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Koen Klompe & William Bijker, WUR Open Teelten
Waarom namen mensen deel aan onze workshop?
Geïnteresseerden vanuit onderzoek, advies en projectmanagement. Een klein aandeel bezoekers van
onze workshop wilden écht zelf aan de slag met bouwplanverruiming vanuit eigen bedrijf.
Kringlooplandbouw: samenwerking veehouderij/ akkerbouw vanuit LNV. Nitraatuitspoeling, invoer
krachtvoer.
Inhoud workshop onderdeel Slim Landgebruik:
We bespreken bouwplanverruiming m.b.t. koolstofvastlegging. De resultaten uit het onderzoek mogen
nog niet verspreid worden, vandaar een algemene terugkoppeling:
•

Gewasrotatie in 3 varianten en referentie in de regio’s Centrale zeeklei Flevoland en Zuidwest
Nederland. Eerste variatie bevat een extra groenbemester en/of gewasresten in het huidige
bouwplan onderwerken. De tweede en derde variatie grijpen in op rotatie en hierin worden extra
groenbemesters en/of gewasresten ondergewerkt.

•

Vergelijking bouwplansaldo

•

Vergelijking extra koolstofopslag

•

Vergelijking marginale kosten

Discussie: puur kijkend naar de dagprijs van CO2 biedt dit tot nu toe onvoldoende vergoeding om de
lagere saldo’s door bouwplanverruiming te overbruggen. Dit wordt ook geantwoord op onze vragen.
Inhoud workshop onderdeel samenwerking akkerbouw/ veehouderij:
Bij bouwplanverruiming zou je ook kunnen denken aan een samenwerkingsverband tussen
melkveehouders en akkerbouwers. Het betekent vaak dat graspercelen meer gerouleerd worden in het
huidige bouwplan. Voor melkveehouders zou het ook kansen kunnen bieden om zelf krachtvoerder te
gaan telen.
•

Mestafzet kan makkelijker geregeld worden.
o

Mestafzet zeker

o

Samenstelling is vaak bekend

o

Verminderd transport

•

Meer variatie in bemesting

•

Grond krijgt meer rust door er een paar jaar gras op te telen

•

Meer variatie in bouwplan

•

Met grasklaver kun je een stikstofvoorraad in plant en bodem opbouwen om deze de teelt erna
te kunnen gebruiken

•

Graslandvernieuwing

•

Verbetering organische stofgehalte (voor melkveehouder negatief)

•

Locatie

Nadelen:
•

Plaagdieren en bodemziektes

•

Locatie. In het mooiste geval liggen percelen dicht bij elkaar zodat melkveehouder en
akkerbouwer niet onnodig ver hoeven te rijden

•

Administratie (G.O.)

•

Derogatie

Tijdsduur van relatie is hierbij wel van belang.
De meeste aanwezigen in de workshops zijn bezig of stimuleren samenwerking tussen akkerbouw en
melkveehouders. Indien dit niet het geval is, dan is het vaak niet mogelijk in de regio.

