatnorm volledig gevuld met
dierlijke mest. Vorig jaar kon hij 249
kilo stikstof uit dierlijke mest, 19 kilo
stikstof meer dan de generieke norm,
meer aanwenden en dit jaar volgens
de berekeningen 25 kilo. 19 kilo is 320
kuub mest, dus dat is fors.”
In 2020 kon hij zelfs nog 6 kilo

Stikstof is voor veel
boeren de beperkende
factor
kunstmest meer toepassen ten opzichte van generieke norm, maar dit
deed Haijtink niet. Door de slechte groeiomstandigheden door de
droogte zag hij geen toegevoegde
waarde. Wel gebruikt hij voor de
eerste snede een kunstmest met
een langere beschikbaarheid waardoor een betere benutting optreedt.

Arendsen Raedt: „De stikstofopbrengst bij Haijtink was in 2020 ruim
300 kilo, terwijl referentiebedrijven
gemiddeld op 291 zitten. Goede opbrengsten maken het dat hij meer
stikstofplaatsingsruimte heeft. Het
stikstofbodemoverschot ligt nu rond
de 106 en vorig jaar rond de 100. Dit is
erg netjes, met name in droge jaren.”
De mestspecialist beaamt dat de drie
droge jaren ongunstig uitpakten voor
de BES-normen. „Bemestingsnormen
afgestemd op de werkelijke gewasproductie met drie droge jaren in de
berekening pakken ongunstig uit. De
eiwitopbrengsten en de fosfaatopbrengsten dalen en daarmee ook de
BES-norm. Doordat Robbert kan beregenen en door zijn managementstrategie bleef de gewasproductie
grotendeels op peil.”

Water aan mest toevoegen
De toepassing van meer dierlijke
mest mag niet leiden tot een hogere
ammoniakemissie. BES-boeren moeten maatregelen nemen om de ammoniakemissie per hectare niet te laten
stijgen. Een voor de BES-pilot ontwikkelde tool berekent de impact van
maatregelen op de ammoniakemissie.
Kritisch kijken naar het ruweiwitgehalte in het totaalrantsoen is een
maatregel. Haijtink besteedt extra
aandacht aan het maximaliseren van
de werking van stikstof uit drijfmest.
Hij voegt na de eerste snede een derde deel water toe aan de mest om de
benutting te vergroten en de ammoniakemissie te verlagen. „Ik heb zeker
het idee dat het effect heeft. Je ruikt

de mest minder. Na het bemesten beregenen we meestal ook, afhankelijk
van het weer.”
Een zo gunstig mogelijk maaitijdstip
bepalen is een ander belangrijk uitgangspunt. „Oogsten wat bemest is,
geeft zoveel mogelijk eigen eiwit in
de kuil.” Het aandeel eiwit van eigen
land ligt nu op zo’n 70 procent.
Beiden zien veel voordelen in de
BES-pilot. Voor Haijtink is dat de inzichten in getallen en de fine-tuning
die daarmee gepaard gaat. „Zijn die
laatste kilo’s stikstof wel nodig? Daar
ben ik me nog bewuster van. Goed
management wordt beloond. Als de
BES na deze twee jaar doorgaat, kunnen we echt aantonen dat meer drijfmest geen negatief effect heeft op de
kwaliteit van het grondwater. En dan
hoop ik dat boeren op termijn kunnen
kiezen voor een BES-variant met bedrijfseigen normen of voor de generieke variant.”
Arendsen Raedt hoopt op een vervolg
van de pilot. „Stikstof is voor veel boeren de beperkende factor. Het komt
vaak voor dat ze mest moeten afvoeren vanwege stikstofgebruiksnorm.
Ze voeren dan ook fosfaat af. Met
de BES krijg je de kringloop meer in
balans. Niet alleen de mestkringloop,
ook de ruwvoerkringloop. Nog meer
bedrijfseigen kringloop dus.”
Tekst: Mascha Scharenborg
Beeld: Ellen Meinen
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