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Drainageproef nu
op praktijkschaal
De provincie Zuid-Holland komt
naar verwachting binnenkort
met een subsidieregeling voor
onderwaterdrainage. De subsidie
is waarschijnlijk 50 procent van
de aanlegkosten.
Het was één van de nieuwsfeiten,
die op de Innovatiedag, georganiseerd door het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC), PPP-Agro
Advies, Koeien & Kansen, De
Samenwerking, Loonbedrijf De
Vries en Wageningen UR Livestock Research, bekend werd gemaakt.
Deze keer werd de bijeenkomst
gehouden op locatie, bij melkveehouder en Koeien & Kansen
deelnemer Marinus de Vries in
Stolwijk, waar vier verschillende
machines de aanleg van onderwaterdrainage demonstreerden.
,,Onderwaterdrainage maakt de
draagkracht van de grond aantoonbaar beter”, stelt Barend
Meerkerk van PPP-Agro Advies.
Voor het boeken van resultaten
is een lange adem nodig. ,,In samenwerking met hoogheemraadschap Schieland en Krimpener-

waard, de Stichtse Rijnlanden en
Rijnland schaalt de provincie de
onderwaterdrainageproef nu op
naar honderden hectares”, vertelt
Meerkerk. ,,Hierdoor kunnen we
beter het effect meten van onderwaterdrainage op praktijkschaal.”
Behalve
onderwaterdrainage
hebben ook de proeven met verschillende kunstmestsoorten interessante resultaten. ,,We hebben
twee proeven gedaan, waarbij
we de werking van KAS hebben
vergeleken met de werking van
Xtra-N, een kunstmestvervanger
bestaande uit industrieel spuiwater gemengd met urean”, vertelt
Floré Mulder van De Samenwerking. ,,Met Xtra-N stond het gras
beter overeind door een stevigere
stengel en het drogestofpercentage lag hoger. Doordat het gelijktijdig met de dierlijke mest door
middel van de sleepslangen wordt
meegepompt is de verdeling over
het perceel erg gelijkmatig. Daarnaast is de opbrengst nagenoeg
gelijk en je krijgt de Xtra-N met
dezelfde kosten op het land als
KAS. Het lijkt dus goed met elkaar te concurreren.”

Plaats waterberging gevonden
De locatie van de piekberging in
de Haarlemmermeer is bekend.
Het gaat om een gebied van 67
hectare bij Abbenes, ten westen
van de A44.
Voor de Haarlemmermeer is het
noodzakelijk een piekberging
aan te leggen. In het gebied ligt
het centrale deel van het watersysteem van Rijnland. Het water
is hier het verst verwijderd van
de vier boezemgemalen en heeft
daarom de meeste kans op groot-

schalige wateroverlast.
Uitgangspunt van de zoektocht
naar een geschikte locatie was
wel dat de piekberging past in
het landschap en dat de agrarische functie behouden blijft. Na
overleg met dorpsraden en LTO,
en een MER-studie, is gekozen
voor deze variant.
In de piekberging past 1 miljard liter water. In het najaar liggen de plannen ter inzage. Naar
verwachting is eind 2016 de piekberging een feit.

‘Na twee jaar ben je er niet’
Naam: Brigit Bakels, melkveehouder in Oudendijk
(N.-H.)
Onderwerp: Werkt nu twee jaar met het Pure Graze
systeem.
Datum: 22 mei 2010.
Twee jaar geleden leek het erop alsof ze alles voor het
eerst weer moest leren. „Ik was al tien jaar aan het
boeren, maar toen ik overstapte op het Pure Grazesysteem betekende dat een hele omwenteling voor het
bedrijf”, stelt Brigit Bakels.
Ze ging er vanuit het natuurlijk werken na twee tot drie
jaar wel in de vingers te hebben, maar die verwachting
heeft ze bijgesteld naar vijf tot zes jaar. „Na twee jaar
ben je er nog niet. Bijschaven kost tijd.” Zo wil ze vanaf
volgend jaar het afkalven vervroegen, van 1 april naar
1 maart. „Dat houdt in dat ik het
lactatiejaar een maand naar voren
haal. Daardoor kan ik eigenlijk een
maand langer melken en het past
beter bij mijn grasgroei. Toch neemt
die verandering twee jaar in beslag.
Ik kan dat niet nu even vandaag
veranderen.”
Uiteindelijk wil ze naar 80 afkalvingen vanaf 1 maart negen weken
lang. Dit jaar zat ze op 65 afkalvingen. „Sinds dit jaar ben ik weer wat
gegroeid in productie. Vroeger zat
ik op 8.900 liter, toen ik begon met
dit systeem daalde dat naar 6.900
liter en ik denk dat ik nu rond de
7.200 liter zit. Als ik die doelstelling

Hulpboer Marc Verschoor legt aan de bezoekers uit wat voor werk hij doet. Hulpboer Marcel van Dorp gaat ondertussen door met het voer aanschuiven.
Foto: Clemens Driessen

Belangstelling zorgboerderij neemt toe
r e p o r ta g e

Boerderij aan
de Groene Weg in Berkenwoude
hield afgelopen zaterdag open
dag. ,,Ik merk dat de vraag naar
een plek op een zorgboerderij
stijgt”, stelt mede-eigenaar Nicolien Both, „maar helaas stopt de
overheid met allerlei budgetten.”
Hulpboeren leiden de bezoekers
trots langs de koeien en vertellen enthousiast wat ze afgelopen
jaar hebben gedaan. Het is goed
druk. Behalve familie van hulpboeren en vriendjes van school,
is er ook gemeentelijke interesse,
interesse vanuit andere zorginstellingen en collega-boeren die
komen kijken. „We houden sinds
enkele jaren elk jaar open dag.
Het is publiciteit voor de sector,
voor de zorgboerderij. Op deze
manier communiceren we met de
omgeving, met de consument en

Toen & Nu

haal, kan ik een gigantische slag maken. Dan benut ik
de stal en het land goed.”
Ze stelt dat het een vrij confronterend systeem is. „Je
wordt meteen op de vingers getikt als je wat fout doet.”
Toch bevalt het systeem haar goed. „Ik heb het idee
minder kwetsbaar te zijn. Bedrijven die veel investeren,
hebben kwetsbare momenten als bijvoorbeeld voerprijzen hoog zijn en melkprijzen laag. Natuurlijk heb ik ook
last van lage melkprijzen, maar omdat ik lage kosten heb
-ik gebruik nauwelijks krachtvoer- is mijn bedrijf minder
kwetsbaar.”
Ze denkt dat Pure Graze het antwoord is voor de toekomst. „Weidegang is een hot item en daar speelt dit systeem op in. Daarnaast komt er ook steeds meer oog voor
footprints en CO2-uitstoot. Dus ik kom goed uit de bus.”
Foto: Ellen Meinen

met de maatschappij”, vertelt Nicolien. „De burger maakt kennis
met het platteland en de hulpboeren krijgen meer waardering.”
Boerderij aan de Groene Weg
houdt 140 melk- en kalfkoeien, 60
schapen en heeft al bijna 14 jaar
een zorgtak: elke dag werken er
ongeveer 10 hulpboeren op het
bedrijf. ,,Ik merk dat er vanuit cliëntensector vraag is naar plek op
een zorgboerderij. Het is ook al in
tal rapporten wetenschappelijk
bewezen: Zorg op een boerderij
heeft een grote meerwaarde vergeleken met reguliere zorg. Hier
kunnen cliënten zich ontwikkelen, ze krijgen eigenwaarde, worden fysiek sterker. Daar zitten ze
tussen vier muren. De overheid
zou zich meer bewust moeten zijn
van de positieve effecten van een
zorgboerderij en niet alle geldkranen moeten dichtdraaien.”

Zelf merkt ze dat de interesse
groeit en wil daar op inspelen.
„Sommige hulpboeren werken
de hele week hier en zouden ook
graag bij ons willen wonen. Via
een enquête inventariseren we
of daar genoeg vraag naar is. Het
zou in ieder geval wel bij ons als
gezin en als bedrijf passen.”
Een neventak in een veenweidegebied als de Krimpenerwaard
is volgens haar geen must, want
als je boer wilt zijn, moet je daar
ook een inkomen uit kunnen generen. Maar de maatschappij zou
zich meer bewust moeten zijn van
de invloed van haar koopgedrag.
„De burger wil de koe in de wei
en kleinschaligheid, maar ook
het goedkoopste van het goedkoopste. Dat gaat niet samen. Alles wordt voor ons duurder, dus
de prijzen mogen ook wel eens
omhoog.”

Samenwerking helpt weidevogel
Het gaat goed met de weidevogels in de Ronde Hoep. De gruttostand is weer terug op het niveau van 1974.
De agrarische natuurvereniging
De Amstel en Landschap NoordHolland hebben daarom besloten
de samenwerking aan te scherpen en voort te zetten.
In 1974 broedden er 237 gruttoparen in de polder, nu is dat er
zelfs één meer: 238. Maar ook de
kievit, tureluur, scholekster, krakeend, slobeend, zomertaling en

zelfs veldleeuwerik zijn goed vertegenwoordigd.
Boeren en boswachters werken
in de Ronde Hoep nauw samen.
Landschap Noord-Holland bezit
160 hectare in het centrale deel
van de ronde polder. Hier wordt
de waterstand hoog gehouden,
waardoor het een aantrekkelijke
locatie is voor weidevogels.
Doordat boeren hun werkzaamheden aanpassen, hebben de jonge vogels kans op overleven. In
totaal zijn er 25 boeren actief met
weidevogelbescherming.

Boeren Graskaasdag vernieuwd
De traditionele Boeren Graskaasdag in Woerden wordt dit jaar
voor het eerst groots opgezet.
Behalve dat aanstaande zaterdag
de komst van de eerste graskaas
wordt gevierd, heeft het Agrarisch Centrum Woerden een heel
aantal manifestaties bedacht om
boer en burger dichter bij elkaar
te brengen.
Het begint al met de aanvoer
van de kazen naar de markt. Dat
gaat met kaasbrikken en oldti-

mer trekkers door de stad. Daarna volgt een veiling met kaaskeurmeester. Het pronkstuk van
de veiling is een 150 kg zware
boerenkaas, die vorig jaar 11.000
euro opbracht. De opbrengst
hiervan gaat naar een goed doel.
Daarnaast kan er kaas en boerenzuivel worden geproefd, er is
een braderie, een kindererf en
oude ambachten worden gedemonstreerd. De dag wordt besloten met een proeverij van gesmolten kazen.

