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Maatregelen voor schoner grondwater

Werkwijze Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Gerjan Hilhorst

WLR – De Marke

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van bemesting naar nitraat
NP bemesting

Doel: verlagen 
bodemoverschot 
door verhogen van 
de gewasopbrengst

NP gewasopbrengst

nitraat (mg/l)

NP bodemoverschot (kg/ha)
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Resultaten KringloopWijzer

Verschillen in bodemoverschot
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Resultaten N-min metingen 2014-2016

Resultaten N-min metingen maïs 

Na scheuren grasland groot 
risico op N uitspoeling
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• Gering risico op stikstofverliezen
• Aandacht voor gras- en zodekwaliteit
• Beregening
• Beweidingsplan

• Wisselbouw op een gedeelte van het bedrijf ten 
dienste van het bouwland

Gras moet gras blijven

Wisselbouw

60% blijvend grasland

20% maïs

20% 
gras/klaver
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Graslandvernieuwing 

• Op zandgrond alleen in het voorjaar mogelijk
� Bemesten in onbeteelde grond
� Onkruidbestrijding lastig (o.a. kweek)
� Opbrengst derving
� Zaaien met een dekvrucht (graan)

• Veel gehanteerd alternatief
� Tussen jaar maïs met gras inzaai in het najaar
� Toename van de stikstofverliezen in de maïsteelt
� Heroverweging scheurverbod?

• Streven naar een goed BEX resultaat
� N/P in excretie in evenwicht met N/P plaatsing
� Behouden van organische stof op het bedrijf

• Verhogen benutting dierlijke mest
� Goede verdeling gras / maïs / overige gewassen
� Perceelspecifiek bemesten = bemesten naar 

opbrengstcapaciteit van het perceel
� Verdunnen met water

Opbrengstverhoging grasland (1) 
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• Verbeteren bodemkwaliteit
� Goede ontwatering

� Voorkom                    
bodemverdichting             
→ machines en          
tijdstip bewerkingen

� Bodemcheck:        
chemische en           
fysische kenmerken

Opbrengstverhoging grasland (2) 

• Gras moet gras blijven

• Verbeter de bodemkwaliteit

• Verhoog de benutting van dierlijke mest

• Perceelspecifiek bemesten op basis van opbrengst

• Geen eenjarig tussenteelt maïs bij 
graslandvernieuwing

• De uitvoering van het bedrijfssysteem is belangrijker 
dan het type bedrijfssysteem

Samenvatting 


