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S o i l f o r l i f e

Doel: Ontwikkeling kringlooppakket

€

Direct in 
bedrijfsvoering

Subsidies: POP3, 
ANLB, provincies, 
Waterschappen

Maatregelen

Beheerpak-
ketten

BIODIVERSITEIT

WATERKWALITEIT

LUCHTKWALITEIT

Ontwikkeling BEHEERPAKKET voor een 

optimale BENUTTING toegediende 

nutriënten ter verbetering 

WATERKWALITEIT CO2- en 

ammoniakemissie door een COMBINATIE 

van agrarische MAATREGELEN op basis 

van KRINGLOOPLANDBOUW 

Ism Agrarische collectieven

Samenwerking Pilot

Geïnitieerd door waterschap AGV

Projectteam

• Collectief Rijn Vecht, en Venen 

• ANV Water, Land en Dijken

• PPP-Agro

• NMI

Samenwerking met

• BoerenNatuur

• Proeftuin Veenweide (ammoniak)

• Collectief Rijn, Gouwe & Wiericke

Gefinancierd door

• AGV

• HDSR

• Programmabureau Utrecht West

• Provincie Noord-Holland

• HHNK

Aanleiding

• Binnen het beheergebied AGV best veel animo voor water-
beheerpakketten

• Maar (te) weinig mogelijkheden om te sturen op bodem en bemesting

• Behoefte aan een breder waterbeheerpakket obv KringLoopLandbouw

• Eind 2016, start project kringlooplandbouwbeheerpakket

• Ingestoken route via ANLb omdat:

• Waterschap co-financiert – aanvulling EU-POP3 gelden
• Gebruik van bestaande structuur: collectief om agrariërs te bereiken
• ANLb heeft brede dekking en opschaling naar nationaal niveau
• Langjarige contracten
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Bodem- en bemestingsmaatregelen

Er is al een heleboel gedaan en er lopen ook veel initiatieven:

• ANLB (maatregelen – pakketten) 

• BOOT-lijst

• Proeftuin Veenweide (ammoniak)

• BodemScan in portaal N-Holland

• Duurzaamheidsinstrumenten voor de melkveehouderij 

• Foqus Planet

• Caring Dairy

• duurzame zuivelketen

• biodiversiteitsmonitor 

• Stichting Milieukeur

• …

Maatregelen: verbeteren benutting – beperken verliezen

Bron

Onbemeste bufferstroken

Stimuleren bodemleven

Infiltreren bezinken 

oppervlakkige afspoeling

o.a. Werkgroep veenweide; BOOT lijst; Rozemeijer et al., 2016; etc

Minder kunstmest

Samenstelling organische mest

Timing mestgift

Mestopslagcapaciteit vergroten

Onderwater drainage

NIET SCHEUREN grasland

Verhogen P benutting koe

Baggerpomp in zomerWATER BIJ DE MEST

BODEM PH Vaste stalmest
Bodemstructuur

Verdichting voorkomen

Pad Water

Peilbeheer

Helofyten filter

Eiwitarm en structuurrijk voeren Natuurvriendelijke oeverBeweiding management

Invulling maatwerk waterpakket

• Integrale aanpak en maatwerk per bedrijf

• Uit te voeren op bedrijfsniveau

• Beloning achteraf op uitgevoerde maatregelen (bereikte doelen)

• Controle via o.a. KringloopWijzer

• Studiegroep van elkaar leren

• 40 – 120 €/ha afhankelijk van het behaalde aantal punten. 

VASTE MAATREGELEN

- bufferstroken minimaal 1 m 

- precies bemesten - kantstrooier

- timing kunstmest obv app

- niet scheuren grasland

- bodem pH volgens advies

DOELSTELLINGEN

Zelf te kiezen combinatie 

aan maatregelen die leiden 

tot verlagen van:

P-overschot bodem

N-overschot bodem

&

Pilot: praktische invulling kringlooppakket

Een beheerpakket is alleen zinvol als de praktijk ermee aan de slag gaat, 
het voor collectieven werkbaar is en voor het waterschap effectief

Uitgangspunten pakket, DUCE

• Draagvlak, zinvol en interessant

• Uitvoerbaar, inpasbaar in bedrijfssysteem

• Controleerbaar, administratief, fysiek, borging

• Effectief, voor waterkwaliteit, NH3-emissies, biodiversiteit etc.

Aanpak is doelgericht en ANLB is NIET leidend wel gebruikmakend van 
relatie collectieven - boeren


