Rapport 1706.N.18
Pilot kringlooppakket,
ontwikkeling pakket en toetsing
in de praktijk
Resultaten 2018

Rapport

1706.N.18

Pilot kringlooppakket, ontwikkeling pakket en toetsing in de praktijk
Resultaten 2018

Auteur(s) :

Debby van Rotterdam (Nutriënten Management Instituut)
Wim Honkoop (PPP-Agro)
José van Miltenburg (in naam van Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen)
Annemarie Koelemeijer (Agrarisch collectief Water, Land en dijken)

Verspreiding
Wendy Ates, Provincie Noord-Holland

1x

Jos Geenen, Programmabureau Utrecht-West

1x

Henk Bouwman, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

1x

Nils Lenting, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

1x

Corine van den Berg, Waternet

1x

© 2019 Wageningen, Nutriënten Management Instituut NMI B.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de directie van Nutriënten Management Instituut NMI.
Rapporten van NMI dienen in eerste instantie ter informatie van de opdrachtgever. Over uitgebrachte rapporten, of
delen daarvan, mag door de opdrachtgever slechts met vermelding van de naam van NMI worden gepubliceerd. Ieder
ander gebruik (daaronder begrepen reclame-uitingen en integrale publicatie van uitgebrachte rapporten) is niet
toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NMI.
Disclaimer
Nutriënten Management Instituut NMI stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit
het gebruik van door of namens NMI verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.

1

Inhoud
pagina
Samenvatting en conclusies

2

1

Introductie

4

1.1

Aanleiding

4

1.2

Pilot Kringlooppakket

4

2

Pakket

5

2.1

Raamwerk pakket

5

2.2

Aansluiting bij het ANLb

5

2.3

Definitieve pakket 2018

6

2.4

Maatregelen

7

3

Praktijktoets deelnemers

8

4

Controle

9

5

Communicatie

5.1

Deelnemers

10

5.2

Projectteam

10

5.3

Extern

10

6

Evaluatie van het kringlooppakket

12

6.1

Inhoudelijke evaluatie

12

6.2

Evaluatie deelnemers

13

6.3

Evaluatie controleurs

14

7

Aansluiting bij beleid en initiatieven uit de sector

16

7.1

Initiatieven in de sector

16

7.2

Nationaal beleid

17

8

Toekomstperspectief kringlooppakket

18

8.1

Samenstelling pakketten

18

8.2

Toepassing pakketten

18

8.3

Doelgroep

18

9

Conclusies

20

10

2

Samenvatting en conclusies
In samenwerking met verschillende partijen (collectieven, melkveehouders, waterschappers, LTOprojecten, adviseurs en onderzoekers) is in 2017 een kringlooppakket ontwikkeld. In opdracht van
provincie Noord-Holland, programmabureau Utrecht-West, en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht
(AGV), Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HdSR) en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) is onderzocht hoe het pakket het beste ingericht kan worden en of een
kringlooppakket met flexibel te kiezen maatregelen aansluit bij de behoefte van boeren, werkbaar is voor
collectieven en er een bredere uitrol in de praktijk mogelijk is om zo ook een significante bijdrage te
kunnen leveren aan een betere waterkwaliteit. In de pilot is met 10 deelnemers in het gebied van Water,
Land en Dijken en bij 10 deelnemers in het gebied van Rijn, Vecht en Venen het kringlooppakket
getoetst en uitgewerkt op basis van Draagvlak – Uitvoerbaarheid – Controleerbaarheid – Effectiviteit
(DUCE).
Het kringlooppakket betstaat uit een vijftal ‘altijd goed’ maatregelen en een vrij groot aantal flexibel te
kiezen maatregelen. Om deel te mogen nemen aan het kringlooppakket moeten er, naar keuze, vier van
de vijf ‘altijd goed’ maatregelen worden uitgevoerd. De flexibel te kiezen maatregelen zijn gerelateerd
aan bemesting, bodem en gewasmanagement. De deelnemer geeft aan het begin van het jaar aan
welke maatregel hij/zij gaat uitvoeren en met welke intensiteit. Hier zijn punten aan verbonden die
gestaffeld zijn gekoppeld aan een vergoeding per hectare. Het pakket, en de daarbij horende
maatregelen geldt voor het gehele bedrijf. Dit om afwenteling te voorkomen. De flexibiliteit om zelf te
kiezen resulteert in een maatwerk pakket per bedrijf.
Het pakket heeft tot doel de agrarisch ondernemer te motiveren een extra stap te zetten met
kringlooplandbouw; benutting van nutriënten en organische stof binnen het bedrijf verhogen,
bodemkwaliteit te verbeteren en verliezen te voorkomen. Dit is gelukt; op bijna 1000 ha zijn 20
agrarische ondernemers aan de slag gegaan met het pakket en hebben voor gemiddeld 24 punten per
bedrijf aan maatregelen uitgevoerd. Op basis van de uitvoering, controle en evaluatie van het
kringlooppakket kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
-

Draagvlak. Een pakket met vaste en flexibel te kiezen maatregelen wordt door agrarische
deelnemers (melkveehouders in het veenweidegebied) gewaardeerd;

-

Uitvoerbaarheid. Het pakket werd als motiverend ervaren, en de deelnemers hebben een stap
verder gedaan dan ‘normaal’ met maatregelen die bijdragen aan de mineralenbenutting op het
bedrijf en emissies naar het watersysteem verlagen of voorkomen;

-

Controleerbaarheid. Het pakket is voor een collectief alleen werkbaar als administratie, borging en
controles strak zijn georganiseerd en zaken als controleformulieren, planning, kaartjes, informatie,
ICT-tools voor deelnemers voor meldingen en afwijkingen beschikbaar zijn. De controleerbaarheid
is afhankelijk van het aantal flexibel te kiezen maatregelen en het aantal maatregelen dat sterk
afhankelijk is van het weer, zoals maatregelen die ingrijpen op timing;

-

De twee deelnemende collectieven hebben een duidelijk verschillende aanpak wat betreft
organisatie en controles en samenwerken in een project levert waardevolle inzichten op voor deze,
relatief jonge, organisaties;

-

Effectiviteit. De effectiviteit van het pakket wordt verhoogd door gedurende het groeiseizoen met
de deelnemers actief te communiceren over maatregelen en gerelateerde zaken;

Het pakket is inhoudelijk niet compatibel met de randvoorwaarden van het ANLb. Om dit wel mogelijk te
maken moet binnen het ANLb een aantal eisen worden aangepast (perceel- versus bedrijfsniveau;
fysieke controleerbaarheid versus administratief; aanvullingen koppeltabel).
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De praktijktoets van het kringlooppakket was in 2018 gericht op ‘ontwikkelen en toetsen’; van elkaar
leren wat wel en niet werkt. Daarnaast was de vergoeding relatief hoog (gemiddeld 65 €/ha bij gemiddeld
24 punten per bedrijf) en de druk voor de collectieven wat betreft administratie en controles was ook
hoog. In deze vorm is het pakket niet geschikt om breedschalig uit te rollen. De ervaringen in de pilot
geven echter wel goede aanknopingspunten om het pakket geschikt te maken voor een bredere groep
deelnemers. Voor de toekomst wordt aanbevolen om:
-

Een pakket met flexibel te kiezen maatregelen toe te spitsen op regionale doelstellingen en
omstandigheden;

-

Nagaan wie de doelgroep is (kopgroep of peloton), wie financiert (GLB-pijler 1 of 2 of anders) en
wie organiseert en controleert (collectieven of RVO).

De inhoud van het kringlooppakket sluit goed aan bij het nieuwe landelijke en Europese beleid en bij de
verschillende duurzaamheidscriteria die door de sector worden gesteld. Het kringlooppakket is een
goede basis om met concrete maatregelen te werken aan de beleidsdoelstellingen.
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1
1.1

Introductie
Aanleiding

Vanuit provincies en waterschappen bestaat een sterke behoefte om samen met de agrarische praktijk
te werken aan een betere waterkwaliteit. Vanuit de agrarische praktijk is hier ook animo voor omdat ook
zij gebaat is bij nutriënten in het gewas en niet in de sloot.
In 2017 is de ontwikkeling van een kringlooppakket geïnitieerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
(AGV). Binnen het beheersgebied van AGV is er relatief veel animo voor het afsluiten van
beheerpakketten binnen het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). De afgesloten pakketten
zijn vooral gericht op weidevogels en of maatregelen in/nabij de sloot. Het kringlooppakket is geïnitieerd
om te komen tot een meer brongerichte aanpak van nutriënten.
Kringlooplandbouw draait in de kern om het vasthouden en optimaal benutten van nutriënten en
organische stof in de kringloop. Er vindt hierbij een verschuiving plaats van het maximalisering van de
agrarische productie per koe of per hectare naar het optimaliseren van het agrarische systeem als
geheel. Op regionale schaal gaat het om hergebruik en toepassen van organische (rest)stromen en
optimale afstemming van nutriënten en organische producten tussen bedrijven. Binnen een bedrijf is het
doel om, binnen de duurzame en economische kaders, de input van buiten het bedrijf (mest en voer) te
verlagen, de benutting binnen het bedrijf te verbeteren, behoud van bodemkwaliteit en verliezen te
voorkomen.
Het kringlooplandbouw beheerpakket (in het kort kringlooppakket) is ontwikkeld om een meer integrale
aanpak van nutriënten op bedrijfsniveau te stimuleren door maatregelen te nemen die resulteren in:
-

een effectiever gebruik van meststoffen en voer door een betere benutting van nutriënten;

-

betere kennis over- en zorg voor de bodem; en

-

beperken van de nutriëntenverliezen naar de omgeving.

In 2017 is een raamwerk en eerste invulling ontwikkeld voor een kringlooppakket met een flexibel te
kiezen combinatie aan maatregelen. De flexibiliteit om zelf te kiezen resulteert in maatwerk per bedrijf.
Een flexibel in te richten kringlooppakket was nieuw voor collectieven en deelnemende agrariërs omdat
binnen het ANLb alleen wordt gewerkt met vast omlijnde maatregelpakketten. Een nieuw beheerpakket
is echter alleen zinvol als de praktijk ermee aan de slag gaat, het voor collectieven werkbaar is en voor
de waterkwaliteit effectief.

1.2

Pilot Kringlooppakket

In opdracht van provincie Noord-Holland, programmabureau Utrecht-West, en de waterschappen
Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HdSR) en
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is onderzocht hoe het pakket het beste ingericht
kan worden en of een kringlooppakket met flexibel te kiezen maatregelen aansluit bij de behoefte van
boeren, werkbaar is voor collectieven en er een bredere uitrol in de praktijk mogelijk is om zo ook een
significante bijdrage te kunnen leveren aan een betere waterkwaliteit. In de pilot met melkveehouders in
Noord-Holland en Utrecht zijn zowel praktische als inhoudelijke zaken van het uitvoeren van een
kringlooppakket getoetst en uitgewerkt op basis van de principes Draagvlak – Uitvoerbaarheid –
Controleerbaarheid – Effectiviteit (DUCE).
Het doel van de pilot is om een kringlooppakket in de praktijk te toetsen en om ondersteunende tools te
ontwikkelen die nodig zijn voor voorlichting, administratie, controle en borging. Het gaat in de pilot naast
bewustwording en kennisdeling over bodem en bemesting vooral om het ontwikkelen van een praktisch
werkbaar pakket waar zowel een collectief als een agrariër op bedrijfsniveau mee aan de slag kan.
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2
2.1

Pakket
Raamwerk pakket

In 2017 is het raamwerk voor het kringlooppakket tot stand gekomen uit een samenwerking tussen
verschillende partijen. Hiervoor zijn in 2017 meerdere bijeenkomsten georganiseerd en is bilateraal
overlegd. Bij de bijeenkomsten waren deelnemers aanwezig van verschillende waterschappen (AGV,
HdSR, HHNK), collectieven (RVV, WLD, Rijn & Gouwe Wiericke, Hollands Noorden), LTO projecten en
bedrijven die kennis ontwikkelen en verspreiden (WUR, Boeren Verstand, PPP-Agro, NMI).
Uitkomst van deze bijeenkomsten was dat, om recht te kunnen doen aan kringlooplandbouw, het pakket
flexibel moet zijn en toegepast moet worden op het gehele bedrijf. Door de ingebouwde flexibiliteit is per
bedrijf maatwerk mogelijk om de bedrijfsspecifieke kringloop efficiënter in te richten en emissies te
verlagen. Dit maatwerk is belangrijk omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is; allereerst door de natuurlijke
omstandigheden (bodem, hydrologie, landschap etc) maar ook door het type bedrijf en de gekozen
bedrijfsvoering.
Het werken aan het sluiten van kringlopen kan op vele manieren en op verschillende plekken binnen een
bedrijf. Er zijn vele verschillende maatregelen mogelijk. Voor het pakket is een selectie gemaakt van
maatregelen uit verschillende bronnen waaronder de BOOT-lijst, projecten als Duurzaam boer blijven
Drenthe, en de Noardlike Fryske Wâlden (De Boer et al., 2012). Per maatregel zijn punten te verdienen,
afhankelijk van de intensiteit of zwaarte waarmee de maatregel wordt uitgevoerd. Om de agrarisch
ondernemer te motiveren en te enthousiasmeren naar zijn/haar kringloop te kijken is dus een
beheerpakket ontwikkeld met flexibel te kiezen maatregelen dat uitgevoerd wordt op bedrijfsniveau.

2.2

Aansluiting bij het ANLb

Binnen het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) zijn verschillende waterpakketten ontwikkeld
waar individuele agrariërs via collectieven een vergoeding ontvangen voor blauwe diensten. Met
BoerenNatuur (Gerard van Drooge) is onderzocht in hoeverre een kringlooppakket aansluit bij de kaders
van het ANLb en de door Brussel goedgekeurde subsidiëring van maatregelen die in de koppeltabel
staan. Vanuit waterschappen is het wenselijk dat een kringlooppakket binnen de kaders van het ANLb
valt omdat:
-

er dan 50% cofinanciering is vanuit Brussel;

-

contracten voor een langere termijn worden aangegaan, in principe voor zes jaar;

-

het op grote schaal kan worden uitgevoerd – ANLb is land dekkend;

-

er gebruik wordt gemaakt van een bestaand samenwerkingsverband tussen collectief en agrarische
ondernemers.

Uit het uitvoerig overleg met Gerard van Drooge van BoerenNatuur moest echter geconcludeerd worden
dat er (te) weinig mogelijkheden zijn om een goed kringlooppakket te maken binnen de kaders van het
ANLb. Grootste knelpunten zijn dat:
-

ANLb pakketten op perceelsniveau worden afgesloten en kringlooplandbouw per definitie
(minimaal) op bedrijfsniveau moet worden afgesproken om afwenteling te voorkomen;

-

de ANLb maatregelen fysiek te controleren moeten zijn;
de maatregelen in de koppeltabel op het eerste gezicht weinig aansluiten bij maatregelen die vanuit
kringlooplandbouw wenselijk zijn. De pakketten waarmee wordt gewerkt bestaan uit een vaste
combinatie van uit te voeren maatregelen (weinig flexibiliteit) terwijl kringlooplandbouw juist
maatwerk vraagt.

Het ANLb biedt op dit moment nog onvoldoende mogelijkheden om een meer integrale aanpak van
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nutriënten op bedrijfsniveau te stimuleren. Voor de pilot 2018 is het ANLb daarom niet leidend geweest
in de opzet en samenstelling van het pakket.

Foto links. Workshop (27 november 2017) om samen met melkveehouders uit Utrecht en N-Holland het
definitieve pakket voor de pilot 2018 vorm te geven. Van links naar rechts Gijs van Dam, Henk-Jan
Soede, Wim Honkoop, José van Miltenburg, Peter Ruitenburg, Sjaak Hoogendoorn, Theo Bouwman en
Wilco Bark.

2.3

Definitieve pakket 2018

In een werksessie eind 2017 is samen met melkveehouders uit Utrecht en Noord-Holland, de input van
de eerder gevoerde overleggen en bijeenkomsten gebundeld en heeft het pakket zijn definitieve vorm
gekregen. Er is uitgebreid gepuzzeld met maatregelen (zie foto’s hierboven). Het resultaat is een
kringlooppakket dat bestaat uit een vijftal ‘altijd goed’ maatregelen en een vrij groot aantal flexibel te
kiezen maatregelen. Om deel te mogen nemen aan het kringlooppakket moeten er, naar keuze, vier van
de vijf ‘altijd goed’ maatregelen worden uitgevoerd. De flexibel te kiezen maatregelen zijn gerelateerd
aan bemesting, bodem en gewasmanagement (zie bijlage 1 voor een overzicht van het pakket).
De maatregelen kunnen met een bepaalde intensiteit worden uitgevoerd. De deelnemer geeft aan het
begin van het jaar aan welke maatregel hij/zij gaat uitvoeren en met welke intensiteit. Hier zijn punten
aan verbonden die gestaffeld zijn gekoppeld aan een vergoeding per hectare (Tabel 1). Voor de vaste
maatregelen krijgt de deelnemer geen punten. Een deelnemer zit niet vast aan de maatregelen waar
hij/zij op heeft ingetekend. Als, door omstandigheden, de uitvoering niet is gelukt komen de punten te
vervallen. Er is geen maximum aan het aantal punten waarin een deelnemer mag zakken. Gedurende
het seizoen mogen deelnemers voor maximaal drie punten van maatregelen veranderen of omhoog
gaan in punten.
Tabel 1 Staffel van punten en de indicatieve vergoeding afhankelijk van type bedrijfssysteem en
grondsoort.
Klasse
1
2
3
4
5
6

Gangbaar
Veen
12 - 17
17 - 23
23 - 29
29 - 35
35 - 40
40 - 46

Klei
14 - 20
20 - 27
27 - 34
34 - 41
41 - 47
47 - 54

Biologisch
Veen
10 - 15
15 - 20
20 - 24
24 - 29
29 - 34
34 - 39

Klei
12 - 18
18 - 24
24 - 29
29 - 35
35 - 41
41 - 47

Indicatieve vergoeding (€/ha)
€ 20
€ 40
€ 60
€ 80
€ 100
€ 120
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2.4

Maatregelen

Alle maatregelen worden op bedrijfsniveau uitgevoerd en zijn voor alle percelen van toepassing. De
enige uitzondering is natuurland. Wanneer een wettelijk kader van toepassing is, is zelfs de laagste
intensiteit waarmee een maatregel moet worden uitgevoerd bovenwettelijk. Bijvoorbeeld de maatregel
‘verlagen van de N-kunstmestgift’ kan worden uitgevoerd door een verlaging van 25, 50 of 75 kg N per
hectare ten opzichte van de gebruiksnorm.
Figuur 1 geeft een overzicht van de maatregelen, uitgezonderd de watermaatregelen, die zijn
opgenomen in het kringlooppakket uitgesplitst naar bronmaatregelen en maatregelen die de emissie
naar het watersysteem beïnvloeden. De watermaatregelen maken geen deel uit van het pakket omdat dit
reeds bestaande ANLb-pakketten zijn. De vijf ‘altijd goed’ maatregelen, waarvan er naar keuze vier
moeten worden uitgevoerd om deel te mogen nemen aan het pakket zijn:
1. het hebben van / zorgen voor een optimale bodem pH,
2. precies bemesten wat betreft plaatsing kunstmest door gebruik te maken van een kantstrooier,
3. precies bemesten wat betreft timing kunstmestgift door gebruik te maken van een app die de
optimale datum geeft op basis van o.a. temperatuur, zonnestraling en neerslag,
4. een bemestingsvrije-zone langs alle sloten van 1 meter, en
5. beperkt grasland vernieuwen /scheuren waarbij de grond zwart komt te liggen.
De flexibel te kiezen bemestingsmaatregelen omvatten mestvrije zones langs sloten en greppels,
beperking van de N-kunstmestgift, beperking van de uitrijperiode N-kunst- en drijfmestgift in het voor- en
najaar, de spreiding van de kunstmestgift (niet te veel in één keer), water bij de drijfmest bij uitrijden,
gebruik ammonium-houdende N-kunstmest in het voorjaar en baggerspuiten in de zomer.
De flexibel te kiezen bodemmaatregelen omvatten het stimuleren van het gebruik van vaste mest, een
hoog aandeel grasland, beperking van de handelingen waarbij de bodem zwart komt te liggen en het
voorkomen van vertrapping van de slootkant door het vee.
De flexibel te kiezen gewasmanagement maatregelen omvatten het aanleggen van groeitrappen in het
voorjaar, bevorderen van het aandeel vlinderbloemigen, vanggewas/ groenbemester na maïs, meer
beweiden, oudere koeien / minder jongvee, minder eiwit voeren en voorkomen van een eerste snede
met een te hoge verteerbaarheid.

Figuur 1 Overzicht van de maatregelen, uitgezonderd de watermaatregelen, die zijn opgenomen in het
kringlooppakket uitgesplitst naar bronmaatregelen en maatregelen die de emissie naar het watersysteem
beïnvloeden. De vijf vaste maatregelen zijn in het donker bruin aangegeven.
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3

Praktijktoets deelnemers

Na de initiële werving hebben, voor het begin van het groeiseizoen, in beide gebieden 2 bijeenkomsten
plaatsgevonden met (potentiële) deelnemers waarin een toelichting is gegeven over de achtergrond, het
pakket en wat er voor de deelnemer bij komt kijken. De eerste bijeenkomst was vooral gericht op wat het
pakket inhoudt en de achtergrond van de verschillende maatregelen. Na de eerste bijeenkomst zijn
details in het pakket aangepast om beter aan te sluiten bij de praktische uitvoerbaarheid dan wel
controle en verschillen tussen de gebieden Utrecht en Noord-Holland. In de tweede bijeenkomst zijn de
laatste details van het pakket besproken en is een toelichting gegeven op wat er voor de controles van
de deelnemers wordt verwacht. Voor de start van het seizoen hebben alle deelnemers aangegeven
welke maatregelen en met welke intensiteit zij dit seizoen (verwachten te) gaan uitvoeren. Zie Tabel 2
voor een overzicht van het aantal punten waar in beide gebieden per maatregel op is ingetekend. Met
name in Utrecht heeft een aantal deelnemers een biologische bedrijfsvoering waardoor de maatregelen
over kunstmest niet van toepassing zijn. Het pakket is toegepast op 375 ha in Utrecht en 591 ha in
Noord-Holland. In totaal is dus op bijna 1000 ha land in het veenweidegebied het pakket, in een
bepaalde vorm, toegepast.
Tabel 2 Het totaal aantal punten per maatregel waar de 10 deelnemers in het gebied van Rijn, Vecht en
Venen en de 10 deelnemers in het gebied Water, Land en Dijken op hebben ingetekend aan het begin
van het seizoen en het uiteindelijk toegekende aantal punten na controle.
RVV

WLD

Ingetekend Na controle Ingetekend Na controle
Vaste maatregelen
Optimale bodem PH

9

9

8

8

Precies bemesten

6

6

9

8

Timing kunstmestkift

5

5

8

9

10

10

9

9

9

9

9

7

16

16

13

12

8

6

0

0

Beperking N-kunstmestgift

16

17

19

18

Beperking uitrijperiode drijfmest voorjaar obv bodemtemp

17

12

18

15

0

0

0

15
16

Mestvrije zone langs sloten*
Beperkt grasland vernieuwen /scheuren waarbij de grond zwart komt te liggen
Bemesting Maatregelen
Mestvrije zone langs sloten
Mestvrije zone langs greppel

Beperking uitrijperiode drijfmest najaar
Beperking uitrijperiode kunstmest najaar

14

14

15

Spreiding Kunstmestgiften

6

3

11

9

Water bij de mest bij uitrijden

9

7

10

10

15

12

9

8

Bagger spuiten, bagger min 1,5 meter uit slootkant.
Bodem Maatregelen
Aandeel grasland

12

11

16

18

Beperkt grasland vernieuwen /scheuren waarbij de grond zwart komt te liggen

16

16

17

13

Meer vaste mest (ruige mest/stromest) toedienen.

10

10

8

6

In het voorjaar ammonium houdende N-kunstmest

0

0

6

6

Vertrapping slootkant voorkomen van beweide percelen

2

1

7

5

Aanleg groeitrappen in voorjaar.

25

13

25

27

Vlinderbloemigen (gras/klaver)

5

4

3

1

16

18

16

17

Gewas management maatregelen*

Geen 1e snede gras met een zeer hoge verteerbaarheid oogsten.
Vanggewas / groenbemester na maïs

2

4

2

2

Minder eiwit voeren

13

6

13

11

Oude koeien/minder jongvee.

17

16

11

8

Beweiden

23

24

23

21

Totaal score gemiddeld

24

21

24

24

klasse gemiddeld

4,0

3,4

3,2

3,4

Vergoeding (€/ha)

80

68

64

68

9

4

Controle

Aan het begin van de pilot is per maatregel vastgesteld wat (minimaal) nodig is om de controles uit te
voeren. Er is een geautomatiseerd web-document ontwikkeld zodat deelnemers zeer eenvoudig de
benodigde meldingen konden doen. Binnen elk van de twee collectieven was een controleur betrokken
bij de pilot. In Noord-Holland was dit Cees Teerhuis en in Utrecht was dit Erna Volkers. Zij zijn
gedurende dit eerste pilot jaar twee keer bij alle deelnemers langs geweest waarbij het afgesloten pakket
werd doorgesproken. Beide controleurs hadden vooraf een training gekregen in de achtergronden van
de verschillende maatregelen en hoe deze gecontroleerd worden. Daarnaast zijn per deelnemer
geautomatiseerde controleprotocollen ontwikkeld. Deze geven per deelnemer aan op welke maatregelen
en met welke intensiteit is ingeschreven en welke controle daarbij hoort. Tijdens het projectoverleg in
mei is besloten om in de controles te werken met speerpunten waar tijdens de controles voornamelijk op
wordt gelet. Deze zijn ook extra aangegeven in het controleformulier (zie bijlage 2 voor een voorbeeld
controleformulier).
Een aantal maatregelen kan fysiek worden gecontroleerd. Een groot deel van de maatregelen kan echter
alleen administratief worden gecontroleerd. De belangrijkste documenten voor de administratieve
controle van de verschillende maatregelen waren:
-

Graslandkalender –tot een week nauwkeurig ingevuld;

-

Gecombineerde opgave (GO);

-

Bemestingsplan;

-

Bodemanalyses;

-

Kuilmonsters eerste snede;

-

Jaaroverzicht zuivel, ureum;

-

Jaaroverzicht CRV % insteek vaarzen;

-

zet-net of melkweb: beweidingsregistratie zuivel.

Aan het eind van het seizoen hebben de deelnemers de voor hun pakket relevante documenten
ingezonden. In Noord-Holland zijn alle deelnemers apart langsgekomen op het kantoor van Water, Land
en Dijken en is het pakket, de maatregelen en de controles besproken. In combinatie met de
waarnemingen van de controleur tijdens het seizoen is een eindoordeel geveld over het behaalde aantal
punten. In Tabel 2 is, naast het aantal punten waar per maatregel op is ingetekend, ook aangegeven
welke punten uiteindelijk gehaald zijn. In Rijn, Vecht en Venen hebben de boeren de benodigde
formulieren ingestuurd en is met de bevindingen van de controleur het aantal behaalde punten per boer
vastgesteld.
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5

Communicatie

Tijdens de 2018 pilot is, naast het standaard projectoverleg, gecommuniceerd met de deelnemers, met
opdrachtgevers en naar buiten toe. Bijeenkomsten en andere ijkpunten zijn benoemd in Tabel 3.

5.1

Deelnemers

Na de initiële werving hebben, voor het begin van het groeiseizoen, in beide gebieden 2 bijeenkomsten
plaatsgevonden met (potentiële) deelnemers waarin een toelichting is gegeven over de achtergrond, het
pakket en wat er voor de deelnemer bij komt kijken. In de tweede bijeenkomst zijn de laatste details van
het pakket besproken en is een toelichting gegeven op wat er voor de controles van de deelnemers
wordt verwacht. In september heeft in beide gebieden een bijeenkomst plaatsgevonden waarin de pilot
en het pakket is geëvalueerd met de deelnemers.
In de pilot is tijdens het seizoen regelmatig gecommuniceerd via een WhatsApp groep (Noord-Holland)
en een mailgroep in Utrecht met en tussen de deelnemers. Vanuit het projectteam zijn regelmatig
interessante of relevante zaken gedeeld. Ook de deelnemers konden hier vragen stellen en berichten /
foto’s delen.

5.2

Projectteam

De pilot is een samenwerking tussen de agrarische collectieven Water Land en Dijken (WLD, NoordHolland) en Rijn, Vecht en Venen (RVV, Utrecht), adviesbureau PPP-Agro en onderzoeksbureau
Nutriënten Management Instituut (NMI). Het projectteam is gedurende de pilot een aantal keer apart bij
elkaar gekomen. Aan het begin was dit om het pakket vorm te geven en op een goede manier uit te
kunnen zetten bij de deelnemers en om de controles helder te krijgen. In maart was het doel om de
controle en borging, samen met de controleurs van de twee collectieven, praktisch in te vullen. In mei
zijn we samen met de controleurs bij elkaar gekomen om te inventariseren hoe het gaat; wat gaat goed,
wat kan beter en wat daarvoor nodig is. In september hebben we samen geëvalueerd hoe het is gegaan
en verbeterpunten geformuleerd.

5.3

Extern

Bij de ontwikkeling van het pakket was Marieke van Leeuwen (LTO-projecten) nauw betrokken. Binnen
de Proeftuin Veenweide (pilot van LTO projecten, PPP-Agro en WUR) is zij de trekker van het onderdeel
dat de bredere uitrol van maatregelen die de ammoniakemissie verlagen moet borgen. Vanuit die
context is binnen het collectief Rijn & Gouwe Wiericke in 2018 ook een pilot gestart waar 10
melkveehouders werken met een pakket met flexibel te kiezen maatregelen en een puntensysteem om
ammoniakemissies te verlagen. Gedurende de pilot hebben Wim Honkoop en Debby van Rotterdam
verschillende keren overlegd met Marieke om kennis uit te wisselen.
In de pilot is bij de opzet van het pakket het ANLb bepalend geweest en gedurende de pilot is regelmatig
overleg gevoerd met BoerenNatuur. In de fase waarin het pakket werd vormgegeven was dit met Gerard
van Drooge. In het najaar 2018 is overlegd met Willemien Geertsema.
Op 25 januari 2018 is deze pilot ingebracht als casus in de workshop ‘prikkels voor gedrag’ op het
watersymposium ‘Waterkwaliteit op de kaart’. Ook is op 6 oktober een artikel verschenen in het
agrarische tijdschrift Agraaf (zie bijlage 3).
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Tabel 3 Communicatie tijdens de pilot kringlooppakket in 2018 uitgesplitst naar verschillende onderdelen van de
pilot. (JvM is José van Miltenburg (RVV),EV is Erna Volkers (RVV), AK is Annemarie Koelemeijer (WLD), CT is
Cees Teerhuis (WLD), WH is Wim Honkoop (PPP-Agro) en DvR is Debby van Rotterdam (NMI).)
Datum
Aanwezig
Pakket ontwikkeling
15-5-’17 JvM, WH, Frank Verhoeven, DvR
7-7-’17 JvM, AK, DvR
11-7-’17 Workshop met deelnemers van collectieven, waterschappen, boeren, proeftuin veenweide
1-9-’17 Proeftuinveenweide Gerard Migchels, Marieke van Leeuwen, en WH
16-10-’17 WH, JvM, AK, DvR
30-10-’17 10 boeren uit N-H en UT, WH, JvM, AK, DvR
27-11-’17 3 boeren uit UT en 3 uit N-H, WH, JvM, AK, DvR
5-2-’18 WH
Bijeenkomst met deelnemers
29-1-’18 Wervingsbijeenkomst Utrecht WH, JvM, DvR
30-1-’18 Wervingsbijeenkomst N-Holland WH, AK, DvR
7-3-’18 Wervingsbijeenkomst Utrecht WH, JvM, DvR
9-3-’18 Wervingsbijeenkomst N-Holland WH, AK, DvR
14-9-’18 Evaulatiebijeenkomst Noord-Holland, Henk Bouwman (HHNK) AK, WH, CT, DvR
5-10-’18 Evaulatiebijeenkomst Utrecht, JvM, WH, EV, DvR
30-11-’18 Eindcontrole N-H, CT, WH
3-12-’18 Eindcontrole UT, JvM, EV, WH
Projectoverleg team
29-9-’17 WH, JvM, AK, DvR
23-11-’17 WH, JvM, AK, DvR
19-3-’18 WH, JvM, AK, CT, EV, DvR
18-5-’18 WH, JvM, AK, DvR
5-10-'18 WH, JvM, AK, CT, EV, DvR
Afstemming
28-9-’17 BoerenNatuur; Gerard v Drooge, WH, DvR
28-11-’18 BoerenNatuur; Willemien Geertsema, JvM, WH, DvR
10-4-’18 Proeftuin veenweide, Marieke van Leeuwen, Cathy en WH, DvR
21-11-’18 Proeftuin veenweide, Marieke van Leeuwen, en WH, DvR
Communicatie breed
16-6-’17 Hiske Ridder (DAW coördinator Rijnland), DvR
DvR samen met Hiske Ridder een workshop gegeven op de themadag Samenwerken aan
6-7-’17
Waterkwaliteit
25-1-’18 DvR Workshop op de waterdag samen met Wim Dijkman over kringlooppakket - prikkels
6-10-'18 Artikel in de Agraaf over het project
Projectmanagement
14-6-’17 Corine van den Berg, Gerard Ros, DvR
19-6-’17 WH, DvR
5-12-’17 Bijeenkomst over financiering 2018 Prov Utrecht, HHNK, AGV en HDSR, DvR
10-7-'18 Voortgangsrapportage voor opdrachtgevers
15-8-’18 Financiering 2019 Afstemmen met Paul Terwan, Walter Menkveld, Sjaak Hoogendoorn en JvM, DvR
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6
6.1

Evaluatie van het kringlooppakket
Inhoudelijke evaluatie

Allereerst moet natuurlijk gezegd worden dat 2018 een uitdagend jaar was om een kringlooppakket in de
praktijk te testen. Het voorjaar bleef lang erg koud, toen sloeg het weer om en werd het zeer warm en
daarna bleef het tot laat in het najaar zeer warm en exceptioneel droog.
De vaste maatregelen zijn goed uitgevoerd (voor biologische bedrijven zijn de kunstmest maatregelen
niet van toepassing). De maatregel optimale bodem pH is de basis van een goede bodemkwaliteit,
bodemleven, bodemstructuur en benutting van meststoffen. Dankzij deze maatregel hebben alle
deelnemers die in het bezit waren van bodemanalyses (verplicht voor derogatie) gecontroleerd of de
bodem pH in orde was en of er maatregelen nodig waren om deze te verbeteren.
Vanuit kringlooplandbouw is de beperking van de kunstmestgift een belangrijke maatregel omdat het
de N-input in het bedrijf vermindert en het de deelnemer stimuleert om maatregelen te nemen die de
benutting van de toegediende meststoffen verbetert – stimuleren van kringloop denken. Voor
melkveehouders is een N-kunstmestgift een verzekeringspremie voor een optimale opbrengst. Toch
hebben in beide gebieden alle deelnemers, op één na, deze maatregel uitgevoerd. Ook deelnemers die
dit in eerste instantie spannend vonden. Dit jaar was het echter geen uitdaging om deze maatregel ook
daadwerkelijk uit te voeren omdat er minstens één snede minder geoogst kon worden. Een oplossing
voor minder N-kunstmest is de aanwezigheid van vlinderbloemigen, zoals klaver, die N-vastleggen uit
de lucht. Deze maatregel was beperkt tot klei omdat op veen de pH van de grond veelal te laag is voor
klaver. Het animo voor deze maatregel was relatief laag en deels werd ook niet voldaan aan de
voorwaarden ondanks dat het een goed jaar was voor klaver. Dit biedt ruimte voor verbetering.
Een goede timing van zowel kunstmest als drijfmest gift in zowel voor- als najaar kan aanzienlijk
bijdragen aan de benutting van de toegediende nutriënten. In het pakket waren verschillende
maatregelen opgenomen die betrekking hadden op timing van de kunstmest en drijfmestgift in het
voorjaar en in het najaar. De maatregelen in het voorjaar waren direct of indirect gerelateerd aan
temperatuur. Voor drijfmest, was de timing direct gerelateerd aan de bodemtemperatuur. Dit voorjaar
was dit geen goede maatregel omdat de bodem lang koud was terwijl door de langer wordende dagen
het gras wel begon te groeien. Voor de kunstmestgift werd een app gebruikt die in principe correct was
maar door technische problemen niet altijd werkte. Door het uitzonderlijke warme droge weer was de
mestgift gedurende het seizoen lager dan normaal. Dit had ook weer effect op de timing aan het eind
van het seizoen. Geconcludeerd wordt dat maatregelen die gaan over timing van mestgiften dit jaar niet
goed hebben uitgepakt. Het wordt aanbevolen deze niet als harde maatregel op te nemen in het pakket
maar op een andere manier te integreren in het pakket.
Andere maatregelen die bijdragen aan een betere benutting van de toegediende mest zijn water bij de
mest, spreiding kunstmestgiften (niet te grote gift in één keer) en ammonium-houdende
meststoffen in het voorjaar. Water bij de mest was eigenlijk niet te controleren maar omdat dit ook
door deelnemers werd gezien als een goede maatregel (vooral dit jaar) is hier op verschillende manieren
geëxperimenteerd om dit op een goede manier voor elkaar te krijgen. Het gebruik van ammoniumhoudende meststoffen in het voorjaar was een onbekende maatregel en alleen in Noord-Holland is hier
mee geëxperimenteerd. Spreiding kunstmestgiften was, vooral in Utrecht, weinig populair en werd door
de bijzondere weersomstandigheden dit jaar slechts gedeeltelijk toegepast.
Een andere belangrijke kringloopmaatregel is het eiwitarm en structuurrijk voeren. In beide gebieden
zijn 9 van de 10 deelnemers deze uitdaging aangegaan. Met het maaien van de eerste snede is
inderdaad ook gewacht tot het gras een goede verteerbaarheid had. Door het warme weer en de veenmineralisatie en de daarbij vrijkomende stikstof is het minder eiwit voeren in Utrecht slechts gedeeltelijk

13

gelukt. In Noord-Holland, met meer kleigronden bleek dit geen probleem.
De meest populaire maatregelen waren op papier de aanleg van groeitrappen in het voorjaar en extra
lange beweiding. Weidegang is een belangrijke maatregel om de ammoniakemissie te verlagen (Hoving
et al., 2014). Het heeft ook een positief effect op de botanische samenstelling (van Eekeren et al., 2015).
Door vroeg in het seizoen te starten met weiden (bij voldoende draagkracht) ontstaan groeitrappen en
in combinatie met de voorjaarssnede in meerdere keren maaien ontstaat een mozaïek dat positief is
voor de biodiversiteit en waardoor gestuurd kan worden op een kuil met meer structuur en minder eiwit.
Ondanks de ongunstige omstandigheden voor koeien en gras dit jaar werden de doelstellingen voor
weidegang in beide gebieden wel gehaald. In Utrecht kon de ambitie wat betreft groeitrappen niet
worden waargemaakt. Het is een relatief ingewikkelde maatregel omdat het inhaakt op zowel bemesting,
beweiding als voervoorziening. Het is dus een hele goede maatregel voor bewustwording en de
praktische uitvoering van kringlooplandbouw.
Het behoud van grasland is belangrijk voor de bodemkwaliteit, het verminderen van verliezen en opbouw
organische stof. In het pakket is de maatregel “Beperkt grasland vernieuwen /scheuren waarbij de
grond zwart komt te liggen” als vaste maatregel opgenomen en het aandeel grasland (bovenwettelijk,
derogatie is 80%) als flexibele maatregel. In beide gebieden is redelijk goed op deze maatregelen
ingetekend en zijn ook redelijk goed uitgevoerd. Probleem van deze maatregelen is dat deze eigenlijk
alleen goed werken als deze over langere tijd gevolgd kunnen worden. Een pilot van 1-2 jaar is te kort
om dit goed te kunnen borgen. Dit geldt ook voor de maatregel Oude koeien/minder jongvee.
Het stimuleren van het gebruik van meer vaste mest (ruige mest/stromest) is goed voor de
bodemstructuur en waterinfiltratie in de bouwvoor en voor het bodemleven en weidevogels (van Eekeren
et al., 2009; 2016). Vooral de biologische boeren hadden vaste mest tot hun beschikking, maar ook
verschillende gangbare boeren hebben deze maatregel uitgevoerd. Deze maatregel is het gevolg van /
heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering omdat het afhankelijk is van het type stal en de gebruikte
grondbedekking of er vaste mest aanwezig is op het bedrijf. Aandachtspunt is de afbakening van de
producten.
Naast het beperken van de input en het verhogen van de benutting binnen een bedrijf waren ook
verschillende maatregelen gericht op het voorkomen van emissies naar het watersysteem. Één
maatregel om de oppervlakkige afspoeling naar de sloot te voorkomen was een mestvrije zone langs
alle sloten en de aanwezigheid of gebruik van een kantstrooier om te waarborgen dat dit ook praktisch
mogelijk was. In beide gebieden hebben 8 van de 10 deelnemers de vaste maatregel van 1m uitgebreid
naar 1,5 tot 2m uit de waterlijn. De kantstrooier werd in de meeste gevallen aangetroffen. Daarnaast
hebben verschillende deelnemers ook drinkbakken geplaatst of de slootkant afgezet om vertrapping
van de slootkant op beweide percelen te voorkomen.
In het pakket zaten verschillende maatregelen waar een deelnemer intrinsiek voor gemotiveerd moest
zijn omdat deze (op dit moment) moeilijk te controleren zijn. Er is bewust gekozen om het pakket voor de
pilot breed te houden zodat onderzocht kon worden welke maatregelen wel en niet werken.
Alle deelnemers hebben nagedacht over de maatregelen en hun eigen afweging gemaakt. Ze hebben
allemaal maatregelen genomen die een stap verder gaan dan ‘normaal’ met maatregelen die bijdragen
aan de mineralenbenutting op het bedrijf en emissies naar het watersysteem verlagen of voorkomen.

6.2

Evaluatie deelnemers

Het kringlooppakket met een aantal flexibel te kiezen maatregelen werd door de deelnemers als positief
en motiverend ervaren. De deelnemers hadden zich via het pakket geconformeerd aan een aantal
maatregelen (Tabel 2) die veelal aansloten bij hun huidige bedrijfsvoering. Bijna alle deelnemers hadden
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ook maatregelen uitgevoerd die voor hun nieuw waren. Wanneer maatregelen al binnen de
bedrijfsvoering waren ingebed werd geprobeerd een stap extra te zetten.
Een deel van de maatregelen werd in de uitvoering soms bemoeilijkt door de afhankelijkheid van het
weer en de medewerking van de loonwerker. Daarnaast werd aangegeven dat maatregelen in lijn
moeten zijn met andere duurzaamheidspakketten/maatregelen (zie ook hoofdstuk 7).
Het pakket maakte de deelnemers bewuster en gaf tegelijk ook handvatten om de benutting van
nutriënten, bodemkwaliteit en voerkwaliteit te verbeteren maar de betekenis voor de bedrijfsvoering als
geheel miste vaak nog. Voor de echte koplopers zou sturen op doelen meer motiveren dan een pakket
met maatregelen. Dit werd echter op dit moment niet als haalbaar ervaren voor het gros van de
ondernemers.
Binnen de pilot was er door de deelnemers behoefte aan meer inhoudelijke kennis over
kringlooplandbouw en nut en noodzaak van de maatregelen. Daarnaast was meer begeleiding gewenst
in de uitvoering van sommige maatregelen, bijvoorbeeld het krijgen van herinneringen gedurende het
seizoen of extra informatie wanneer door extreme weersomstandigheden het anders ging dan gepland.
De graslandgebruikskalender was nu een belangrijk onderdeel van de controles. Volgens de deelnemers
in Utrecht was dit prima als centrale administratie waardoor geen tot weinig meldingen nodig zouden
hoeven te zijn. Wel zouden er dan consequenties verbonden moeten worden aan het niet tijdig of goed
invullen van kalender. De deelnemers in Noord-Holland waren minder positief over het werken met de
graslandkalender. Zij gaven aan minder problemen te hebben met het doen van meldingen mits voor
maatregelen met een meldingsplicht een zo makkelijk/eenvoudig mogelijk meldingssysteem beschikbaar
is, bijvoorbeeld een app.
Aanbevelingen vanuit de deelnemers:
-

behoud flexibiliteit in het pakket;

-

zorg voor een goede aansluiting met andere initiatieven en maatregelen;

-

(op termijn) sturen op doelen en niet op maateregelen;

-

voorkomen dat maatregelen elkaar tegenwerken;

-

heldere communicatie gedurende het seizoen en betere sturing wanneer maatregelen door
extreme weersomstandigheden niet mogelijk blijken te zijn;

-

controle en borging middels de graslandgebruikskalender en meldingen met een simpel en helder
systeem.

6.3

Evaluatie controleurs

Door de controleurs werd het beheerpakket als ingewikkeld ervaren. De flexibiliteit van het pakket heeft
als keerzijde dat dit wat betreft administratie en controles meer werk is dan de ANLb beheerpakketten
waar tot nu toe mee wordt gewerkt. Door het maatwerk per bedrijf was de invulling van het pakket op elk
bedrijf anders. Er was behoefte aan een duidelijkere omschrijving wat op welk bedrijf wanneer
gecontroleerd moest worden. De ontwikkelde controleformulieren per deelnemer waren niet afdoende.
Deze zouden moeten worden aangevuld met een kaart van het bedrijf en per bedrijf een helder overzicht
van de afgesproken maatregelen. Vanuit de controle was er behoefte dat de deelnemers veel (meer)
meldingen zouden doen richting het collectief. Het collectief zou op zijn beurt (meer) regie moeten
nemen in het aansturen van de controles, zowel ad hoc controles als controles op basis van
binnengekomen meldingen.
Aanbevelingen vanuit de controleurs:
-

minder maatregelen, een simpeler pakket;

-

een goed meldingssysteem;
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-

controlekalender met overzicht pakket en percelen op kaart per bedrijf beschikbaar voor controleur;

-

bij elke deelnemer een overzicht van het afgesloten pakket duidelijk zichtbaar aanwezig;

-

het pakket vraagt om een bekwame adviseur om deelnemers te adviseren;

-

regie vanuit het collectief op de controles;

-

maatregelen nog duidelijker formuleren en definiëren.
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7
7.1

Aansluiting bij beleid en initiatieven uit de sector
Initiatieven in de sector

Binnen de sector is op Europees, nationaal, en ook regionaal niveau een scala aan initiatieven om de
landbouw te verduurzamen. Vanuit de markt zijn bijvoorbeeld duurzaamheidspremies geïntroduceerd.
De in Nederland uitbetaalde gemiddelde melkprijs was in september 2018 36,- € per 100 kilo. Bij de
verschillende afnemers kan dit basisbedrag met enkele euro’s worden geplust met weidegang- en
duurzaamheidspremies. Enkele bekende voorbeelden zijn:
Duurzame zuivelketen is ontwikkeld door duurzame zuivelketen (NZO en LTO) en werkt met de
volgende doelen:
-

behoud biodiversiteit en milieu (duurzame soja, fosfaatproductie gehele melkveehouderij,
ammoniakemissies, behoud biodiversiteit),

-

behoud van weidegang,

-

continue verbetering dierenwelzijn en diergezondheid (oa levensduur koeien verlengen) en

-

klimaatneutrale ontwikkeling.

Foqus planet
Foqus planet is het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma voor de leden-melkveehouders van
FrieslandCampina. Het programma kent vier thema’s die onderverdeeld zijn in drie onderdelen
1. Basiseisen op het gebied van hygiëne, melkkwaliteit & -veiligheid en diergezondheid en -welzijn;
2. Weidegang;
3. Duurzame ontwikkeling: zes indicatoren om een duurzame bedrijfsvoering inzichtelijk te maken, zoals
energieverbruik, de gezondheid en een langere levensduur van melkkoeien en zorg voor het
landschap.
Biodiversiteitsmonitor
Biodiversiteitsmonitor is ontwikkeld door het LBI in opdracht van Royal FrieslandCampina, Rabobank en
het Wereld Natuur Fonds (WNF) en monitort en gebruikt de volgende thema’s als kritieke prestatie
indicatoren (KPI’s):
-

Percentage blijvend grasland (percentage van het totaal areaal)

-

Percentage eiwit van eigen bedrijf/eigen regio (< 20km)

-

Stikstofbodemoverschot (N-bodemoverschot in kg N per ha)

-

Emissie van ammoniak (NH3) in kg per ha

-

Uitstoot van broeikasgassen (kg CO2-eq per ha en per kg geproduceerde melk)

-

Kruidenrijk grasland (percentage van het totaal areaal);

-

Natuur & Landschap (percentage beheerd land met beheercontract);

Het idee is dat kpi’s ingezet kunnen worden in de zuivelketen waarbij melkveehouders voordelen worden
geboden op basis van de resultaten. Zo wil de Rabobank melkveehouders die goed scoren in de
biodiversiteitsmonitor bij nieuwe investeringen in aanmerking laten komen voor rentekorting via een
groenlening. Op deze manier kan de biodiversiteitsmonitor een basis vormen voor nieuwe
verdienmodellen in de zuivelketen.
Relatie met het kringlooppakket
Deze verschillende initiatieven vanuit de sector werken vooral met doelen. Bij de ontwikkeling van het
kringlooppakket is hier ook over gesproken. De borging van de kringlooplandbouw doelen, bijvoorbeeld
met enkele kengetallen uit de kringloopwijzer, werd als nog niet voldoende rijp ervaren. Daarnaast werd
ook in de pilot kringlooppakket door de deelnemers aangegeven dat zij liever met maatregelen werken
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dan met doelen omdat het concreter is wat er precies gedaan moet worden. Het resultaat van een doel
als N-bodemoverschot wordt bepaald door de optelsom van handelingen en beslissingen van de
veehouder gedurende het seizoen en het weer. Daarmee is een doel ook een soort “black box” voor veel
veehouders. Door concrete management maatregelen ontstaat handelingsperspectief. Alleen een
enkele, zeer vooruitstrevende kringloopboer gaf aan liever met doelstellingen te werken. De inhoud van
het kringlooppakket sluit inhoudelijk goed aan bij de verschillende duurzaamheidscriteria die door de
sector worden gesteld. Voor nu lijkt het kringlooppakket een goede basis te geven om met concrete
maatregelen te werken aan duurzaamheidsdoelstellingen.

7.2

Nationaal beleid

Ook vanuit het beleid is er veel aandacht voor kringlooplandbouw. Minister Schouten heeft haar nieuwe
landbouwvisie gepresenteerd dat volledig is gestoeld op kringlooplandbouw. In de bodemstrategie het
streven verwoord dat in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam worden beheerd, zodat
deze optimaal functioneren. Dit levert de landbouw een betere bodemvruchtbaarheid op en de
samenleving duurzamer geteelde gewassen als basis voor duurzamer voedsel, een betere waterkwaliteit
en grotere waterbuffering en een grotere biodiversiteit. De invulling van duurzaam bodembeheer behelst
het beheer van organische stof en bodemvruchtbaarheid, van bodemstructuur en van bodemleven en
weerbaarheid. Concrete maatregelen die hierbij worden genoemd zijn:
-

een evenwichtig en verantwoord gebruik van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen,

-

uitgekiende bouwplannen en

-

bewerking met machines die afgestemd zijn op de draagkracht van de bodem.

Daarnaast wordt gestreefd een bijdrage te leveren aan de reductie van broeikasgassen en daarmee aan
de klimaatopgave door het opslaan en vasthouden van koolstof in landbouwbodems (in 2030 1,5 Mton
klimaatwinst door slimmer landgebruik). Dit sluit ook aan bij het tegengaan van bodemdaling, en het
daarbij vrijkomen van broeikasgassen in veenweide- en poldergebieden.
In de visie van de minister is er een duidelijk verband tussen de bodemstrategie en de landbouwvisie
met kringlooplandbouw en de omarming van natuur inclusieve landbouw. Natuur-inclusieve landbouw
is gericht op het herstellen, in stand houden en benutten van ecosysteemdiensten voor en door de
landbouw. De drie samenhangende functies die worden onderscheiden zijn: functionele
agrobiodiversiteit, kringlopen sluiten en de zorg voor landschap en specifieke soorten.
Rode draad door deze beleidsstukken is dat in wordt gezet op een transitie van productiemaximalisatie
naar optimalisatie van de productie in relatie tot de omgeving (natuurlijke grenzen). Om dit te bereiken
moeten de agrarische ondernemers ‘handelingsperspectief’ worden geboden in de vorm van
maatregelen die bijdragen aan duurzaam bodembeheer, biodiversiteit en het (regionaal) sluiten van
kringlopen. Het kringlooppakket sluit hier heel goed bij aan.
De visie is daarnaast dat in het toekomstige GLB de huidige directe betalingen worden omgevormd tot
gerichte ondersteuning voor maatschappelijke diensten. Ook in de bodemstrategie wordt vermeld dat het
GLB een belangrijk instrument kan zijn om (extra) inspanningen voor duurzaam bodembeheer te
stimuleren. In de GLB-pilots (start januari 2019) zal worden nagegaan hoe inspanningen om het
agrarische systeem te verduurzamen kan worden gestimuleerd en georganiseerd.
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8
8.1

Toekomstperspectief kringlooppakket
Samenstelling pakketten

Pakketten met een aantal flexibel te kiezen maatregelen worden door de deelnemers als zeer positief
ervaren. Vanuit de collectieven is een pakket met maatwerk per deelnemer echter alleen werkbaar
wanneer het aantal te kiezen maatregelen beperkt is, er een administratieve basis is en helderheid wat
betreft controles, bijvoorbeeld in de vorm van meldingen door deelnemers bij uitvoering van de
maatregelen. Bij deelnemers is de wens dat de administratieve druk beperkt is.
Een beheerpakket dat zich richt op kringlooplandbouw moet aan de volgende eisen voldoen:
-

bijdragen aan een betere benutting van nutriënten en organische stof van eigen bedrijf, werken aan
behoud bodemkwaliteit en/of voorkomen van emissies naar het milieu;

-

bestaan uit een aantal vaste maatregelen en,

-

bestaan uit een aantal flexibel te kiezen maatregelen (maximaal 10-15);

-

van toepassing zijn op het gehele bedrijf (geen afwenteling tussen percelen);

-

(ver) buiten het wettelijk kader vallen en idealiter nieuw zijn voor de deelnemer;

-

elke maatregel moet administratief en/of fysiek te controleren zijn;

-

maatregelen moeten in lijn zijn met maatregelen uit andere duurzaamheidsinitiatieven;

-

een goede administratieve basis hebben voor het collectief; vanwege de controleerbaarheid en

-

een duidelijke structuur hebben voor de controles (planning, meldingen, kaart, afspraken);

-

aangevuld worden met kennis van het doel en nut van kringlooplandbouw voor de deelnemer.

In meer detail is de aanbeveling om maatregelen die gaan over timing van mestgiften niet als harde
maatregel op te nemen in het pakket. Een goede timing van zowel kunstmest als drijfmest gift in zowel
voor- als najaar kan echter aanzienlijk bijdragen aan de benutting van de toegediende nutriënten.
Daarom moet gezocht worden naar een andere manier om deze maatregelen te integreren in het pakket.
Een optie is het gebruik van apps (Re-gras app) of simpele visuele tools waarmee wordt aangegeven
wanneer een optimaal moment van toedienen zou zijn.
Daarnaast is de aanbeveling om vooral in te zetten op zogenaamde overkoepelende maatregelen. Een
voorbeeld is het verminderen van de N-kunstmestgift of structuurrijk en eiwitarmer voeren. Deze
maatregelen hebben gevolgen voor de gehele bedrijfsvoering en staan niet op zichzelf.

8.2

Toepassing pakketten

In deze pilot is het pakket ontwikkeld en toegepast op melkveebedrijven in het veenweidegebied (veen
en klei gronden). In de toekomst is het gewenst om pakketten af te stemmen op een analyse van het
gebied (waterkwaliteit, natuur- en , klimaatdoelstellingen etc). Dit betekent regionaal maatwerk
gekoppeld aan de haalbaarheid en verwachte effectiviteit van maatregelen in een bepaald gebied.
Bijvoorbeeld verlagen N-kunstmest is goed haalbaar op veen en moeilijker op uitspoelingsgevoelige
zandgronden. Blijvend grasland en diepwortelende vanggewassen zijn belangrijke maatregelen op
uitspoelingsgevoelige zandgronden (verhogen organische stofgehalte en verlagen emissies). Zo kan per
regio (gebiedsanalyse, grondsoort en bedrijfstype) een specifiek pakket worden ontwikkeld.

8.3

Doelgroep

Bij het ontwerp van een kringlooppakket is de vraag wie de doelgroep is essentieel. Deze vraag is
gekoppeld aan samenstelling pakket, capaciteit van een collectief, financiële dekking en of ontwikkeling
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of implementatie centraal staat.
De praktijktoets van het kringlooppakket in 2018 was gericht op ontwikkeling en toetsen; van elkaar leren
wat wel en niet werkt. De vergoeding was relatief hoog (gemiddeld 65 €/ha bij gemiddeld 24 punten) en
de druk voor de collectieven wat betreft administratie en controles was ook hoog. In deze vorm is het
pakket (nog) niet geschikt om uit te rollen naar een bredere doelgroep.
De ervaringen in de pilot geven echter wel goede aanknopingspunten om het pakket geschikt te maken
voor een bredere groep deelnemers. Hiervoor zijn de volgende randvoorwaarden belangrijk:
-

deelnemers informeren over nut- en noodzaak van maatregelen en hoe deze ingrijpen in de
bedrijfsvoering;

-

voor deelnemers de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken door de ontwikkeling van

-

voor de coördinerende instantie een goed administratief systeem dat om kan gaan met een

slimme en makkelijke meldingen, bijvoorbeeld door middel van een app;
deelnemer-specifiek-pakket;
-

voor de controlerende instantie een duidelijk protocol wanneer wat waar gecontroleerd moet

-

regionaal maatwerk met een combinatie aan effectieve maatregelen die aansluiten bij regionale

worden;
thema’s, grondsoort en bedrijfsvoering.
Financiering vanuit ANLb (pijler 2) lijkt op dit moment niet haalbaar omdat het kringlooppakket knelt met
de huidige randvoorwaarden van het ANLb. Om financiering vanuit pijler 2 mogelijk te maken is het
noodzakelijk dat binnen het ANLb een aantal eisen worden aangepast waaronder: perceel versus
bedrijfsniveau; fysieke controleerbaarheid versus administratief; aanvullingen koppeltabel. Daarbij is de
vraag of het wenselijk is om een kringlooppakket via het ANLb te financieren. Om tegemoet te komen
aan de (nieuwe) beleidsdoelstellingen lijkt financiering vanuit pijler 1 logischer en haalbaarder.
Binnen een regio kan een maatwerk pakket met een aantal flexibel te kiezen maatregelen worden
aangeboden aan agrarische ondernemers met maatregelen die aansluiten bij regionale thema’s,
grondsoort en bedrijfsvoering en die goed werken op basis van draagvlak, uitvoerbaarheid,
controleerbaarheid en effectiviteit (DUCE). Financiering vanuit pijler 1 van het GLB lijkt op dit moment
het meest logisch en bevordert de brede implementatie.
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9

Conclusies

Op basis van de uitvoering, controle en evaluatie van het kringlooppakket kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
-

Draagvlak. Een pakket met flexibel te kiezen maatregelen wordt door agrarische deelnemers
(melkveehouders in het veenweidegebied) gewaardeerd;

-

Uitvoerbaarheid. Het pakket werd als motiverend ervaren, en de deelnemers hebben een stap
verder gedaan dan ‘normaal’ met maatregelen die bijdragen aan de mineralenbenutting op het
bedrijf en emissies naar het watersysteem verlagen of voorkomen;

-

Controleerbaarheid. Het pakket is voor een collectief alleen werkbaar als administratie, borging en
controles strak zijn georganiseerd en zaken als controleformulieren, planning, kaartjes, informatie,
ICT-tools voor deelnemers voor meldingen en afwijkingen beschikbaar zijn. Voor een pakket met
minder maatregelen is dit haalbaarder dan voor een pakket met veel maatregelen;

-

De twee deelnemende collectieven hebben een duidelijk andere aanpak wat betreft organisatie en
controles en samenwerken in een project levert waardevolle inzichten voor deze, relatief jonge,
organisaties;

-

Effectiviteit. De effectiviteit van het pakket wordt verhoogd door gedurende het groeiseizoen met
de deelnemers actief te communiceren over maatregelen en gerelateerde zaken;

Het pakket is inhoudelijk niet compatibel met de randvoorwaarden van het ANLb. Om dit wel mogelijk te
maken moet binnen het ANLb een aantal eisen worden aangepast (perceel versus bedrijfsniveau;
fysieke controleerbaarheid versus administratief; aanvullingen koppeltabel).
Richting de toekomst worden de volgende aanbevelingen gedaan:
-

Een pakket met flexibel te kiezen maatregelen toespitsten op regionale doelstellingen en
omstandigheden;

-

Nagaan wie de doelgroep is (kopgroep of peloton), wie financiert (pijler 1 of 2 of anders) en wie
organiseert en controleert (collectieven of RVO).

De inhoud van het kringlooppakket sluit goed aan bij het nieuwe landelijke beleid en bij de verschillende
duurzaamheidscriteria die door de sector worden gesteld. Het kringlooppakket is een goede basis om
met concrete maatregelen te werken aan de beleidsdoelstellingen.
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Bijlage 1. Kringlooppakket 2018
Vaste maatregelen
Optimale bodem PH

Eisen
PH van de bodem is groter of gelijk aan bemestingsadvies.
Minimaal 1 monster met pH analyse per 15 ha (dus bij 40
ha 3 monsters) met pH meting. Bij te lage pH een plan van
aanpak.

Details
Veen pH > 4,8
Klei en Zand pH >=
5

Precies bemesten – plaatsing

Gebruik kantenstrooier bij korrels of precisie bemester bij
vloeibare kunstmest.

Precies bemesten – timing

Timing Kunstmestgift voorjaar met behulp van app.

Mestvrije zone langs sloten

Langs alle sloten een strook waar niet wordt bemest

Beperkt grasland vernieuwen /scheuren waarbij de grond
zwart komt te liggen.

Veen: % van totale oppervlakte excl. natuurland. Alleen
t.b.v. gras-gras
Klei: % van totale oppervlakte excl. natuurland

Bemesting Maatregelen

Eisen

Mestvrije zone langs sloten

Breedte in meters uit waterlijn

Mestvrije zone langs greppel

Breedte in cm uit greppelrand

Beperking N-kunstmestgift

Verlaging N-gift tov gebruiksnorm (uitgedrukt in zuivere N)

Beperking uitrijperiode drijfmest

Voorjaar. Pas uitrijden wanneer: (te volgen via App)

Beperking uitrijperiode kunstmest najaar

Spreiding Kunstmestgiften

Gebruik verplicht
Advies App
opvolgen
1 meter vanaf
waterlijn
Max 5% per jaar
gemiddeld over 3
jaar
Max 8% per jaar
gemiddeld over 3
jaar
1 punt

2 punten

Najaar. Niet uitrijden na:

1,5 m
2m
minimaal 25 cm tot
25 cm
1 mei
- 25 kg N/ha
- 50 kg N/ha
Bodem min 6 0C, en niet
Bodem min 6 0C
>10 mm regen binnen 24
uur
15-aug
1-aug

Klei/Zand, niet uitrijden na:

1-sep

15-aug

Veen, niet uitrijden na:

15-aug
Alleen
kunstmestgiften
<50 kg N/ha

1-aug
Verdelen over 2 giften
met minimaal 1 week
ertussen

gift spreiden bij een zuivere gift > 50 kg N/ha

Pilot ‘Kringlooppakket’ 2018 (NMI, 2019)

3 punten
50 cm
- 75 kg N/ha
Bodem min 80C en niet
>10 mm regen binnen
24 uur
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Water bij de mest bij uitrijden

%

Bagger spuiten, bagger min 1,5 meter uit slootkant.

Beperking Periode

Bodem Maatregelen

Eisen

1 punt

Aandeel grasland

Veen: % Grasland van totaal areaal excl. natuurland

100

Klei: % Grasland van totaal areaal excl. natuurland
Veen: maximaal % per jaar van totale oppervlakte gem.
over 3 jaar. excl. natuurland
Klei: maximaal % per jaar van totale oppervlakte gem. over
3 jaar. excl. natuurland
% van de totale N-gift in de vorm van vaste mest. Vaste
mest bestaat uit een mengesel van mest en stro.
Voorjaar N-kunstmest gift bestaat voor 75% uit ammonium
(bv gestabiliseerd ureum, ammonium sulfaat-salpeter, NS
meststoffen)
percelen waar beweid wordt zijn voorzien van gemakkelijk
bereikbare verharde drinkplaatsen of drinkbakken met
voldoende capaciteit.
Eisen

Beperkt grasland vernieuwen /scheuren waarbij de grond
zwart komt te liggen

Meer vaste mest (ruige mest/stromest) toedienen.
In het voorjaar ammonium houdende N-kunstmest

33-50%

>50%

Voor 15 aug
2 punten

3 punten

90

95

100

2 % per jaar

0 % per jaar

5 % per jaar

2 % per jaar

0 % per jaar

>5%

>10%

>15%

75% N- voorjaarsgift is
ammonium

Vlinderbloemigen (gras/klaver)
Geen 1e snede gras met een zeer hoge verteerbaarheid
oogsten.
Vanggewas / groenbemester na maïs

Klei: % grasland met min 20% vlinderbloemigen
VCOS onder een bepaald niveau - ook bij één kuil met
meerdere snedes

Melkkoeien op alle
percelen waar
beweid wordt
1 punt
Start beweiding bij
voldoende
draagkracht en
voor 10 april
25%
1e snede is gem
<80

Minder eiwit voeren

Ureum gehalten

<25

<23

<20

Oudere koeien/minder jongvee

% insteek vaarzen

20

15

Beweiden

Maatschappelijk/Gezondheid

25
min 1600 uur
weidegang

min 1800 uur weidegang

min 2000 uur weidegang

Vertrapping slootkant voorkomen van beweide percelen
Gewas management maatregelen
Aanleg groeitrappen in voorjaar.

Vroeg beweiden en in 2x maaien met minimaal 1 week er
tussen.

Al het weidend rundvee,
incl jongvee
2 punten
Als 1 punt én
voorjaarssnede in min. 2
keer maaien met min. 1
week ertussen
50%

3 punten
Als 1 en 2, daarbij beide
sneden in balen of over
elkaar gekuild - doel is
gezamenlijk voeren
100%

1e snede is gem. <78
Inzaai voor 1 oktober
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Bijlage 2. Voorbeeld van een geautomatiseerde controleformulier met in geel gearceerd de speerpunten
waar met name op wordt gecontroleerd in 2018.
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Bijlage 3. Artikel over het kringlooppakket in de Agraaf van zaterdag 6 oktober 2018
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