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Het perspectief van de landbouw in onze eigen streek. 
 
Gerrit Hegen 
 
In een vorige bijdrage beschreef ik de hernieuwde aandacht voor de bodem in de landbouw. 
Als de bodem goed werkt, is dat gunstig voor de milieuprestaties van het boerenbedrijf. De boer hoeft 
minder kunstmest te gebruiken, de gewassen zijn minder gevoelig voor ziekten en plagen en hebben 
minder last van droogte. De oogstzekerheid, de kwaliteit en de smaak van de gewassen als bron van 
goede voeding van mens en dier neemt toe. Een gezonde bodem draagt in belangrijke mate bij aan 
de economische weerbaarheid van het boerenbedrijf.  
 
In de nu volgende bijdrage ga ik in op de bedrijfsvoering op akkerbouw- en 
melkveehouderijbedrijven en wat je daarvan ziet in onze eigen streek.  
 
Grondbewerking 
Zoals beschreven in de vorige bijdrage: zuinig zijn op de bodem is belangrijk. Dat betekent dat boeren 
hele bewuste keuzes moeten maken als het gaat om grondbewerking. Eeuwenlang was ploegen in 
voor- of najaar de norm. Door de kerende grondbewerking van de ploeg worden onkruiden en 
gewasresten ondergewerkt voor een “schoon” zaai- of pootbed, maar daalt het organische 
stofgehalte in de bouwvoor en krijgt het bodemleven een knauw. Hoofddoel van grondbewerking is 
vandaag de dag veel meer om gewasresten, groenbemesters en organische mest in de bovenste 10-
20 cm van de bouwvoor te houden. Het organische stofgehalte in die laag stijgt dan sneller, er wordt 
meer koolstof in vastgelegd. Een te diepe en te intensieve grondbewerking is niet nodig en kan zelfs 
voor verdichting en structuurbederf zorgen. Daarom is ploegen dieper dan 20-25 cm zelden nodig en 
kan voor een aantal gewassen ploegen achterwege blijven door een niet kerende grondbewerking 
toe te passen. Mogelijk is minder diepe grondbewerking de reden dat er bij het aardappelrooien de 
laatste jaren veel minder veldkeien meekomen dan vroeger het geval was. Een jaar of 10 geleden zag 
je regelmatig een bultje veldkeien bij een perceel waar de aardappelen gerooid zijn (afbeelding 1). 
 

 
Afbeelding 1: aardappelen en veldkeien rooien (eigen foto) 
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Wim Scholten, akkerbouwer in Sleen, geeft aan dat er op het bouwland op dit moment heel weinig 
veldkeien naar boven komen, hooguit op plekken wat vuursteentjes. In het Westerveld heeft hij 
twee jaar geleden nog twee grote veldkeien van 300-500 kg uit een akker gehaald. Verder komt op 
dat perceel een enkele veldkei voor.  

 
Afbeelding 2 laat op de es van Noord-Sleen een niet kerende grondbewerking zien met de vaste tand 
cultivator waarbij de groenbemester na het klepelen (maaien en verkorten) wordt ondergewerkt en 
het land klaar gelegd wordt voor het poten van aardappelen. Het voorgaande jaar werd op dit 
perceel tarwe verbouwd en na de oogst groenbemester gezaaid.  
 

 
Afbeelding 2: niet kerende grondbewerking (eigen foto) 
 
Als de bodem verdicht is dan kan een bewerking met een woelpoot worden uitgevoerd. Storende 
lagen worden dan opengebroken waardoor de lucht beter kan indringen. 
Op grasland wordt onder gunstige omstandigheden (droge omstandigheden met groeizaam weer in 
het vooruitzicht) gebruik gemaakt van de wied-eg (afbeelding 3). Hiermee worden oppervlakkig 
wortelende grassen en onkruiden losgetrokken, zodat goede grassen en kruiden de kans krijgen om 
uit te breiden. Bovendien wordt de graszode belucht. Je kunt dit vergelijken met het verticuteren van 
het gazon. Eventueel kunnen gras-, klaver- of kruidenmengsels doorgezaaid worden. De wied-eg 
wordt ook ingezet tegen onkruid in mais in plaats van een chemische onkruidbestrijding. De 
Boermarken van Sleen, Noord-Sleen, Erm en Diphoorn hebben een wied-eg die boeren kunnen 
gebruiken. 
 

 
Afbeelding 3: wied-eg in actie bij hobbyboer (eigen foto) 
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Vruchtwisseling 
In de akkerbouw is een ruimere vruchtwisseling gunstig voor de bodem. Voor een gewas als 
fabrieksaardappelen werd altijd 1 op 3 teelt toegepast, dus eens in de drie jaar aardappelen op een 
bepaald perceel. Omdat aardappelen veel van de bodem vragen en er nogal wat organische stof 
verloren gaat, schakelt de boer steeds vaker over 1 op 4 teelt. Het uiteindelijke doel is om het 
organische stofgehalte op peil te houden en daarmee de bodemvruchtbaarheid en -gezondheid te 
verbeteren.  
Wim Scholten is deeltijd akkerbouwer in Sleen. Naast zijn werkzaamheden op het akkerbouwbedrijf 
van ongeveer 40 ha is Wim monsternemer bij Eurofins, een laboratorium voor grond- en 
gewasonderzoek in Wageningen. Zijn bouwplan bestaat uit 11,5 ha fabrieksaardappelen, 10 ha 
suikerbieten, 11,5 ha wintertarwe en 5 ha snijmais. De snijmais gaat naar melkveehouder Henk 
Groothuis. Daarbij wordt er grond geruild voor aardappelteelt. Het vruchtwisselingsschema begint in 
het eerste jaar met snijmais. Na de oogst wordt (verplicht) een vanggewas gezaaid om te voorkomen 
dat minerale voedingsstoffen uit de bodem wegspoelen. Daarvoor gebruikt Wim wintertarwe. Dat 
betekent twee vliegen in één klap: ten eerste vanggewas voor de in het najaar in de bodem 
beschikbare mineralen en ten tweede cultuurgewas voor het volgend jaar. Als de wintertarwe het 
volgende jaar geoogst is moet ook weer een vanggewas gezaaid worden. Dit is een groenbemester, 
meestal een kruisbloemige, zoals bladkool, bladrammenas, gele mosterd of een mengsel daarvan (zie 
afbeelding 4). Naast het feit dat een groenbemester het wegspoelen van voedingsstoffen in de 
bodem tegengaat, geven groenbemesters voedingsstoffen af, verbeteren de structuur en zorgen 
door de bodembedekking dat onkruid minder de kans krijgt. In het derde jaar worden er meestal 
suikerbieten geteeld en in het vierde jaar fabrieksaardappelen. Het bouwplan is met 1 op 4 teelt 
ruim, waardoor de organische stof in de grond op peil blijft.  
 

  
Afbeelding 4: groenbemester (hier bladrammenas) vriest in de winter af (foto’s: Ton Trompert) 
 
Veel akkerbouwers gebruiken in de winter compost, droge kippenmest of stalmest op de akkers. 
Mooi is om dat bij vorstig weer te doen. Trouwens een stevige vorstperiode is ook erg goed voor de 
bodemstructuur en zorgt voor minder onkruiddruk en opslag van o.a. aardappelen of bieten. 
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Afbeelding 5: Een vertrouwd beeld in herfst en winter: een composthoop ligt op de akker klaar om 
uitgereden te worden (hier nabij Aalden) (eigen foto) 
 
Gewasbescherming 
De trend is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken. Dat kan 
door een aanpak die gericht is op preventie middels een gezonde bodem, balans in bemesting, keuze 
van plantenrassen met weerstand tegen ziekten en plagen en biologische bestrijders. Uitgekiende en 
voldoende ruime vruchtwisselingsschema’s blijven belangrijk. Waar gewasbeschermingsmiddelen 
nodig zijn, worden laag-risicomiddelen gebruikt met nauwelijks uitstoot naar het milieu en bevatten 
producten geen resten van middelen. Dat zijn gunstige ontwikkelingen, ware het niet dat verbod op 
in het verleden waardevolle middelen, o.a. tegen insectenvraat, akkerbouwers regelmatig voor 
problemen stelt. Extra kosten, overzaaien, lagere opbrengsten en mindere kwaliteit van het 
eindproduct zijn de gevolgen.  
Plantenkwekers hebben in de loop van de tijd veel goed werk geleverd door rassen te kweken die 
weerstand hebben tegen plantenziekten. Veel discussie is er in de EU over de toelating van gen-
techniek om het erfelijk materiaal (DNA) van plantenrassen aan te passen, zodat ze weerstand 
hebben tegen plantenziekten. Deze genetische manipulatie is echter een grote ingreep in het 
erfelijke materiaal en daarom in de EU aan banden gelegd. Technieken als CRISPR-cas daarentegen 
zijn heel specifiek en nauwkeurig in het bewerken van het erfelijk materiaal en zouden een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan weerstand tegen plantenziekten.  
 
De oogst 
Anno 2021 is de oogst van de gewassen haast een fluitje van een cent. In ongeveer 14 dagen is de 
graan- en maisoogst achter de rug, meestal in loonwerk. Maaidorsers hebben een grote capaciteit en 
trekkers met grote kippers brengen het graan naar een aantal verzamelpunten in de regio. Als het 
stro niet direct vanuit de combine verhakseld wordt en op het land achter blijft, is het in een mum 
van tijd in grote balen van het land.  
 

 
Afbeelding 6: Stropakken in het Slener Westerveld met rechts kleine balen van 20-25 kg en midden en 
links grote balen van 300-400 kg (eigen foto) 
 
Ook bij het inkuilen van gras en mais wordt er vlot gewerkt. 
In het gras: eerst maaiers, schudders en harken met een grote capaciteit, daarna de hakseltrein of 
grote opraapsnijwagens van de loonwerker. In de mais: hakselaars die 6 of 8 rijen meenemen en 
grote silagewagens die de gehakselde mais naar de boerderij brengen, waar het gelost wordt en 
aangereden door een grote shovel. De aardappel- en bietenoogst is wat meer gespreid, afhankelijk 
van het feit of het consumptie- of fabrieksaardappelen betreft en wanneer er aan de fabriek geleverd 
kan worden. Ook rooimachines zijn steeds groter geworden. Keerzijde van deze ontwikkeling is dat 
door de grote, zware machines de bodem verdicht wordt. De keuze van de soort banden en de 
bandenspanning is daarom erg belangrijk. Op de “Boerderij van de toekomst” in Lelystad doet men 
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interessante proeven met kleine robotgestuurde lichtgewicht grondbewerkings- en oogstmachines in 
strokenteelt. 
 

 
Afbeelding 7: Zetmeelaardappelen liggen klaar voor transport naar de fabriek van AVEBE in 
Gasselternijveen (eigen foto) 
 
Biodiversiteit 
Biodiversiteit is kort gezegd de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Biodiversiteit omvat 
alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen 
die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Akker- en weiland zijn 
ecosystemen met gewassen, bloemen, planten, bomen en struiken rond percelen, maar ook vogels, 
zoogdieren in het wild en het bodemleven. Het gaat om het totaal aan levende organismen en 
systemen en de interacties daartussen. Akkerbouw en grasteelt betekenen in de regel dat er een 
monocultuur op het land staat. Door goed bodembeheer met een gezond bodemleven, een ruim 
vruchtwisselingplan, door slootrand, berm- en akkerrandbeheer (met o.a. inzaai van bloemenrijke 
mengsels) en bij de streek passende erfbeplanting met inheemse bomen en struiken wordt er echter 
meer en meer aandacht besteed aan agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit. Meer plantaardige 
biodiversiteit in het landschap is gunstig voor insecten en vogels en draagt bij aan de 
aantrekkelijkheid van de woonomgeving.  
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Afbeelding 8: Ger Evenhuis uit Kibbelveen die sinds een aantal jaren zijn akkerranden inzaait met 
zonnebloemen en andere éénjarige zomerbloemen (foto: Sleenweb: zie 
https://www.sleen.nu/nieuws/2019/bericht/11800/akkerranden-zijn-zinvol-en-mooi) 
 
Op melkveebedrijven is men steeds zuiniger geworden op oud grasland. Als grasland toch vernieuwd 
moet worden, dan worden steeds vaker kruiden opgenomen in het zaadmengsel: smalle weegbree, 
cichorei, karwei en de vlinderbloemigen rode en witte klaver, voederwikke en luzerne, naast 
grassoorten als Engels raaigras, timotee, festulolium, rietzwenk en kropaar. Kruidenrijk grasland 
naast productiegrasland kan bijdragen aan een gezonde voeding van herkauwers en paarden. Een 
deel van de kruiden en grassen wortelen veel dieper en zijn daarom minder droogtegevoelig. Dat feit 
is, naast de bijdrage die het levert aan de biodiversiteit van grasland, de afgelopen droge zomers een 
voordeel gebleken. Paardenbloem kan beschouwd worden als onkruid maar heeft verassend genoeg 
nog een redelijke opbrengst en geneeskrachtige eigenschappen. De penwortel haalt calcium naar de 
wortelzone van de grassen. Ook gunstig dus. 
 

 
Figuur 9: Alpaca’s bij Breegroen aan de Jongbloedvaart in Holsloot in een weide met paardenbloem 
(foto: Breegroen) 
 
Het verschijnen van zonneparken op landbouwgrond roept gemengde gevoelens op. Behalve het feit 
dat goede grond aan de landbouw onttrokken wordt en dat het ons mooie landschap tekort doet, is 
het ook niet goed voor het bodemleven en de biodiversiteit in het algemeen. Het is toe te juichen dat 
de Provincie Drenthe recent paal en perk gesteld heeft aan het aantal hectares zonnepanelen op 
landbouwgrond. 
 
Ook voor burgers is er veel eer te behalen aan één- of meerjarige bloemenmengsels in de tuin of het 
maken van singels met inheemse bomen en struiken op het erf van woonboerderijen. Daarnaast zien 
we in en bij onze dorpen mooie voorbeelden en initiatieven, zoals de Dorpstuin Diphoorn, de 
bloemenweide die komt op de kop van de Jongbloedvaart in Sleen en buurtprojecten zoals Natuurlijk 
Noordeind. 
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Afbeelding 10: Singel en bloemenrand met bijenmengsel (eigen foto) 
 
Melkveebedrijven 
Melkveebedrijven in onze streek zijn stuk voor stuk grondgebonden. Sinds het einde van de 
melkquotering in 2015 bepaalt de geleverde hoeveelheid melk in liters niet meer de omvang van de 
veestapel. Sindsdien wordt het aantal dieren op een bedrijf bepaald door de mestproductie en wel 
de plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat. Concreet betekent dat voor stikstof dat dierlijke mest 
afgevoerd moet worden als de plaatsingsruimte overschreden wordt. Dat is in de meeste gevallen als 
bedrijven een melkproductie van meer dan 16.000 liter melk per ha hebben.  
 

De stikstofruimte op een bedrijf kan vergroot worden door stikstofrechten te kopen of te leasen. 
Voor fosfaat moeten voldoende fosfaatrechten voorhanden zijn en bovendien voldoende hectares. 
Dat betekent dat een boer, die nu nog wil groeien in aantal melkkoeien, fosfaatrechten moet kopen 
of leasen. Indien er niet genoeg hectares zijn om alle fosfaat te plaatsen, moet ook nog grond 
gekocht of gepacht worden. Wat ook veel gebeurt is dat een melkveehouder een 
samenwerkingsverband aangaat met een jongvee-opfokker of met een akkerbouwer.  

 
De stikstofproblematiek 
Stikstof speelt al ruim 30 jaar een prominente rol in het landbouw- en mestbeleid. Door 
aangescherpte bemestingsnormen en een secuurdere toedieningswijze van dierlijke mest en 
kunstmest sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw voldoet het overgrote deel van Nederland 
aan de nitraatrichtlijn van de Europese Unie, waarbij de nitraatgehaltes in het bovenste grondwater 
niet boven de streefwaarde van 50 mg/liter uit komt. Zo ook in onze streek. Het gebruik van 
kunstmeststikstof is door deze maatregelen met zeker 60% gedaald. 
De basis van de huidige stikstofproblematiek en de rol van de veehouderij is dat er te veel ammoniak 
vrijkomt dat neerslaat op kwetsbare natuur. Stikstof-minnende planten krijgen de overhand ten 
koste van (vaak zeldzame) planten die slechts weinig stikstof nodig hebben om te groeien. Ammoniak 
ontstaat in de stal als urine en mest met elkaar in aanraking komen op de stalvloer en in de mestput. 
Overtollige stikstof verlaat het dier via de urine als ureum. In apart opgevangen urine blijft de ureum 
onaangeroerd, maar als urine en mest samen bij elkaar komen op de stalvloer of in de mestput dan 
zorgt het door bacteriën in de mest gemaakte enzym urease dat ureum wordt gesplitst in ammoniak 
en CO2. Ammoniak dat van de vloeistoffase overgaat in de gasvormige fase komt in de atmosfeer en 
dat slaat in de omgeving van het veehouderijbedrijf neer, ook op natuurgebieden. Dat moet 
verminderen, omdat het ten koste gaat van de natuur (lees plantjes die met weinig stikstof toe 
kunnen). De ammoniakemissie van melkveebedrijven (en varkens- en pluimveebedrijven) moet dus 
omlaag. Dat is te bereiken via de voeding (minder eiwitrijk), gescheiden opvang van mest en urine 
(innovatie) en door bij het uitrijden op het land mest te verdunnen met water. Weidegang beperkt 
ook de ammoniakuitstoot. Koeien poepen en plassen nu eenmaal niet tegelijk…. 
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Afbeelding 11: plassende koe in de weide (eigen foto) 
 
Samenwerking melkveehouder-akkerbouwer 
De samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer biedt een duidelijke win-win situatie voor 
beide. In een boer-boer contract gaat rundveemest van de melkveehouder over korte afstand naar 
de akkerbouwer. Rundveemest draagt veel meer bij aan de organische stof voorziening dan 
varkensmest (waarvoor je her en der in het veld mestsilo’s ziet staan die gevuld zijn of worden met 
varkensmest uit Oost Nederland of zelfs uit Noord-Brabant en Limburg). Zoals eerder beschreven: 
het bouwplan van de akkerbouwer wordt ruimer door grond b.v. voor de teelt van aardappelen van 
de veehouder te gebruiken in ruil voor grond voor mais- of grasteelt. De melkveehouder kan stro en 
gras-klaver of krachtvoergrondstoffen zoals gerst, tarwe of bonen afnemen van de akkerbouwer. 
Gewassen als luzerne en voederbieten kunnen ook in deze samenwerking worden betrokken, 
gewassen die goed zijn voor de bodem door de diepe beworteling. 
Melkveehouder Reind Katerberg uit Diphoorn en akkerbouwer Ger Evenhuis uit Kibbelveen werken 
samen. Ze ruilen ongeveer 10 ha. per jaar. Op het grasland met het slechtste grassenbestand van 
Reind komen meestal (poot)aardappelen van Ger. Daarna komt er een jaar gerst of suikerbieten. 
Vervolgens wordt er gras ingezaaid of wordt er eerst nog een jaar mais verbouwd. Op land van Ger 
verbouwt Reind mais en soms ook gras/klaver. Verder koopt Reind 105 ton voergerst van Ger, 
afkomstig van ca. 15 ha bouwland. Op die 15 ha levert Reind de rundveedrijfmest. Op eigen land 
verbouwt Reind sinds vorig jaar 7 ha. voederbieten. 
In onze eigen streek is nog een beperkt aantal bedrijven met een gecombineerde volwaardige 
akkerbouw- en veehouderijtak binnen één en hetzelfde bedrijf. 
 
De veestapel op het melkveebedrijf 
Er is veel aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn op de melkveebedrijven in onze streek. De 
preventie van dierziekten in samenwerking met veearts en voeradviseur is steeds belangrijker 
geworden. Daarbij speelt de weerstand van diergroepen via voeding, huisvesting en hygiëne een 
belangrijke rol. Een ziek dier is een signaal om even te kijken of er preventief voor de rest van de 
koppel iets geregeld moet worden (citaat “Veearts Maaike”). Eerder is beschreven dat gezonde 
voeding voor de dieren een duidelijke relatie heeft met goed bodembeheer en een goede 
ruwvoerkwaliteit.  
De meeste boeren in onze streek houden Holstein Friesian (HF) koeien, meest zwartbonte, soms 
roodbonte. Er wordt ook wel ingekruisd met andere rassen. De driewegkruising HF x Fleckvieh x 
Brown Swiss of Noors Roodbont is populair. Het inkruisen verklaart de grotere kleurvariatie die je in 
sommige koppels koeien ziet. Veel boeren kiezen voor hun eigen aanfok voor dieren met een spiertje 
extra. Deze dieren hebben meer weerbaarheid en leveren als ze naar het slachthuis gaan een goede 
kwaliteit in rundvlees. 
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Afbeelding 12: de koeien van Reind Katerberg in Diphoorn gaan de wei in. Merendeels zwartbonte 
Holstein Friesians, maar ook wat andere kleuren: kruisling Jerseys (foto: Ton Trompert) 
 
Alle geboren kalveren worden niet aangehouden. Sinds de invoering van de fosfaatregelgeving in 
2015 is het aandeel jongvee (0-2 jaar) gedaald van ca. 8 naar ca. 5 stuks per 10 melkkoeien. Dat 
betekent globaal dat ¾ van de jaarlijks geboren kalveren wordt afgevoerd. Van deze groep gaan de 
vaarskalveren soms naar een andere melkveehouder of een jongveeopfokker, maar het merendeel 
gaat naar de vleeskalverhouderij, waar stiertjes meer gewild zijn dan vaarskalveren.  
 
Weidegang 
De meeste boeren in onze streek kiezen voor weidegang. Meestal gaan zowel koeien als jongvee de 
weide in. Het is een prachtige inkleuring van het landschap, maar niet alleen dat. Jongvee zit op de 
“basisschool voor de beweiding”: in de weide leren kalveren en pinken grazen en de extra beweging 
is goed voor de ontwikkeling van het skelet en de spieren. Koeien zetten gras rechtstreeks om in 
melk en dat betekent minder verliezen en zoals eerder gezien is ammoniakuitstoot in de weide lager.  
Het bespaart kosten en zuivelondernemingen geven een weidepremie op de melk op van gemiddeld 
2 cent per liter. Om voor die premie in aanmerking te komen moeten de koeien minstens 120 dagen 
per jaar 6 uur in de weide lopen of minimaal 720 uur. Melkproducten in het zuivelschap in de 
supermarkt zijn grotendeels afkomstig van bedrijven die aan deze eis voldoen. Op het pak staat dan 
het weidemelklogo.  
 

 
Afbeelding 13: weidemelklogo op een yoghurtpak (eigen foto) 
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Hoewel droogte en warmte en minder geschikte verkaveling de voordelen van weidegang teniet 
kunnen doen is over het algemeen goed uitgevoerde beweiding aantrekkelijk. Na 30 jaar relatieve 
stilte aan dat front is er de laatste jaren weer veel praktisch onderzoek naar weidegang in Nederland. 
Zo heeft de Stichting Weidegang Nieuw Nederlands Weiden geïntroduceerd, dat momenteel op veel 
bedrijven met weidegang naar grote tevredenheid wordt toegepast. Zie ook 
https://www.stichtingweidegang.nl/nieuwnederlandsweiden.html. 
 
Concluderend: als je door onze eigen streek rijdt, fietst of wandelt zie je veel boerenactiviteit. Je 
ziet hoe de boer inspeelt op betere bodemkwaliteit, ruimere bouwplannen hanteert en 
mechanisatie aanpast aan omstandigheden. De koe in de weide is in onze streek heel gewoon en 
onmisbaar in een aantrekkelijk landschap. Daarnaast is de toegenomen aandacht voor 
biodiversiteit waar te nemen: bloemenranden aangelegd door boeren of door initiatieven van 
burgers verschijnen in het landschap. Goede ontwikkelingen! 
 
In een volgende bijdrage ga ik in op de uitdagingen van kringlooplandbouw en natuurinclusieve 
landbouw in onze eigen streek.  
 
Hebt u vragen of reacties op deze artikelenserie: stuur een mail naar hegengerrit@gmail.com. 
Ook als u in de toekomst belangstelling hebt voor een landbouwexcursie: stuur een mail.  
Sleen, februari 2021, Gerrit Hegen. 
 
 


