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JOOST dE la COUrT

Waterschap Vallei en Veluwe wil 
samen met boeren een systeem 
opzetten voor de plaatselijke 
verwerking van bermmaaisel. Dat 
kan aantrekkelijk zijn voor beide 
partijen. Alleen is de wetgeving 
nog niet goed toegerust op dit 
soort oplossingen, blijkt op een 
presentatie eerder deze week.

AchtERgRond

Vier emmers met divers orga-
nisch materiaal in verschillende 
stadia van vertering heeft melkvee-
houder Wim van den Hengel uit 
Achterveld meegenomen. Hij laat ze 
zien aan zijn collega’s op een infor-
matiebijeenkomst in Heerde over 
maaisel als bodemverbeteraar. Zo’n 
veertig Gelderse en ook Friese boe-
ren zijn erop afgekomen.

Van den Hengel is sinds de jaren 
negentig gegrepen door compos-
tering op het eigen bedrijf en kan 
er enthousiast over vertellen. Zijn 
koeien liggen inmiddels op een 
strooisel van bladeren en hij weet 
met compost uit sloot- en berm-
maaisel als bodemverbeteraar de 
melkgift op sommige percelen op te 
krikken met 2,5 liter per koe per dag, 
zegt hij. En van meer onkruiddruk 
heeft hij geen last.

In het kader van het Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer willen boe-
ren op de Veluwe het maaisel dat 
iedere zomer van langs en uit de 
watergangen komt, graag verwer-
ken tot compost of bokashi, blijkt 
op de bijeenkomst. Ook waterschap 
Vallei en Veluwe ziet een kans. Het 
levert het waterschap alleen al een 
besparing op van zeker 21 euro per 
ton aan afvoerkosten. Maar belang-
rijker nog: het verbetert het gehalte 

organische stof van de bodem. De 
boer krijgt zo meer opbrengst en de 
sponswerking van de bodem neemt 
toe. Zo vermindert de uitspoe-
ling van mineralen en ook de kans 
op wateroverlast of droogtestress 
neemt af.

De technieken van composte-
ring en fermentatie (voor bokashi) 
hebben zich inmiddels wel bewe-
zen, maar zoals vaker wil de toepas-
sing ervan op bedrijfsniveau niet 
echt vlotten. Boeren die aan bodem-
verbetering doen, betrekken hun 
compost daarom nog vaak van der-
den, terwijl dat eigenlijk helemaal 

niet nodig is (zie kader). Je kunt het 
redelijk simpel zelf maken, getuigt 
Van den Hengel. 

Dat het nog niet grootschalig 
wordt toegepast, ligt volgens onder-
zoeker Henri Holster van Wagenin-
gen Livestock Research vooral aan 
de achterlopende regelgeving. ‘De 
wetgeving is er niet op ingericht en 
ook de onbekendheid van de toe-
zichthouders met de technieken 
geven koppijn. Maar er is hoop.’

MEstwEtGEvInG
Met name de mestwetgeving 

maakt nog dat zodra aangevoerd 
plantaardig materiaal waaruit com-
post of bokashi wordt gemaakt 
wordt vermengd met bedrijfsmest, 
het geheel wordt meegeteld voor de 
mineralenaangifte. Om niet over de 
bedrijfslimiet te komen, moet een 
boer die zo composteert dan een-
zelfde hoeveelheid mest afvoeren.

De hoop van Holster zit er in dat 
de regelgeving binnenkort wordt 
aangepast. ‘RVO en NVWA weten nu 

eigenlijk niet wat ze er mee aanmoe-
ten. Ze denken dat het toestaan van 
bijmengen een lek oplevert in de 
mestboekhouding.’ Wat hem betreft 
komt er toch een vrijstelling voor 
het zelf composteren van reststoffen 
op beperkte schaal.

Holster rekent voor dat uit drie 
rondes van 600 ton reststromen 
organisch materiaal zo’n 850 ton 
compost is te maken. Op grasland 
gaan zo’n 10 ton per hectare, mais/
akkerland kan tot 50 ton verwerken. 
Omdat op veel bedrijven het gehalte 
organische stof langzaam omlaag 
gaat, is het composteren op eigen 
bedrijf, zeker als het materiaal gra-
tis wordt geleverd door het water-
schap, een aantrekkelijke optie. 

‘En wellicht krijg je er nog wat geld 
op toe. Naast voedselproductie is 
het ter plekke verwerken (binnen 
een straal van 5 kilometer) immers 
ook een maatschappelijk belang’, 
schetst hij het perspectief.

vakManschap
Willen boeren met maaisel aan 

de slag, dan moeten ze dat overigens 
niet te lichtvaardig opvatten, waar-
schuwt Holster. ‘Het vergt vakman-
schap, arbeid en kritische massa.’ 
Daar kan melkveehouder Van den 
Hengel inmiddels over meepraten. 
Hij spendeerde als pionier in de zelf-
compostering vele duizenden euro’s 
aan aanpassingen, bemonstering 
en vergunningen. Omdat hij voor de 
helft van zijn voederwinningsareaal 
afhankelijk is van schraal natuur-
gras zocht hij een manier om dat 
materiaal via compostering op te 
waarderen. ‘De boel is nu nog krom. 
Het moet echt makkelijker kunnen. 
De minister van Klimaat moet maar 
eens ballen tonen.’

Een gezonde bodem kan meer regenwa-
ter bufferen en er treedt minder uit- en 
afspoeling van mineralen op. Het benut-
ten van maaisel als bodemverbeteraar 
is daarbij een van de onderdelen in het 
deltaprogramma agrarisch Waterbeheer 
(daW). Op de Veluwe zoeken boeren nog 
samen met het waterschap naar moge-

lijkheden om zo grond- en waterkwaliteit 
te verbeteren. rond Eibergen/Haarlo zijn 
25 boeren in het project Gezond Zand 
inmiddels bezig met zelfcompostering 
op de kopakker. ‘de organische stof was 
er minder dan 2 procent, inmiddels wordt 
het beter’, zegt Henk leever. deelnemers 
doen op maisakkers ook aan onderzaai.

Bodemverbetering belangrijk onderdeel van dAW

JOOST dE la COUrT

OvERIjssEl - De stichting Coördi-
natie Kavelruil Overijssel (CKO) 
zorgt er al tien jaar voor dat boeren 
met plannen om de verkaveling te 
verbeteren professioneel worden 
ondersteund. Bestuurder en akker-
bouwer Hans Pereboom uit Paaslo 
was er al die tien jaar bij, maar 
neemt nu afscheid.

IntERvIEW

Waarom is cKo indertijd opgericht?
‘De herinirichting van het landelijk 
gebied veranderde van grootscha-
lige wettelijke trajecten voor ruil-
verkaveling in meer kleinschalige 
projecten voor kavelruil op vrijwil-
lige basis. Voor provincie Overijssel 

en LTO Noord was en is het belang-
rijk om het geld dat voor een betere 
landbouwstructuur beschikbaar is 
te blijven inzetten. Daar is dus de 
CKO voor gekomen.’

Is cKo ooit klaar met haar werk?
‘Landinrichting is van alle tijden, 
alleen het wettelijke karakter is dus 
verdwenen. De bedrijfsstructuur 
blijft veranderen. Boeren die grond 
bijkopen of verkopen, het geeft ver-
snippering en die moet je geregeld 
aanpakken. De praktijk leert dat het 
nodig is eens in de 25 jaar de verka-
veling te verbeteren.’

dus het initiatief ligt bij cKo?
‘Integendeel, de vraag voor de opzet 
van een kavelruilproject moet uit 
de gebieden komen. CKO is er om 

de behoefte van meer dan twee of 
drie initiatiefnemers op te lossen. 
De projecten komen dus tot ons. Dat 
betekent niet dat we alleen maar 
afwachten. We brengen voortdu-
rend onder de aandacht dat een 
kansrijk initiatief op ondersteuning 
kan rekenen.’

En lukt dat ook?

‘In de afgelopen tien jaar hebben we 
30.000 hectare aan structuurverbe-
tering kunnen uitvoeren. De laatste 
vier jaar hebben we zo’n 450 deel-
nemers kunnen helpen. We zetten 
dus nog steeds hectares neer, al zit 
er ook wel eens een misser bij. Als 
het door omstandigheden maar niet 
opschiet. Zoals de aanleg van het 
wegtraject Dalfsen-Ommen en de 

kavelruil op Kampereiland. Maar 
ook daar komt weer schot in.’

Is cKo dan niet puur landbouwgericht?
‘In principe wel, maar er zijn ook 
andere aspecten die om ruilver-
kaveling vragen, zoals het aantal 
verkeersbewegingen. En de laat-
ste jaren worden we ook gevraagd 
kavelruil te koppelen aan natuur-
doelen.’

Lukt het structuurverbetering en 
natuurdoelen zo te combineren?
‘We zoeken het niet op, maar we 
doen het wel als het ons wordt 
gevraagd. Belangrijk is dat eerst een 
goed gebiedsproces wordt gevoerd. 
We zijn afhankelijk van de vrijwil-
ligheid van de deelnemers, dat mag 
er niet onder lijden.’

‘het geld voor kavelruil ligt er, dan moet je dat gebruiken’

De vrijwilligheid van 
deelnemers mag niet lijden 
onder het combineren van 
landbouw en natuur via 
kavelruil.

hans pereboom van coördinatie kavelruil Overijssel Foto: joost de la court

Boeren en waterschap samen in maaisel

Compost ligt klaar op het land van Jan Stokkers in Eibergen om in het voorjaar te worden uitgereden. Foto: HOEduurzaam

‘RVO en NVWA weten 
nu eigenlijk niet wat ze 
er mee aanmoeten.’


