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Haarloseveld en Olden Eibergen 

• Kleinschalig Coulissenlandschap 

• Arme zandgronden 

• Kleinschalige boerenbedrijven (ca. 40) 

• Grootte totaal ca. 1200 ha 

• Twee belangrijke waterwingebieden (Vitens) 



• Gebied Haarloseveld Olden 
Eibergen 



  

















Probleem achteruitgang Organisch 
Stofgehalte (OS) 

• Monoteelt van mais 

• Verhuur van grasland t.b.v. aardappelteelt 

• Intensivering van landbouw 

• Strengere mestnormen 

• Weinig aanvoer organische stoffen 

• Afname van 5% midden jaren ‘90 naar sluipender 
wijs onder de 3% 



Gevolgen van daling OS 

• Afname opbrengsten voor landbouw 

• Vaker en meer bestrijdingen toepassen 

• Filtrerend effect van de bodem daalt 

• Vitens krijgt te maken met afname waterkwaliteit 

• Vitens krijgt meer kosten om goed drinkwater te 
maken 

 

• En dus kansen voor win-win 

• Hoe aan te pakken 



Wat werkt en is in feite voorwaarde: 
Bewustwording en kennisdeling 

• Informatie-avonden 

• Excursies 

• Samenwerking met de Proefboerderij “De Marke” 
Hengelo Gld 

• Samenwerking met WUR/Alterra 

• Veldproeven  

• Geld via project Gezond Zand 



• Kennisdeling 





















Gras onderzaai in mais 

• Toegepast op bijna 100 ha in 2014 en 2015. In 
2016 maar 63 ha door weersomstandigheden 

• Gezaaid als mais ca 50 cm hoog is 

• Italiaans raaigras 

• Voorwaarde vroege rassen: voor 1 oktober 

• Goede opbrengst mais 

• Goede wasdom van de onderzaai, maar wel 
verschillen 

• Animo groot en dekkende tegemoetkoming in 
kosten 

 

 



• Maisonderzaai 



















Toch nog bijzaaien? 4-10-2014 



Zo zou het moeten zijn 4-10-2014 



Proeven met Humuszuur 

• Humuszuur is afvalproduct van Vitens in 
laagveengebieden 

• Bevordert de wortelgroei 

• Grasland meer opbrengst 5-10% 

• Mais en graan wel betere wortels, maar 
nauwelijks of geen meeropbrengst aangetoond 

• Dalende interesse vanaf 2016 

 



• Humuszuur 













Watermonsters 17-11-2014 



WUR/Alterra 17-11-2014 



Mestscheider algemeen gebruik 

• Betere doseringen 

• Dikke fractie vooral op maisland 

• Huur 50% van markttarief 

• Stichting is eigenaar en zorgt voor onderhoud 

• In gebruik vanaf 2014 en beperkt gebruik 

• Vanaf begin 2016 meer gebruik door goede 
resultaten op maisland en betere regulering van 
hoeveelheid mest in putten  



• Mestscheider zomer 2014 



Eerste test najaar 2014 



In bedrijf voor mest op maat 2015 



Mest op maat 2015 



Aanvoer en gebruik van biomassa 

• Meer gebruik van biomassa en rijk organisch 
materiaal in het gebied 

• Knellende wet- en regelgeving 

• Studie om knelpunten biomassa weg te nemen 

• Start 2016 en doel is praktische oplossingen voor 
gebruik van biomassa in het gebied 

 

 



Geitenmest 



Houtsnippers 



Eigen mengwagen om te 
verwerken 





Boomschors van zagerij……… 



Nieuw materiaal voor komend jaar 



Samenvatting: Wat werkt en wat 
werkt mee?? 
• Schaalgrootte is goed te overzien 
• Sociale cohesie: noaberschap 
• Concrete maatregelen (met middelen via Gezond Zand en Bodemrijk) 

– Kennis verwerven en delen 
– Mais met onderzaai 
– Mest op maat (o.a. mestscheider) 
– Biomassa en rijk organisch materiaal 
– Humuszuur (loopt wat terug) 

• (Externe) bedreigingen 
• Niet te veel en te breed willen 
• Stichting opgericht: 

– Rechtspersoon en aanspreekpunt voor overheden 
– Administratie t.b.v. subsidies 
– Website en publiciteit 
– Conferentie en brochure: zomer 2014 Gezond Zand 
– Brug tussen boer, wetenschap, loonwerker, waterbeheerders  

 
 



Voor meer info 

Stichting Marke Haarloseveld en Olden Eibergen en 
omstreken 

Kortweg: HOEduurzaam 

www.hoeduurzaam.nl en info@hoeduurzaam.nl  

 

 

http://www.hoeduurzaam.nl/

