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Uw verwachtingen en vragen bij deze
workshop?
• Wat kan ik als boer aan klimaat doen?
• Wat is de rol van bodem en biologie?
• Wat zijn de effecten van drains op bodemdaling en
emissie van CO2?
• Welke financiële steun is mogelijk?

Wat heeft ammoniak met bodem,
water en klimaat te maken?
Uit de projectbeschrijving:
“De proeftuin wil werken aan maatregelen
die ammoniakemissie verminderen, maar
ook bijdragen aan oplossingen voor
bodemdaling, waterkwaliteit en CO2”

➔ Maar dan moeten we uit ammoniakvijver….

Om vervolgens in 5 aparte vijvers
terecht te komen? Liever niet!
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Klimaat

Biodiversiteit

➔Bij de overheid (te) vaak aparte sporen…
➔Op melkveebedrijf hangt alles samen…
➔Hoe maken we het ‘integraal’?

Waterkwaliteit

➔ ….Met toekomstperspectief!

Toekomstperspectief

Hoe maken we het integraal?
➔ Ervaringen Richard Korrel
in de Proeftuin Veenweiden
Reguleren grondwaterstand via infiltratiedrains
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Het bedrijf van Richard Korrel
Melkvee: 115
Jongvee: 55
Huiskavel: 53 ha
Melksysteem: Carrousel
Beweiding: Dagelijks omweiden:
ruim 200 dagen, dag en nacht buiten tussen 15/5 en 15/9
• Grondsoort: 100% veen
• Oppervlakte infiltratiedrains: 13 ha (hoog en laag slootpeil).
• Natuurbeheer: weidevogels, slootkanten, baggerspuiten
•
•
•
•
•

Reductie ammoniak 2015/2018 (kg)
Jaar

2015

2016

2017

2018

Stalemissie Mts
Korrel (kg/ GVE)

10,8

7,4

8,3

11,5*

Gemiddelde
pilotbedrijven

11,8

11,1

11,3

11,6

Veldemissie Mts
Korrel (kg/ha)

46,3

32,5

28,8

21,4

Gemiddelde
pilotbedrijven

43,9

30,2

29,0

23,8

* Met stalaanpassingen 2018 wordt dit zelfs 6,9

Effecten infiltratiedrains op bodemdaling en CO2
Effecten bodemdaling / CO2
•

Grondwaterstand zomer van 80 cm -mv naar
40 cm –mv

➔ ca. 50% minder bodemdaling
➔ ca. 50% minder CO2

Welke uitdagingen zie ik nog?

Welke vragen roept dit bij jullie op?

•

•
•

Opbouwen voldoende waterdruk: via
dynamisch slootpeilbeheer (waterschap) of
drukdrains (boer)

•

Hoe zit het nu echt met die CO2-uitstoot?
Welke financiële steun is mogelijk (voor
oplossen maatschappelijk probleem)
Hoe kunnen we poldergewijs aan de slag?

Kansen voor minder ammoniakemissie
Minder ammoniakemissie door:
•
•

•

Meer beweiding in voor- en najaar
Vaker bij gunstige weersomstandigheden
uitrijden (meer draagkracht bodem)
Minder mineralisatie ➔ lager RE-gehalte in
gras

Welke uitdagingen zie ik nog?

Welke vragen roept dit bij jullie op?

•
•

•

•

RE in rantsoen naar 150
Verdunde mest met sleepslangen op
huiskavel is prima te doen. Maar hoe doe
je het ‘over de weg’ met je eigen tank?
Voldoen aan KPI Ammoniak van DZK

•
•

Wat is effect van extra beweiding op
stalemissie?
Hoe krijg je RE gras in zomer omlaag? En toch
voldoende VEM?
Het gaat om maatwerk wat per bedrijf kan
verschillen.

Kansen voor betere waterkwaliteit
Effecten waterkwaliteit
•
•

Minder mineralisatie ➔ minder overmaat
nutriënten naar de sloot
Mest op juiste moment aanwenden ➔
minder afspoeling

Welke uitdagingen zie ik nog?

Welke vragen roept dit bij jullie op?

•
•
•

•

Kunstmestgift aanpassen
Voldoen aan KPI N-bodem-overschot DZK
….

•

Moet je niet méér kunstmest strooien omdat
je minder mineralisatie hebt? Antwoord:
nee, want dan heb je weer te hoog REgehalte
Grip op mineralisatie, zodat we daar in de
bemesting beter rekening mee kunnen

Kansen voor meer biodiversiteit
Effecten biodiversiteit

•
•

Extra kansen voor aanleg natuurvriendelijke
oevers
Nieuwe mogelijkheden weidevogelbeheer
(plas/dras met drukdrains)

Welke uitdagingen zie ik nog?

Welke vragen roept dit bij jullie op?

•

•

•

Zorgen dat die natuurvriendelijke oevers ook
inkomsten gaan opleveren (ANLB, GLB).
Voldoen aan KPI natuur & landschap van
DZK

•

Wat is het optimale slootwaterpeil in de
nieuwe situatie?
Welke nieuwe inkomsten kan dit opleveren?

Kansen voor het beleid
0. Vermijd boeren-allergie, sluit aan op boeren-energie!
1. Begin bij het Klimaatakkoord (inzet: bodemdaling/CO2 op 90.000 ha)
2. Laat ammoniak, waterkwaliteit en biodiversiteit daarop meeliften!
3. Stapel financiële prikkels: investeringssubsidies infiltratiedrains,
carbon-credits, toeslag melkprijs via KPI’s DZK, toeslagen nieuwe
GLB, etc.
4. Ontsnap uit de vissenkom! Naar de gezamenlijke vijver!

Terugkoppeling kansen en kanttekeningen
“Bodem, water en klimaat-spoor”
Kansen

Randvoorwaarden

Infiltratiedrains zijn effectief voor Ander waterbeheer
bodemdaling, CO2, ammoniak, Zoetwater-beschikbaarheid
waterkwaliteit en biodiversiteit.
Financieringsarrangementen
Dat zijn maatschappelijke
belangen
Polder-gewijze integrale aanpak Aandacht voor het proces
om boeren-energie te benutten Communicatie
in plaats van tegen te werken

