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Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben op 4 juli 2017 het voornemen uitgesproken, indien uw Staten geen beden-
kingen inbrengen die de subsidieverlening in de weg staan, aan het demonstratie-
project'Grondig boeren met maÏs'subsidie toe te kennen ter hoogte van in totaal
€ 268.738,--. Het project draagt bij aan het realiseren van doelstelling 7.1.1 van de
begroting'Stim uleren van versterking toekomstgerichte land bouw en agribusiness'.

De subsidie is aangevraagd door Wageningen University & Research, mede namens
een aantal andere betrokken projectpartners. Samen zullen zij het project gaan uit-
voeren binnen de provincie Drenthe. Naast de gevraagde provinciale bijdrage is ook
subsidie aangevraagd bij en toegezegd door de vier waterschappen binnen onze pro-

vincie. Een deel van de financiering die geleverd zalworden door de provincie en de

waterschappen zijn zogenaamde DAW-middelen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).
Ook diverse sectorpartijen dragen financieel bij aan het project, zoals Agrifirm, diverse
zaaizaadveredelaars, adviesorganisaties en erfbetreders. Alle genoemde partijen
(inclusief Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord en Drents Agrarische Jongeren
Kontakt (DAJK)) zijn ook vertegenwoordigd in een stuurgroep, die ervoor zorgt dat het
project focus houdt op het realiseren van gestelde doelen.

Het project is er op gericht de teelt van mais verder te verduurzamen. De verduur-
zaming is zowel gericht op de kwaliteit van de leefomgeving, als ook op de op-
brengsten van de agrarische ondernemers. Het project laat op verschillende manieren
in en aan de praktijk zien welke maatregelen getroffen kunnen worden om met
behoud of zelfs verbetering van (financiële) opbrengsten minder invloed te hebben
op de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. De demon-
stratievelden worden aangelegd op proefboerderij Kooijenburg te Marwijksoord en
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daarnaast worden op negen praktijkbedrijven verspreid over Drenthe ook diverse
demonstratievelden ingericht. Rond deze demonstratievelden worden bijeenkomsten
georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij de teelt van maTs. Geinteresseerde
telers, loonwerkers kunnen zien wat er gebeurt, zij worden actief geïnformeerd over
behaalde resultaten en zij kunnen met collega-ondernemers en andere betrokkenen in
gesprek komen.

Op grond van artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe
kunnen wij pas een besluit nemen over verlening van project- en incidentele prestatie-

subsidies vanaf € 150.000,-- nadat uw Staten eventuele wensen en bedenkingen
hierover ter kennis van ons hebben kunnen brengen. Dit is de zogenoemde 'voor-
hangprocedure'.

Wijverzoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wijzien uw reactie
graag uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Staten tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van

secretaris

jectplan Grondig boeren met maTs 3

.coll.
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Samenvatting  
 
De duurzaamheid van agroproductie in Nederland staat onder toenemende 

belangstelling. Duurzaamheid wordt niet alleen meer gezien als een ecologisch 
en sociaaleconomisch aspect van agroproductie maar ook steeds meer als 
unique selling point. De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat 

onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer 
duurzaamheid is groot. Inmiddels worden steeds meer 

duurzaamheidsproblemen geassocieerd met de huidige maïsteelt, zoals uit- en 
afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende 
gehaltes aan organische stof, achteruitgaande bodembiodiversiteit, 

toenemende druk van ziekten en plagen en productie van broeikasgassen als 
lachgas. Op de langere termijn zal dit niet houdbaar blijken te zijn. Om deze 

problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief 
teeltsysteem dat genoemde problemen in veel mindere mate heeft en daardoor 
de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te 

zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een 
geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt 

ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en 
aangepaste teeltwijze. Dit nieuwe teeltsysteem geeft het gebruikelijke 
rendement als de huidige teeltwijze, maar draagt bij aan 

1) een betere bodemkwaliteit en structuur met een geleidelijk hoger 
wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager 

wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) 
2) vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden 

ziekten, plagen en onkruiden 
3) een hogere bodembiodiversiteit en 
4) vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- 

en oppervlaktewater.  
5) Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen 

gebruiksnormen. 
Met de kennis uit onderzoek heeft de provincie Drenthe, Waterschappen, 
LTONoordfondsen en Melkveefons het project ‘Grondig Boeren met Maïs’ 

mogelijk gemaakt in de periode (2012- februari 2017) om kennis middels 
demonstratie van het nieuwe teeltsysteem naar de praktijk te brengen. Het 

meerjarig demonstratie perceel met verschillende teeltsystemen in Kooijenburg 
laat de voordelen van andere teeltsystemen steeds duidelijker zien. Vanaf 2015 
zijn satellietbedrijven geworven (9 in 2016) die op hun bedrijf laten zien aan 

maistelers uit de buurt wat mogelijkheden zijn om de mais anders te telen. 
Tevens zijn rassenproeven aangelegd om de waarde van zeer vroege 

maisrassen te bepalen en vooruitgang in opbrengst en kwaliteit te realiseren. 
Vanuit zowel de praktijk als de erfbetreders is een toenemende belangstelling 
voor een duurzamere vorm van maisteelt waar te nemen. Tijdens 

bijeenkomsten in winter en het groeiseizoen zijn vele maistelers op de hoogte 
gebracht van de resultaten. Tijdens de Gras en mais manifestatie waren 2013, 

2014, 2015 en 2016 tussen de 350-600 bezoekers. De communicatie werd 
ondersteund middels een website (www.grondigboerenmetmais.nl), diverse 
leaflets en nieuwsbrieven.  

In het Zuidoostelijk zandgebied spelen dezelfde problemen binnen de maisteelt. 
Vanwege de positieve resultaten hebben stakeholders aangegeven eenzelfde 

http://www.grondigboerenmetmais.nl/
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project ook in Zuidoostelijk zandgebied te willen opzetten. Dit project zal 
waarschijnlijk in 2017 starten. 

 
Uit de eerste periode zijn de belangrijkste resultaten: 

 Tijdig nazaai van groenbemester of onderzaai geeft een droge stof 
opbrengst in het voorjaar (blad en wortel) van respectievelijk bijna 5 en 
ruim 7 ton/ha. Hier staat een opbrengst van ca. 0.5 ton/ha bij nazaai in 

oktober tegenover 
 Inzaai van gras na vroegere maisrassen geven meer mogelijkheden voor 

vruchtwisseling mais/gras. Inzaai van gras in september geeft al in 
voorjaar goede eerste snede. 

 Gras onderzaai lijkt voor Drenthe een zeer geschikte methode om een 

geslaagde groenbemester te telen. 
 Twee van de vier teeltsystemen laten een positieve organische stof 

balans zien in de berekening. Dit resulteert in een robuustere groei. 
 Nieuwe systemen hebben een gelijke of lagere berekende 

broeikasgasemissie. 

 Gras onderzaai levert minder punten milieubelastingpunten op omdat 
geen bodemherbiciden toegepast worden. 

 Uit enquêtes onder maistelers in Drenthe kwam naar voren dat de 
aandacht voor grondbewerking is toegenomen (minder ploegen), er 

meer gras onderzaai plaatsvindt, meer aandacht voor variabel bemesten 
en tijdige oogst voor een goede groenbemester. Men neemt inmiddels 
actie om de problematiek aan te pakken. Aan de optimalisatie van de te 

nemen acties kan het project verder bijdragen. 
 

De speerpunten voor deel 3 zijn: bodem/organsiche stof balans, mineralen 
balans, saldo/voederwaarde, gewasbescherming en broeikasgasemissie. De 
centrale demo locatie en de negen satellietbedrijven hebben een centrale rol in 

de communicatie zoals bijeenkomsten op de bedrijven en centraal 
(manifestatie). 

Belangrijke aandachtspunten voor de komende periode zijn: 
 Hogere opbrengst met slechte groenbemester vs. eerdere oogst in 

combinatie met onderzaai/nazaai. Bepaling juiste oogstmoment in relatie 

tot slagen groenbemester. 
 Onderzaai: welke gewassen produceren massa en zijn tegelijkertijd 

makkelijk onder te werken (ook kijkend naar aaltjes) 
 Wat leveren de teeltsystemen op in de bedrijfsvoering. In beeld brengen 

waar de wet- en regelgeving knelt. 

 Gewasbescherming: inventieve onkruidbestrijding en monitoring 
waterkwaliteit 

 Broeikasgasemissie (inbreng Friesland Campina): handelingsperspectief 
rond de maisteelt in beeld brengen 

 Ruimte voor demonstratie van nieuwe machines/technieken. 

De Gras en mais manifestatie behoudt de rol van centraal moment om alle 
maistelers te bereiken. Het project zal zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij 

initiatieven zoals kringloopwijzer, regionale activiteiten (zoals aanpassing 
strokenfrees) en PPS projecten.  
Het project is een samenwerking tussen Wageningen UR en Agrifirm aangevuld 

met andere erfbetreders (adviseurs), loonwerkers, Waterschappen, LTO Noord 
en de Provincie. 
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De samenwerking levert een bijdrage aan de Drentse economie en 
werkgelegenheid. Erfbetreders en loonwerkers vergroten hun kennis dit leidt 

tot behoud van werkgelegenheid en vergroting draagvlak voor investeringen. 
De primaire sector wordt versterkt omdat op termijn de maisopbrengst per ha 

minimaal op peil blijft (economisch duurzaam). 
Door de samenwerking in het project met onder andere loonwerkers in Drenthe 
zullen zij gestimuleerd worden in het investeren in nieuwe machines. 

Looptijd van het project zal zijn 1 maart 2017 tot 1 maart 2019. 
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1. Inleiding (visie, achtergronden, kader)  

Een duurzame ontwikkeling van de landbouwsector wordt bereikt als 
geproduceerd wordt met een voldoende financieel rendement en met respect 

voor mens (inkomen, gezondheid en welzijn), dier (gezondheid en welzijn) en 
milieu (natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en het ecosysteem) op een wijze 
dat de huidige productiewijze geen beperkingen oplegt aan hoe komende 

generaties in hun voedsel willen voorzien (definitie commissie Brundtland). De 
huidige landbouw maakt gebruik van niet hernieuwbare hulpbronnen (energie 

en fosfaat) en de kwaliteit van het ecosysteem (water, bodem, biodiversiteit) 
baren zorgen, zeker tegen de achtergrond van een toenemende vraag naar 
grondstoffen uit de landbouw. Als gebruiker en beheerder van het landschap 

kan de landbouw ook bijdragen aan schoon water en verhoging van de 
(agro)biodiversiteit. De Agrofood topsector heeft in haar plan aangegeven dat 

verduurzaming een belangrijke plaats inneemt en dat efficiënt gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en produceren in harmonie met het ecosysteem 
speerpunten zijn in haar beleid1.  

 
Op veel bedrijven heeft de maïsteelt een belangrijke plek in het 

bedrijfssysteem. Deze teelt neemt in Nederland een oppervlakte in van 
240.000 ha in 2015 oftewel ca 1/3 deel van het akkerbouwareaal. De totale 
productie bedroeg 10.600 kiloton. Hiervan is snijmaïs de meest belangrijke 

teeltwijze (naast corn cob mix en korrelmaïs). Van dit areaal stond in 2015 
circa 20.050 ha (8,5%) in Drenthe met een totale productie van circa 950 

kiloton. Bij een gemiddelde prijs in 2015 van 45 € per ton, is hiervan de 
productiewaarde 43 miljoen €. De teelt van (snij)maïs is voor Drenthe 
betekenisvol en dat betekent dat economisch, ecologisch en maatschappelijk 

verantwoorde maïsteelt een substantiële bijdrage levert aan de duurzaamheid 
van de landbouwsector in Drenthe. 

 
Voor de melkveehouderij op zandgrond is de maïsteelt zeer belangrijk. 
Zetmeelrijke, eiwitarme maïs combineert uitstekend met zetmeelarm maar 

eiwitrijk gras. Dit is goed voor de koe maar ook voor het milieu. Enerzijds 
omdat een maïsgewas zeer efficiënt met water omgaat en anderzijds omdat 

een rantsoen met maïs de emissie van lachgas en ammoniak beperkt23. 
Bovendien kan door het gebruik van maïs op de hoeveelheid krachtvoer worden 
bespaard. 

 
Daar staat tegenover dat op veel bedrijven bij de maïsteelt te veel meststoffen 

en herbiciden verloren gaan, wat gevolgen heeft voor de waterkwaliteit. Ook 
maïstelers zijn daar niet blij mee, omdat dit duidt op een slechte benutting van 

                                                 
1
 Hart, C, ‘t, H. Hoogeveen, N. Janssen, M. Kropff & J. van Rijsingen, 2011. Topsector Agro&Food. 

‘Agro&Food: De Nederlandse groeidiamant’. Den Haag. http://www.top-

sectoren.nl/agrofood/document/adviesrapport-agrofood.  
2
 Duinkerken G. van, G. André, M.C.J. Smits, G.J. Monteny, K. Blanken, M.J.M. Wagemans en L.B.J. Šebek 

(2003). Relatie tussen voeding en ammoniakemissie vanuit de melkveestal. Praktijk Rapport Rundvee 25. 

Praktijkonderzoek Veehouderij, Lelystad, 66 pp. 
3
 Smits M.C.J., G. van Duinkerken en G.J. Monteny (2002). Mogelijkheden van ammoniakemissie beperkende 

voermaatregelen in de melkveehouderij. Nota P 2002-36, Instituut voor Milieu- en Agritechniek, Wageningen, 

37 pp. 

http://www.top-sectoren.nl/agrofood/document/adviesrapport-agrofood
http://www.top-sectoren.nl/agrofood/document/adviesrapport-agrofood
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grond- en hulpstoffen. De teeltkosten zijn dan te hoog en de 
gewasopbrengsten te laag. 

Om verliezen naar het milieu te beperken heeft de overheid wetgeving 
opgesteld, waarmee het wettelijke advies lager ligt dan het landbouwkundige 

advies. Dit gaat gepaard met opbrengst verliezen. 
De huidige maïsteelt heeft daarnaast ook een negatieve invloed op de 
bodemkwaliteit doordat deze veelal in continu-teelt wordt uitgevoerd met 

weinig aanvoer van organische stof en berijding met zware machines onder 
ongunstige omstandigheden.  

Een slechte bodemkwaliteit veroorzaakt vervolgens weer diverse milieukundige 
(nutriënten- en herbiciden af- en uitspoeling, droogte, broeikasgasemissie, 
verlaging biodiversiteit) en teelt technische (late zaai, droogte, plasvorming, 

stress, ziekten, slechte benutting nutriënten) problemen. Dit  alles leidt tot 
opbrengst- en kwaliteitsreductie en daarmee tot en lagere economische 

opbrengst. Hiermee komt de duurzaamheid van de teelt verder onder druk te 
staan.  
 

De praktijkprojecten “Koeien en Kansen”, “Dairyman” en “Landbouw Centraal” 
(hier was Waterschap Hunze en Aa’s nauw bij betrokken) hebben in april 2010 

een themadag over “Duurzame maïsteelt op zandgrond” georganiseerd. In deze 
workshop is stil gestaan bij bovengenoemde knelpunten op het gebied van 

duurzaamheid van de maïsteelt4. Hier heeft een vijftigtal deskundigen van 
onderzoeksinstellingen, adviesorganisaties en handel zich gebogen over de 
mogelijkheden van een duurzame maïsteelt. Daar is geconcludeerd dat een 

integraal duurzame teelt van maïs op zandgronden goed mogelijk maïs is. Goed 
bodembeheer is hierbij geïdentificeerd als één van de leidende verbeterroutes. 

Concreet zijn hierbij genoemd het introduceren van vruchtafwisseling en/of het 
gebruik van nateelten volgend op een vroeg ruimend maïsgewas. 
Vruchtwisseling met bijvoorbeeld gras en het inpassen van nateelten verhoogt 

de aanvoer van organische stof en dit werkt stimulerend op het bodemleven, 
bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit. Het gebruik van nateelten vraagt een 

maïsaangepaste maïsteelt met daarvoor benodigde specifieke rassen en een 
aangepaste (verminderde) grondbewerking. Dit biedt kansen om ook bij 
aangescherpte gebruiksnormen (N en P) voldoende en kwalitatief 

hoogwaardige maïs te produceren. 
 

Tijdens de themadag is geconcludeerd dat kennis beschikbaar is, maar dat 
deze toegankelijk moet worden gemaakt voor individuele telers en specifieke 
percelen. De geconstateerde oplossingen moeten daartoe regionaal worden 

gecombineerd tot innovatieve en duurzame teeltsystemen en vervolgens 
uitgeprobeerd en gedemonstreerd op voorloperbedrijven. Op deze bedrijven 

kunnen de systemen en de kennis hierover zich verder ontwikkelen. Deze 
bedrijven vormen vervolgens de bakens voor kennisverspreiding naar de brede 
praktijk. Buurt  bedrijven kunnen vervolgens passende aspecten opnemen in 

hun bedrijfsvoering. 
 

De Provincie Drenthe hecht een groot belang aan duurzaam ondernemen en 
verbetering van bodemkwaliteit, waarbij met name verhoging van het 

                                                 
4
 Aarts, F. et al, 2010. Duurzame maïsteelt op zandgrond. Verslag van een deskundigendag, gehouden op 22 

april 2010. http://edepot.wur.nl/156736  

http://edepot.wur.nl/156736
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organische stofgehalte5 en biodiversiteit van belang zijn. Het uiteindelijke doel 
hiervan is het realiseren van brede milieuwinst, en tevens een economisch 

duurzame maisteelt voor de landbouwsector.  
 

Tijdens de gras en mais manifestatie in 2013 en 2016 is aan een 50 tal 
maistelers een enquête over hun wijze van maistelen voorgelegd. Wanneer de 
enquêtes van 2016 naast die van 2013 gelegd wordt vallen de volgende punten 

op: 
 Aandacht voor grondbewerking toegenomen. Men lijkt af te stappen van 

standaard ploegen om bewuster om te gaan met de bodem 
 Bodem ziet men nog steeds als een belangrijk basis voor een goede 

maisteelt 

 Meer actie rond bodemkwaliteit. Er is een toename van gras onderzaai 
waar te nemen 

 Meer aandacht voor variabel bemesten (hoeveelheid en type) en tijdig 
oogst voor goede groenbemester 

 

 

                                                 
5
 Hanegraaf, M.C., D.W. Bussink, L. van Schöll & M.J.G. de Haas, 2009. De afbraaksnelheid van organische 

stof in Drenthe. Rapport 972.06, NMI, Wageningen, 89 p. 
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2. Huidige situatie 

 

2.1 Belang maïsteelt 

De huidige snijmaïsteelt is sterk gericht op het produceren van hoogwaardig 
ruwvoer (ook wel krachtvoerteelt genoemd). Hoogwaardig wil zeggen veel 

energie per kg product, dat wordt gerealiseerd door een zeer hoge 
verteerbaarheid en een hoog (bestendig) zetmeelgehalte. Het opheffen van de 
superheffing maakt een maximale drogestofopbrengst per hectare belangrijker. 

Voor de energievoorziening wordt dan mogelijk weer meer gebruik gemaakt 
van krachtvoer. Milieukundig gezien een ongewenste ontwikkeling gelet op de 

import van met name sojaschroot die hiervoor nodig is. Voor de duurzaamheid 
van de veehouderij blijft de aandacht voor de kwaliteit van maïs van groot 
belang.  

 
In het rantsoen van melkvee is maïs met name de energiebron en gras met 

name de eiwitbron. Met name in combinatie met grote hoeveelheden gras in 
het rantsoen  is maïs van groot belang, voor een hoge benutting van het voer, 

een hoge melkproductie en voor beperking van negatieve milieueffecten (N-
benutting, methaan- en ureumuitstoot). Voor de melkveehouderij is snijmaïs 
dus een zeer belangrijk energierijk ruwvoeder.  

De huidige maïsteelt kent echter ook uitdagingen. De belangrijkste liggen op 
het gebied van het mitigeren van een negatief effect op de bodemkwaliteit, 

waterkwaliteit, een onbalans in nutriëntengift en –opname en van 
bodemgebonden ziekten en plagen. Soms wordt maïs ook als 
landschapsvervuiling ervaren. 

Wat houden deze uitdagingen in en wat zijn de oplossingen? 
 

2.2 Problemen huidige maïsteelt 

 

2.2.1 Bodemkwaliteit en biodiversiteit 

 
Maïs wordt veelal uitgevoerd in continuteelt, waarbij jaarlijks wordt geploegd, 
laat wordt geoogst en matig ontwikkelde vanggewassen worden geteeld. 

Daardoor is er op veel maïspercelen sprake van een matige bodemstructuur 
met een laag organische stofgehalte en bodemverdichting.  

Bodemverdichting staat aan de basis van tal van problemen6. Door 
bodemverdichting zijn percelen in het voorjaar wat natter en daardoor later 
toegankelijk. Met als gevolg dat de oogst ook weer later is en daardoor ook 

weer extra kans op slechte omstandigheden en een verdere verslechtering van 
de bodemstructuur.  

                                                 
6
 Zwart, K.B., J.J.H. van den Akker, D.W. Bussink, M.J.O.M. de Haas, R.Y van der Weide, J.G.M. Paauw W. 

Saathoff, D. Goense & A.J. Doornbos, 2011. Waterkwaliteit bij de wortel aangepakt. Alterra rapport 2177. 

http://edepot.wur.nl/168586  
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Door een laag organisch stofgehalte en bodemverdichting is de 
waterhuishouding vaak slecht. Waterberging is geringer, waardoor eerder kans 

op droogte. Anderzijds is er door slechte doorlatendheid een grotere kans op 
plasvorming en verslemping. Ongunstige groeiomstandigheden en stress zijn 

het gevolg. De maïs wordt hierdoor ook ziektegevoeliger. Kiemschimmels 
veroorzaken eerder opkomstproblemen. Maar ook wordt de maïs gevoeliger 
voor Fusarium, Builenbrand en Helminthosporium. De maïs kan vaak niet 

ongestoord groeien, waardoor de nutriëntenbenutting verslechtert. Met als 
gevolg dus grote kans op uitspoeling van nutriënten. 

 
Dit alles heeft tot gevolg dat er vaak meer kosten (beregening, nutriënten) 
moeten worden gemaakt, maar dat er uiteindelijk minder opbrengst en 

kwaliteit wordt geoogst. Uit onderzoek waarbij continuteelt is vergeleken met 
maïs in vruchtwisseling is een 10-20% lagere drogestof opbrengst 

geconstateerd met name veroorzaakt door een slechte bodemstructuur 
(www.handboeksnijmaïs.nl). Het economisch resultaat van de teelt biedt dus 
ruimte voor verbetering. 

 
Daarnaast ontstaat door bodemverdichting meer broeikasgasemissie (lachgas). 

Dit komt omdat in zuurstofarme omstandigheden de nitraatafbraak naar 
stikstofgas en zuurstof door microbieel bodemleven onvolledig plaatsvindt 

waarna  N2O (lachgas) ontstaat. Verder wordt de emissie van broeikasgassen 
verhoogd door het aantal grondbewerkingen. Een kerende grondbewerking (bv 
ploegen) heeft daarnaast een negatief effect op het bodemleven.  Het 

bodemleven is vooral actief in de bovenste 12 cm van de grond.  Deze laag 
wordt jaarlijks “begraven” bij kerende grondbewerking. Regenwormen zijn 

bijvoorbeeld zeer gevoelig voor kerende grondbewerking. De biodiversiteit 
ondergronds wordt hierdoor verlaagd en dat kan op haar beurt weer invloed 
hebben op de biodiversiteit bovengronds. Continuteelt van maïs leidt tot veel 

minder bodemleven en biodiversiteit in vergelijking tot blijvend grasland. 
Maïspercelen worden in dit verband ook wel dode bodems genoemd. 

In het project “Koeien en Kansen” is bijv. vastgesteld, dat maïs veel minder 
kunstmest vraagt dan blijvend grasland, maar maïs tot veel minder 
bodemleven leidt (o.a. door ploegen, bewerken). 
 

2.2.2  Waterkwaliteit 
 

Continuteelt  van maïs verhoogt de kans op het voorkomen van resistente 
onkruiden, waarvoor specifieke en mogelijk meer herbiciden moeten worden 
ingezet om de teelt onkruidvrij te krijgen. Tevens wordt door de verdichting de 

kans op plasvorming vergroot en ten gevolge daarvan een grotere kans op 
afspoelen van herbiciden. Ook nutriënten kunnen op deze manier afspoelen. Dit 

is een gevaar voor de waterkwaliteit van oppervlakte water. In het pilotproject 
“Maïscasus Hoge en Lage Raam “ waar in 2008 t/m 2010 is gewerkt aan  
schoner oppervlaktewater in intensieve maïsteeltgebieden (Telen met 

Toekomst), zijn hier bewijzen voor gevonden. Met name na zware regenval zijn 
hogere concentraties herbiciden in het oppervlakte water gevonden. 

 
Nutriënten kunnen daarnaast ook uitspoelen naar het grond- en 
oppervlaktewater. Dit wordt veroorzaakt door dat er een onbalans is in 

nutriëntengift en –opname. Het gaat hierbij met name om tijdstip van 
toediening en opname en plaats van de beschikbaarheid voor opname. Maïs 
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neemt met name nutriënten op tussen 1 juni  en 1 augustus. Daarnaast wordt 
veel drijfmest in maïsteelt toegepast, met een lage werkingscoëfficiënt van de 

stikstof. Ook wordt een vrij grote rijafstand (75cm) gehanteerd, waardoor het 
lang duurt voordat de bodem geheel doorworteld is. 

 
De waterkwaliteit van het grondwater wordt beschermd door het huidige 
mestbeleid, waarin de Kaderrichtlijn water leidend is. Om de hierbij horende 

nitraatrichtlijn te halen zijn gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, een 
gebruiksnorm voor dierlijke mest en een verplichte nateelt van een vanggewas 

ingesteld. De Nitraatrichtlijn (50 mg nitraat / liter in het ondiepe grondwater) 
wordt echter ook met deze normen en verplichtingen op zandgrond onder maïs 
nog niet altijd gehaald, ook niet in Drenthe. Daarom worden de 

gebruiksnormen de komende jaren mogelijk verder aangescherpt. Vooralsnog 
zijn de eindnormen voor 2013 gesteld op 140 kg (zandgrond) en 150 kg 

(veengrond) werkzame stikstof per ha. Voor fosfaat is afhankelijk van de 
fosfaattoestand (Pw) in de grond de norm tussen 55 en 85 kg P2O5 per 
hectare. Met name de fosfaatgebruiksnorm zal de hoeveelheid drijfmest per ha 

gaan bepalen en daarmee de aanvoer van organische stof verder onder druk 
zetten. 

 
De uitdaging is enerzijds om aan deze Nitraatrichtlijn te voldoen, anderzijds 

binnen deze kaders toch een economisch interessant teelt te behouden. Een 
economische interessante teelt vraagt om een hoge opbrengst (14-16 ton 
drogestof/ha). Bij lagere gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat dreigt dit in 

het gedrang te komen. Het landbouwkundig optimale N-advies bij weinig inzet 
van drijfmest is 200kg minus N-min. Er dreigt dus een verlaging van de 

opbrengst per ha (en daarmee verlaging van de recource efficiency) bij de 
gangbare maïsteelt na verlaging van de normen. 
 

Uit onderzoek naar rijenbemesting met runderdrijfmest in Zuid-Oost Nederland 
komt, zoals in onderstaande figuur te zien is, naar voren dat de droge stof 

productie bij toepassing van de drijfmest in de rij hoger is dan bij volvelds 
toepassing. Dit draagt bij aan een hogere efficiency van de bemesting en 
minder risico van uitspoeling van nutriënten.  
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2.2.3 Bodemgebonden ziekten en plagen en gewasgebonden onkruid 
 

Bij continuteelt van maïs gaan maïsspecifieke ziekten, plagen en onkruiden zich 
meer ontwikkelen. Te denken valt hier aan diverse nematoden, waarbij met 

name het vrijlevende wortelaaltje van de geslachten Trichodorus en 
Paratrichodorus ook werkelijk schade kunnen doen aan maïs. Uit recent 
onderzoek van PPO bleek dat bij een besmetting van Trichodorus similis bij 

snijmaïs de drogestofopbrengst kan dalen met 2,5 ton per ha.  
Ook ontwikkelen er zich bij continuteelt diverse schimmelziektes in maïs, zoals 

Pythium (kiemschimmels en wortelverbruining), Fusarium, builenbrand 
(Ustilago), Helminthosporium. Deze schimmels veroorzaken 
opkomstproblemen, oogstverliezen en  opbrengstreducties.  

Sinds enige jaren is er verhoogde kans op het optreden van de 
maïswortelkever in Nederland, een kever, die zich vanuit de Balkan langzaam 

verspreid over het Europese maïsareaal. Het lijkt slechts een kwestie van tijd, 
dat dit insect in Nederland schade gaat aanrichten. De schade die kan optreden 
zijn een slechte korrelontwikkeling rond de bloei en omgevallen planten bij de 

oogst. Dit geeft opbrengst- en kwaliteitsreductie, te meer in continuteelt daar 
de kever overwintert in maïspercelen.  

Wat betreft onkruiden is al aangegeven dat de continuteelt aanleiding heeft 
gegeven tot de ontwikkeling van een eenzijdig en moeilijk te bestrijden 
onkruidsamenstelling. Vruchtwisseling kan de bestrijding van onkruiden 

aanzienlijk verbeteren.  
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Samenvattend kan gesteld worden dat de huidige teeltwijze van 

snijmaïs in continuteelt milieukundige beperkingen heeft en: 
 ongunstig is voor een goede bodemkwaliteit op lange termijn en 

daarmee ook emissies van nutriënten en broeikasgassen 

stimuleert 
 op zandgrond niet in staat zal zijn te voldoen aan de normen die 

behaald moeten worden op grond van de KRW en de 
Nitraatrichtlijn. 

 inmiddels de ziekte- en plaagdruk opvoert waardoor opbrengsten 

onder druk komen te staan en/of (meer) bestrijdingsmaatregelen 
moeten worden uitgevoerd. 
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3. Oplossing: vernieuwing en innovatie 

 

De huidige situatie vraagt om oplossingen op het niveau van het teeltsysteem 

waardoor bovenstaande beperkingen integraal geadresseerd kunnen worden. 
De kennis hiervoor is beschikbaar en ligt in een maïssysteem dat gekenmerkt 
wordt door: 

 het telen van maïs in vruchtwisseling 
 het toepassen van vroegere maïsrassen  

 het  gebruik van goedgeslaagde vanggewassen 
 minimale (hoofd)grondbewerking 

 bodemverbeteraars 
 
De kennis is zover dat nieuwe productiesystemen integraal in de praktijk 

gedemonstreerd kunnen worden en aangepast kunnen worden (assemblage op 
basis van deelkennis) aan lokale omstandigheden en volgens lokale wensen. 

Vervolgens kan zo’n systeem in de praktijk geïmplementeerd worden. 
 

3.1 Vruchtwisseling 
 

De afwisseling van grasland en maïs op bouwland (vruchtwisseling) zal binnen 

3-5 jaar leiden tot een aanzienlijke verhoging van het bodemleven7. Ook de 
mineralisatie wordt verhoogd en daarmee de afhankelijkheid van (kunst)mest 

verlaagd. Tevens wordt hierin aangegeven dat verhoging van het organische 
stofgehalte, alsmede geringere grondbewerking de biodiversiteit sterk 
bevordert. Dit biedt aanknopingspunten om de maïsteelt duurzamer te maken 

door die kennis in te bouwen in nieuwe productiesystemen. 
 

Maïs in vruchtwisseling met gras is in dit kader zeer interessant. Bij blijvend 
grasland is het organische stofgehalte hoger dan bij continuteelt maïs 

(figuur1). Het organische stofgehalte onder maïspercelen is te verhogen door 
maïs af te wisselen met een 2-jarige of 3-jarige kunstweide. Daarnaast heeft 
dit ook een positief effect op het bodemleven en dus op de biodiversiteit. 

 
Het mes snijdt hierbij aan 

twee kanten. Het 
introduceren van 
wisselteelt ten opzichte 

van de praktijk om 
blijvend grasland te 

scheuren voor maïs 
continuteelt heeft een 
positief bijeffect. Immers, 

na onderwerken van 
blijvend grasland, komt er 

de eerste jaren door 
mineralisatie zo veel 

                                                 
7
 Vosman, B. et al, 2007. Agrobiodiversiteit, kansen voor een duurzame landbouw. Wageningen, Plant 

Research International en Alterra, Rapport 165, 72 p. 

 
Figuur 1. Ontwikkeling organische stofgehalte (OS) 

in de bodem bij verschillende teeltwijzen 
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stikstof beschikbaar dat de kans op uitspoeling erg groot is. Het positieve 
aspect  kan behouden en het negatieve aspect uitgeschakeld worden, door het 

gras na 2 of 3 jaar (kunstweide) weer dood te spuiten en maïs in stroken in te 
zaaien. 

Om te kunnen besparen op stikstof kunstmest kan er voor gekozen worden 
gras met klaver in te zaaien in plaats van alleen gras. Klaver bindt immers 
stikstof uit de lucht via stikstofknolletjes zodat op deze manier ook stikstof 

langs natuurlijke weg in het productiesysteem wordt gebracht. 
 

Zoals eerder aangegeven, heeft vruchtwisseling ook een gunstig effect op 
gewas- en bodemgebonden ziekten en plagen en daarmee op vermindering van 
de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen.  
 

 

3.2 Vroegere rassen en goed geslaagde vanggewassen 
 

Een tweede variant op vruchtwisseling is het telen van goed geslaagde 

tussenteelten, ook wel vanggewassen genoemd, die in hetzelfde jaar direct na 
de oogst van de maïs of als onderzaai ingezaaid worden. Momenteel op 

veehouderijbedrijven veelal winterrogge of Italiaans raaigras. 
Een geslaagd vanggewas voorkomt uitspoeling van nutriënten omdat deze 
mineralen in het gewas worden vastgelegd waardoor ze beter bestand zijn 

tegen uitspoeling in de winter als gevolg van het neerslagoverschot in die 
periode van het jaar. Deze nutriënten komen dan beschikbaar voor de volgende 

teelt van maïs met als resultaat minder uitspoeling en minder aanvoer van 
mineralen. Zeker bij aangescherpte gebruiksnormen is dit een goede bijdrage 
aan een goed financieel resultaat van de maïsteelt. 

Om extra stikstof in het systeem te krijgen en om minder kunstmest stikstof te 
hoeven geven, kan er voor gekozen worden samen met de rogge of het gras 

ook een vlinderbloemig gewas in te zaaien als vanggewas. Vlinderbloemigen 
binden stikstof uit de lucht en leggen dit vast in gewas en bodem. Er zijn goede 
ervaringen in het Friese project “Ontwikkeling en introductie van duurzame 

landschapsmaïstype in Noord-Nederland”  met een mengteelt winterrogge met 
winterharde erwten als vanggewas. Bij oogst van dit gemengde vanggewas 

komt er toch 20 kg stikstof extra beschikbaar voor het volggewas maïs, dan 
wanneer er alleen rogge geteeld en geoogst zou zijn. Er kan ook gekozen 
worden voor mengteelt van rogge met winterharde veldbonen.  

 
Een goed geslaagd vanggewas draagt daarnaast bij aan instandhouding of 

opbouw van de organische stof in de bodem. Ook geeft een goed geslaagd 
vanggewas een bescherming van de bodem in de winter en voedsel en 

schuilplaats voor biodiversiteit. 
 
Met de maisteelt verdwijnt per jaar ca. 2600 kg effectieve organische stof 

(eos). Met de aanvoer van 40m3 rundveedrijfmest is de aanvoer ca. 1200 kg 
eos/ha, na de maisoogst blijft met de stoppel ca. 650 kg eos/ha achter. Oftewel 

er is sprake van een negatieve eos balans van ca. 750 kg eos/ha. Een 
geslaagde groenbemester (zoals winterrogge) is in staat om 850 kg eos/ha aan 
te voeren en daarmee de negatieve balans te neutraliseren. 
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Uit recente berekeningen komt naar voren dat verhoging van organische stof in 
de bodem tot meeropbrengst leidt. Een richtlijn van 5-10% meeropbrengst is 

mogelijk per 600 kg eos per ha. 
 

 
Een belangrijke succesfactor van geslaagde vanggewassen is een zo vroeg 
mogelijke inzaai in het najaar of onderzaai in de maïs. Dan  worden de meeste 

nutriënten opgenomen en de meeste organische stof aan de bodem 
toegevoegd. De eerste helft van september lijkt het meest optimaal hiervoor. 

Dat betekent kiezen voor maïsrassen die rond dat tijdstip een drogestofgehalte 
van 35% kunnen realiseren. Over het algemeen zijn dat vroegere rassen, dan 
die in de huidige maïsteelt worden gebruikt, omdat het groeiseizoen voor maïs 

eigenlijk loopt tot half  oktober. Dat betekent dus een maand eerder oogsten.  
Bijkomend voordeel is, dat bij een vroegere oogst de (bodem)omstandigheden 

vaak beter zijn en dus minder structuurschade en lachgasemissie oplevert. 
Nadeel is echter dat vroegere maïsrassen vaak wel een hogere voederwaarde 
hebben, maar de opbrengst vaak lager is vanwege een maand korter 

groeiseizoen. Deze opbrengstreductie kan mogelijk gecompenseerd worden 
door vroegere rassen te telen bij een hoger plantaantal en in een ander 

plantverband. Om de nutriëntenbenutting te verbeteren kan gekozen worden 
voor een nauwere rijenafstand. 

 
Het verlies aan opbrengst bij een vroeg ruimende maïsteelt kan 
gecompenseerd worden door het oogsten van het vanggewas rond 1 april als 

aanvulling op de voorraad ruwvoer. We spreken dan van dubbelteelten. 
Hiermee wordt er minder organische stof aan de bodem toegevoegd. 

Bij een vroeg ruimende maïsteelt is het van des te groter belang om te zorgen 
voor zoveel mogelijk ongestoorde groeiomstandigheden en het gebruik van 
resources (zoals stikstof) zo efficiënt mogelijk te maken om zodoende een 

verlies aan opbrengst te minimaliseren. Daarom is naast aandacht voor 
bodemstructuur en organische stof ook aandacht nodig voor de algemene 

chemische bodemvruchtbaarheid zoals de juiste zuurgraad (pH). Om het 
efficiënt gebruik van resources te bevorderen bij vroeg ruimende maïs, is het 
zinvol rassen te kiezen met een zo hoog mogelijke N-efficiency.  
 

Bij inzaai van een groenbemester rond 1 september is uit onderzoek gebleken 
dat ca. 80 kg N/ha vastgelegd kan worden. Elke week later inzaaien neemt 

deze hoeveelheid met ca. 14 kg N/ha af. Inzaai rond 1 oktober resulteert tot 
een vastlegging van minder dan 20 kg N/ha. Daarnaast levert een 
groenbemester ook P en K voor het volggewas. Potentieel is dit 20-120 kg K2O 

(ItR) of 20-80 kg K2O (Rogge). 

 

3.3 Niet-kerend en minimale grondbewerking 
 

Een niet-kerende en minimale grondbewerking blijkt in potentie een positieve 
invloed te hebben op organische stofgehalte, bodembiodiversiteit, 

bovengrondse biodiversiteit, waterbergend vermogen, waterinfiltratie, 
draagkracht van de bodem, vermindering van energieverbruik en vermindering 
van lachgasemissie8910. Hiermee kunnen de problemen zoals momenteel kleven 

                                                 
8
 Weide, R, van der, D. van Balen & G. Meuffels, 2010. Telen zonder ploeg. 

http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/telen-zonder-ploeg  

http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/telen-zonder-ploeg
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aan de huidige maïsteelt (met name wat betreft bodem- en waterkwaliteit) 
opgelost worden. In vele landen is inmiddels aangetoond dat maïs uitstekend 

geteeld kan worden zonder kerende en met inzet van minimale 
grondbewerking. Ook in Nederland zijn de laatste jaren in onderzoek positieve 

ervaringen opgedaan. De technieken voor een dergelijke teeltwijze zijn dus in 
principe beschikbaar en kunnen ook qua kosten (dieselgebruik en 
machinegebruik) positief uitpakken.  

 
Diverse technieken zijn beschikbaar om als assemblage-onderdeel in het te 

demonstreren innovatieve systeem van maïsteelt in te bouwen. Bij de 
vruchtwisseling gras/maïs zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om de graszode 
in stand te houden door deze niet onder te ploegen en de maïs in stroken in te 

zaaien. De zode zorgt vervolgens voor meer draagkracht van de bodem bij de 
oogst en daardoor minder kans op structuurbederf.  In het project zullen mede 

in overleg met stakeholders verschillende beschikbare en uitgeteste technieken 
gedemonstreerd worden. 
 

3.4 Bodemverbeteraars 
 

Hierbij kan het gaan om producten, die extra organische stof aan de bodem 
toevoegen, maar het kunnen ook producten zijn die extra bijvoorbeeld een 

zorgen voor een betere beschikbaarheid en/of benutting van de nutriënten en 
daardoor minder verliezen en wellicht een hogere opbrengst per hectare.  

 

3.5 Resultaten tot nu toe 
In de voorliggende project periode is een aantal maatregelen gedemonstreerd 
zoals: 

 Maatregelen voor positieve organische stof balans door: 

o Vroeger oogsten (vroegere rassen) 
o Keuze van soort, zaaidichtheid en zaaitijdstip van groenbemester 

o Vruchtwisseling mais/gras 
o Actief aanvoer van organische stof 

Bij de demonstraties in Beilen en Rolde is begin 2014 de droge stof 

productie bepaald van de verschillende groenbemesters. Hier komt 
duidelijk naar voren dat late nazaai veel minder produceert dan vroege 

nazaai (in combinatie met vroeger maisras) of onderzaai. Onderzaai 
produceert duidelijk het meeste. De nutriënten die later in het seizoen 
vrijkomen zijn beschikbaar voor het (mais)gewas en dragen bij aan de 

verhoging van het organische stof gehalte in de bodem. 
 

                                                                                                                                                      
9
 Weide, R. van der, 2010. Geen structuurschade meer bij maïs. www.syscope.wur.nl, , 

http://edepot.wur.nl/168013 
10

 Weide, R.Y. van der, F. Alebeek & R. van den Broek, 2008. En de boer, hij ploegde niet meer. 

Literatuurstudie naar effecten van niet-kerende grondbewerking versus ploegen. http://edepot.wur.nl/3507   

http://www.syscope.wur.nl/
http://edepot.wur.nl/3507
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Middels het aanvoeren van organische meststoffen (bv. compost) is het 

mogelijk om een positief effect te bereiken op de organische stof balans. 
 

 Maatregelen die de afbraak van organische stof beperken 

o Niet kerende of minimale grondbewerking 
 Maatregelen om de benutting te verbeteren 

o GPS bemesten/zaaien = rijenbemesting met dierlijke mest en 
zaaien met GPS in 1 of 2 werkgangen (zo ook stroken zaai) 

 Maatregelen om bij geslaagde groenbemester toch maximale VEM 

opbrengst te halen 
o Dubbelteelt = naast maïs nog een oogst van een geslaagde 

groenbemester 
 
In de voorliggende periode is vooral gewerkt aan bewustwording en richting 

geven aan veranderende maisteelt. Zoals uit de enquêtes blijkt zijn er 
veranderingen op gang gebracht. In de komende jaren zal gericht zijn op het 

verder op gang brengen van verandering en het bestendigen van de 
veranderde maisteelt.  
De volgende punten zijn opgevallen in de voorliggende periode: 

 Vroeger oogsten (rassen) leidt tot wat minder maisopbrengst, maar 
duidelijk tot een beter ontwikkelde groenbemester. Op termijn moet 

bodemkwaliteit en daarmee de maisopbrengst  weer stijgen. 
 Vroegere rassen geven meer mogelijkheden voor vruchtwisseling 

mais/gras. Inzaai gras in september geeft al in voorjaar goede eerste 

snede. 
 Goed ontwikkelde groenbemesters en 2 á 3 jaar gras leveren met name 

N en K aan het volgende maisgewas. Hierdoor zijn met de aangescherpte 
gebruiksnormen toch hoge maisopbrengsten te realiseren 

 Gras onderzaai lijkt voor de zandgronden in Drenthe een zeer geschikte 
methode om een geslaagde groenbemester te hebben 

 Om het effect van actief aanvoer van organische stof te onderbouwen is 

de projectduur te kort. Twee van de vier teeltsystemen in de demo laten 
een positieve organische stof zien bij berekening. Vanaf 2014 leek de 

“vaste kracht” (nalevering van NPK) van de bodem op object met veel 
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aanvoer van organische stof op het oog beter en daardoor een stabielere 
mais te ontwikkelen. Dit met name doordat op standaardobject door 

overvloedige regenval in voorjaar de beschikbaarheid van stikstof te 
wensen overliet. 

 Ten opzichte van de standaard teeltwijze lijken de alternatieve 
teeltsystemen een toenemende maisopbrengst te laten zien waarbij in 
2016 de opbrengst op hetzelfde nivo of hoger lag. De investering in de 

bodem geeft in de eerste jaren een lagere opbrengsten maar deze neemt 
op termijn toe. 

 Nieuwe systemen hebben een gelijke of lagere berekende 
broeikasgasemissie. 

 Op dit moment hebben de nieuwe teeltsystemen een verbeterde 

mineralenbalans ten opzichte van de standaard manier van mais telen 
maar nog een klein overschot op N en P balans. 

 Het systeem met mineralen uit de kringloop (digistaat) scoort minder 
goed op de organische stof balans dan het gangbaar systeem. De 
organische stof balans van zowel het organische stof systeem als 

vruchtwisseling zijn zeer positief 
 Door het toepassen van onderzaai is het noodzakelijk rekening te 

houden met inzet van gewasbeschermingsmiddelen (bodemherbiciden). 
Dit heeft een positief effect op het aantal milieu belastingspunten 

waardoor deze op een lager nivo uitkomen. 
 De gemiddelde kosten per hectare van het organische stof systeem ligt 

ca 150 euro hoger ten opzichte van standaard. Het systeem met twee 

oogsten per jaar is dit 225 euro hoger. 
 Intensievere bodem analyse van het organische stof systeem laat zien 

dat de het N leverend vermogen op een hoger niveau is komen te liggen 
dan bij het standaard systeem 
 

 
 

 
 

 

Een vernieuwend en innovatief maïsteeltsysteem met inpassing van de 
genoemde elementen als vruchtwisseling, gebruik van kort seizoen maïs en 

combinatie met niet-kerende grondbewerking, levert de volgende voordelen 
op: 

 Een betere bodemstructuur en blijvend hogere organisch stofgehalten 

(door positievere organische stof balans) met verbetering van 
bodembiodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. 

 Minder emissie van lachgas. 
 Minder uitspoeling van stikstof naar grond- en oppervlaktewater. 
 Meer stikstof in het systeem waardoor ook bij strengere normen 

voldoende nutriënten beschikbaar zijn voor gewasgroei. 
 Verlaging ziektedruk door vruchtwisseling met als gevolg minder 

afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. 
 Betere benutting van nutriënten en daardoor minder emissie en meer 

opbrengst 
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4. Doelstelling en looptijd van het project 

 

Doel van het project is om een nieuw en duurzaam teeltsysteem van maïs te 
introduceren in de provincie Drenthe via een demonstratie-aanpak waarmee 
kennis wordt uitgewisseld met en ontwikkeld bij de doelgroep (maïstelers en 

loonwerkers). 
 

Dit nieuwe teeltsysteem geeft het gebruikelijke rendement als de huidige 
teeltwijze, maar draagt bij aan: 

1) een beter bodemkwaliteit en structuur met een geleidelijk hoger 
wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager 
wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) 

2) vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden 
ziekten, plagen en onkruiden 

3) een hogere bodembiodiversiteit en 
4) vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- 

en oppervlaktewater.  

5) Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen 
gebruiksnormen. 

 
Daarmee wordt een win-win situatie bereikt tussen people, planet en profit 
belangen. 

 
De kenmerken van dit teeltsysteem zijn vruchtwisseling en na- dan wel 

dubbelteelten in combinatie met aangepaste rassenkeuze en teeltwijze. 
 
Het aantal bedrijven met rundvee in Drenthe is momenteel ongeveer 1.800 en 

het aantal akkerbouwers is circa 1.400. De eerste groep is de belangrijkste 
doelgroep van dit project omdat zij de meeste maïs telen en de maïs ook 

gebruiken als veevoeder. Maar ook de akkerbouwers zijn als producenten van 
maïs onderdeel van de doelgroep. Tenslotte zijn ook loonwerkers als doelgroep 
van gewicht aangezien een belangrijk deel van de maïsteelt in belangrijke mate 

(deels) door loonwerkers wordt uitgevoerd.  
 

Het adopteren van een nieuw maïsteeltsysteem in de praktijk is daarom geen 
sinecure. Het werken met demonstraties en betrekken van alle relevante 
stakeholders is daarom voor de invoering van nieuwe teeltsystemen van maïs 

een randvoorwaarde. Middels deze demonstaties wordt niet alleen inzicht, 
kennis en vaardigheden bij de doelgroep vergroot maar wordt vooral de 

acceptatie cq de bereidheid om te veranderen, gediend.  
 
Looptijd 

Een verlengende periode van 2 jaar resulteert enerzijds in een 
duidelijker/zichtbaarder effect van de verschillende systeemvarianten en 

anderzijds meer tijd om de gedragsverandering te weeg te brengen en te 
bestendigen. 

Daarom is de project periode voor ‘Grondig boeren met maïs’ deel 3: 1 maart 
2017 tot 1 maart 2019. 



Pagina | 21 

 

Begin 2018 zal in overleg met de stuurgroep en financiers een go/no go volgen 
voor het tweede jaar. 
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5. Opzet project en planning 

 

Het 2 jaar durende vervolg project richt zich in eerste instantie op maïstelers 
(met name, maar niet uitsluitend, melkveehouders) en loonwerkers en het 
demonstreren van een duurzaam alternatief voor de huidige teelt van maïs. Bij 

deze demonstratie wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande kennis op 
relevante deelgebieden en een innovatief teeltsysteem waarin deze bestaande 

kennis kan renderen. Met dit innovatief teeltsysteem is inmiddels enkele jaren 
ervaring opgedaan in een onderzoeksproject. Deze ervaring wordt hiermee 

toegankelijk gemaakt voor de Drentse landbouw. 
 
Dit project zoekt hierbij nadrukkelijk aansluiting bij bestaande netwerken en 

studieclubs in Drenthe om de doorstroming van kennis en daarmee de 
effectiviteit en de efficiëntie van dit demonstratieproject te bevorderen.  

 
In figuur 2 is de projectstructuur gevisualiseerd. Het projectteam wordt 
gevormd door de partners Agrifirm en Wageningen UR nog aan te vullen met 

mogelijke andere erfbetreders. Deze combinatie geeft uiting aan een 
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Figuur 2. Projectstructuur 
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samenwerking tussen bedrijven en een kennisinstelling, waarbij Agrifirm de 
relatie met maïstelers inbrengt. Via de betrokkenheid van de bedrijven kan de 

innovatie ook na afloop van het project verder uitgerold worden in de sector. 
 

Net als in de eerdere periode laat de projectgroep zich bijstaan door een 
klankbordgroep bestaande uit enkele vooruitstrevende maïstelers en 
loonwerkers. De satellietbedrijven zullen zitting nemen in de klankbordgroep. 

Deze klankbordgroep heeft als taak om te sparren met het projectteam over 
operationele beslissingen in het project. Twee maal per jaar raadpleegt het 

projectteam een stuurgroep met vertegenwoordigers van overheid (provincie 
Drenthe) en bedrijfsleven (LTO Noord, vertegenwoordiger namens de kwekers, 
vertegenwoordiger namens ketenpartijen in de verwerking, loonwerkers en 

waterschappen). Deze raadpleging gaat over de koers van het project ten 
opzichte van het projectplan. De samenstelling van de stuurgroep hoeft niet 

noodzakelijkerwijs hetzelfde te zijn als in de eerdere periode. 
 
Voor dit vervolg project zullen de verschuivingen plaatsvinden zoals ingezet in 

het vorige deel van het project blijven qua aandacht in de projectstructuur (zie 
figuur 2). In de basis wordt dezelfde structuur gehandhaafd als in de eerste 

periode zoals in onderstaande figuur te zien is. Verschuivingen zijn: 
• Satellietbedrijven krijgen een centrale rol in het project. Dit worden de 

ambassadeur bedrijven in de regio waar maistelers rond deze bedrijven bij 
elkaar komen om kennis op te doen hoe maisteelt te optimaliseren. De 
satellietbedrijven krijgen begeleiding vanuit het project om aspecten uit de 

optimalisatie van de maisteelt te realiseren. De satellietbedrijven geven 
verder vorm aan de olievlekwerking die van het project uit moet gaan 

richting de praktijk 
• Het aantal grote demo locaties zal terug gebracht worden naar één 

(Kooijenburg). Dit zal bestaan uit de voortgezette systeem demo aangevuld 

met detail demo’s.  
 

Het projectteam voert de demonstraties uit die als vehikel dienen voor de 
interactie met de praktijk die de innovatieve maïsteelt uiteindelijk dient te 
adopteren. Gedurende de zomer worden jaarlijks voor de zomer een 

bijeenkomst georganiseerd en na de zomer de Gras en mais manifestatie. 
Beide zijn gericht op het overdragen van opgedane ervaring (in de demo’s) en 

om uit de discussies de belangrijke vraagpunten te destilleren. In enkele lokale 
winterbijeenkomsten vraagt het projectteam van producenten en loonwerkers 
feedback over de verkregen inzichten en wordt tegelijkertijd het leerproces bij 

de praktijk ondersteund. Deze zomer- en winterbijeenkomsten zijn belangrijke 
interfaces tussen praktijk en project.  

 
Gelet op de ervaringen tot nu toe is het wenselijk om voor het vervolgproject 
een lange horizon te kiezen om duurzaamheidseffecten op langere termijn in 

beeld te kunnen brengen en tevens voldoende tijd te hebben om veranderingen 
in de praktijk te implementeren en te bestendigen. In eerste instantie zal voor 

KEI een periode van 2 jaar gelden waarna verder bekeken zal worden hoe het 
project verlengd kan worden. Voor andere financierende partijen geldt dezelfde 
periode met een go/no go na het eerste jaar. 
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Bovenstaande structuur laat zich vertalen in de tijd via bovenstaande tabel. Het 
vervolg traject loopt van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019. 
 

 

activiteit 2015   2016   2017 

  Q1 Q2 Q3 Q4   Q1 Q2 Q3 Q4   Q1 Q2 Q3 Q4 

stuurgroep                             

klankbordgroep                             

demo's                             

ervaar- en discussie                             

feedback- en leer                             

satelliet                             
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6. Plan van aanpak 

 

Het project wordt uitgevoerd in een vijftal werkpakketten. 
 
Tabel 1. Werkpakketten. 

werkpakketten   

0 voorbereiding 

1 communicatie 

2 demovelden en monsternames 

3 gegevensanalyse en conclusies 

4 projectmanagement 

 
In werkpakket 0 is de projectvoorbereiding ondergebracht hetgeen betekent 
het ontwikkelen van het project en het realiseren van de aanvraag. Bij de 

projectontwikkeling is logischerwijs overleg geweest tussen de projectpartners 
en is afgestemd met de Provincie Drenthe. Ook is dit werkpakket gebruikt om 

contact te leggen met de relevante stakeholders zoals Waterschappen, LTO 
Noord en ANV (Agrarische Natuurvereniging Drenthe) en DAJK (Drentse 
Agrarische Jongeren Kontakt en Cumela. 

 

6.1 Communicatie 
 
In werkpakket 1 is de communicatie ondergebracht. Voor een 

demonstratieproject is dit een belangrijk en essentieel onderdeel. Voor dit 
werkpakket is de projectstructuur van belang zoals aangegeven in Figuur 2. 
Deze structuur laat de interface zien tussen de praktijk en het project en de 

interface (interactiemomenten) die tussen beide wordt gecreëerd. De 
communicatie beoogt om: 

 Het innovatieve teeltsysteem te vormen naar de specifieke 
omstandigheden van de maïsteelt in Drenthe. 

 Inzicht, kennis en kunde over dit teeltsysteem in te bedden in de 

dagelijkse maisteeltpraktijk van Drenthe zodat na afloop van dit project 
deze kennis toegepast wordt met als uiteindelijk resultaat de beoogde 

effecten op milieu en bodemkwaliteit. 
 

Uit de enquête die in 2013 en 2016 gehouden is komt naar voren dat de 
maistelers bewust zijn van het belang van een goed bodembeheer en dat men 
bereid is om hier actie op te ondernemen. Communicatie is een belangrijke tool 

om de brede groep van maistelers op verschillende manieren te informeren. 
De verschillende instrumenten uit de eerste periode zullen voortgezet worden 

(website, nieuwsbrieven, vakbladartikelen, (winter)bijeenkomsten en de Gras 
en maismanifestatie. Om dichter bij de maistelers te komen zal in het vervolg 
project de volgende activiteiten opgezet worden: 

• Training van erfbetreders (voorlichters/adviseurs/loonwerkers). 
Erfbetreders hebben een belangrijke functie in de doorstroming van 

informatie naar de praktijk. De rundveespecialisten van Agrifirm hebben 
in de eerste project periode van dichterbij het project gevolgd waardoor 
zij nu al kennis over kunnen brengen naar de praktijk. Door meer 
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erfbetreders kennis te laten maken met de uitkomsten van het project 
zal de doorstroming naar de praktijk toenemen. 

• Keukentafel bijeenkomsten bij satellietbedrijven. Middels discussie met 
een aantal maistelers rond satellietbedrijven kan ingezoomd worden op 

de lokale uitdagingen (ca. 3 keer per jaar). Hierdoor kunnen die 
verbeteringen met hoogste slagingskans opgepakt worden. Onderwerpen 
die aan de orde kunnen komen zijn o.a.: Bemestingstoestand bodem, 

organische stof balans, mineralen balans, rassenkeuze, inzet 
groenbemesters, inzet gewasbescherming (vóór en tijdens de mais 

teelt). De satellietbedrijven worden begeleid door een combinatie van 
Wageningen UR met erfbetreders (Agrifirm en/of andere bedrijven). 

• Aansluiting vinden bij Kringloopwijzer groepen. 

 Opzetten van nieuwe website en gebruik van sociale media 
 

Het aantal van negen satellietbedrijven blijft gehandhaafd. Kandidaten voor 
satellietbedrijven zijn voortkomen uit de huidige klankbordgroep, klantenkring 
Agrifirm, klantenkring andere erfbetreders, loonwerkers, contacten 

Waterschappen/Provincie. Selectie heeft plaatsgevonden in overleg met de 
stuurgroep/financiers. Wanneer een satelliet bedrijf stopt zal in overleg met de 

stuurgroep in dezelfde regio een ander bedrijf gezocht worden. 
 

 
Naast voorgenoemde activiteiten zal binnen de communicatie van belang zijn: 

• Mede gezien de ontwikkelingen in het 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn, 

beëindiging melkquota en GLB is maisopbrengst zeer belangrijk. In de 
communicatie wordt benadrukt wat nodig is om opbrengst nu en op 

langere termijn op peil te houden. Organische stof balans is een 
belangrijke tool om aandacht te vragen voor bodemkwaliteit. 

• Een link leggen tussen de systeemdemo’s en de kringloopwijzer. Wat is 

het effect van de verschillende systemen op de uitkomsten van de 
kringloopwijzer (in bedrijfsverband). 

• Gras & Maismanifestatie is de belangrijkste jaarlijkse centrale activiteit 
aangevuld met bijeenkomsten in het voorjaar en voor de zomer. 

• Kennis uit andere (lopende) (PPS) projecten elders in het land actief 

inzetten in communicatie 
• Link leggen met het ruwvoerplatform 

 
Op momenten dat bepaalde vraagstukken leven en er behoefte is aan een 
informatieve flyer/leaflet over een bepaald onderwerp zal net als in de eerste 

periode hierin voorzien worden. 
 

Voor de communicatie is de inbreng van Agrifirm en andere erfbetreders van 
groot belang. Tijdens het project wordt de kennis van Wageningen UR onder 
andere overgebracht op Agrifirm en andere erfbetreders waarmee de 

continuïteit van het gebruik van de kennis wordt bevorderd. Daarnaast worden 
tijdens het project communicatiekanalen van Agrifirm en andere erfbetreders 

richting de maïstelers gebruikt ten behoeve van de kennisverspreiding.  
 
Ten slotte is niet onbelangrijk de betrokkenheid van de praktijk en haar 

instituties bij klankbordgroep en stuurgroep. Ook dit draagt bij aan de 
inbedding van de kennis en het inzicht in de dagelijkse praktijk. 
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In tabel 2 is een overzicht gegeven van de communicatie activiteiten. 
 

 
Tabel 2. Overzicht communicatie activiteiten. 

Jaar Activiteit Aantal 

maal/jr 

Bereik Uitvoering 

2017/2018 Nieuwsbrief 2/3   Bijlage bij regionale 

nieuwsbrief Agrifirm 
 Website Agrifirm (pdf) 
 Feed Actueel (digitale 

nieuwsbrief Agrifirm) 
 Projectensite provincie 

Drenthe 
 Websites waterschappen 

WUR/Agrifirm 

 

 Doelgroepgerichte 
excursies 

2  Projectgroepen/netwerken 
en andere partijen 

WUR & 
Agrifirm 

 

 Zomerbijeenkomsten 

(incl Gras en mais 
manifestatie) 

2  Melkveehouders en 

loonwerkers Drenthe 
 Studiegroepen (o.a. 

Graslandstudie club, 
Vruchtbare kringlopen) 

WUR, Agrifirm, 

erfbetreders 

 Winterbijeenkomsten 
over demo’s 

2  Melkveehouders en 
loonwerkers Drenthe 

 Studiegroepen (o.a. 
Graslandstudie club, 
Vruchtbare kringlopen) 

WUR, Agrifirm, 
erfbestreders 

 Artikel vakblad 2  Nieuwe Oogst 
 Veldpost 

WUR, Agrifirm 

2019 Afsluitende 
projectbijeenkomst 
(februari) 

1  Melkveehouders en 
loonwerkers Drenthe 

 Studiegroepen (o.a. 

Graslandstudie club, 
Vruchtbare kringlopen) 

WUR, Agrifirm 

 
 

6.2 Demovelden en monsternames 
 
In dit werkpakket worden de demovelden aangelegd en onderhouden in 2017 

en 2018. Locatie van de demo is op de zandgrond bij Marwijksoord midden in 
het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa (Proefbedrijf PPO, 

Kooijenburg).  
 
De demonstratie bestaat uit ca. vijf systeemvarianten aangevuld met een 

demoterrein waarin deelinnovaties worden aangelegd die varianten zijn van 
onderdelen van het innovatieve teeltsysteem. De exacte invulling van de 

systeemvarianten en de deelinnovaties wordt steeds in overleg met de 
klankbordgroep gedaan met input vanuit de doelgroep.  
De deelinnovaties kunnen onderwerpen liggen zoals rassenproeven, bemesting, 

effect onkruidbestrijding op opbrengst, groenbemesters (+management), 
grondbewerking, zaaisystemen, aaltjes, ritnaalden en effect beregening. In 

principe alle innovaties in de maisteelt kunnen hier worden gedemonstreerd. 
 
De ca. vijf systeemvarianten zijn opgenomen in Tabel 3. 
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Tabel 3. Beschrijving systeemvarianten in de demo's. 

nr systeemvariant 

I Standaard teeltsysteem:praktijkteelt+ nateelt rogge 

II 

Organische stof: maximale aanvoer van organische stof  + tijdige oogst 

en nateelt rogge / onderzaai gras 

III 

Mineralen uit de kringloop (restproducten en bewerkte mest) en 

maximale inzet groenbemesters voor nalevering nutriënten 

IV 2 oogsten per jaar/minimale grondbewerking 

V 
Rotatie: gras 2 jaar gevolgd door maïs+ nateelt / of andere 
interessante vruchtwisselingsvarianten 

 

Op de website van Grondig boeren met mais (www.grondigboerenmetmais.nl) 
staan de uitgewerkte systeemvarianten. 
 

Voortzetting van de systeem demo op het proefbedrijf Kooijenburg zal het 
effect op lange termijn laten zien (tijdens Gras en mais manifestatie). 

Belangrijk hierbij is om zo min mogelijk wijzigingen aan te brengen in de 
thema’s van de verschillende varianten.  
 

Bij de deelinnovaties gaat het om variaties in het type vanggewas, het te 
gebruiken maïsras (rassenproeven), het systeem voor minimale 

grondbewerking en het al dan niet oogsten van de nateelt. Het exacte pakket 
aan deelinnovaties komt tot stand in overleg met de klankbordgroep en op 
basis van de zomer- en winterbijeenkomsten.  

 
Als onderdeel van de systeemvarianten dient uiteraard ook gekozen te worden 

voor bepaalde varianten, maar in de deelinnovaties kan de beschikbare variatie 
in bredere zin worden getoond ten behoeve van discussies over de beste 
invulling van de innovatieve teeltsystemen in Drenthe (het boetseringsproces).  

 
Demonstratie bij satellietbedrijven 

Naast gesprekken aan de keukentafel rond de maisteelt gaan satellietbedrijven 
ook onderdelen uit het project zelf toepassen op het bedrijf. Welke aspecten 
opgepakt gaan worden hangt af van de lokale problematiek en belangstelling 

van de bedrijven. 
 

Duurzaamheidscriteria 
 

In de afgelopen projectperiode zijn mede door de demo’s stappen gezet naar 
optimalisatie van de maisteelt in Drenthe. De volgende duurzaamheidscriteria 
zijn gehanteerd om vat te krijgen op de optimalisatie: 

1. Organische stof gehalte/bodemvruchtbaarheid/organische stof balans 
2. Mineralenbalans 

3. Saldo/voederwaarde 
4. Gewasbeschermingsmiddelen 
5. Biodiversiteit 

6. Broeikasgas emissie 
 

Per criterium is hierna de stand van zaken na de eerste project periode 
weergegeven aangevuld met de nog openstaande uitdaging. 

http://www.grondigboerenmetmais.nl/
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1. Gelijkblijvende of hoger stijgend organische stof gehalte / 

bodemvruchtbaarheid -> organische stof balans 
Berekende organische stof balansen laten zien dat het mogelijk is om een 

overschot te creëren. Het grootste effect is te bereiken door het aanvoeren van 
organische mest met een hoog organische stof fractie (vb. stalmest/compost), 
een geslaagde groenbemester te telen of door vruchtwisseling met gras toe te 

passen. 
Het gangbare systeem laat een negatieve organische stof balans zien. Het is 

nog te vroeg om uitspraken te doen in hoeverre dit leidt tot daling van 
organische stof gehalte van de bodem of verandering in de C/N verhouding van 
de organische stof (jonge- oude organische stof) of het mineraliserend 

vermogen. 
Organische stof bepaling laat weliswaar zien dat het organische stof percentage 

kan stijgen bij aanvoer van organische mest maar het is nog te vroeg om hier 
scherpe uitspraken over te doen. Op dit moment kunnen nog geen uitspraken 
gedaan worden of het hoger organische stof percentage ook leidt tot 

meeropbrengst van de mais (in kwantiteit of stabiliteit). Een intensieve 
bemonstering van de systemen komend voorjaar zal laten zien welke 

verschillen er tussen de systemen is ontstaan in de afgelopen projectperioden. 
Een punt van aandacht is de P2O5 balans die een groot overschot laat zien bij 

aanvoer van stalmest/compost. 
Openstaande uitdagingen: 

 Voortzetting van de verschillende systeemvarianten is nodig om effecten 

op langere termijn zichtbaar te maken voor de praktijk. De verwachting 
is dat met de inzet van geslaagde groenbemesters en organische 

meststoffen een hoger organische stof percentage in de bodem te meten 
moet zijn na 6-8 jaar en een verschil in samenstelling van de organische 
stof. Tevens verwachten we een effect van dit hogere organische stof 

gehalte op de mais opbrengst op langere termijn. 
 Nadeel bij actieve aanvoer van organische stof (compost, stalmest etc.) 

is het overschot op de P2O5 balans. In vervolg project op zoek gaan naar 
producten die wel het organische stof gehalte verhogen zonder P2O5 
overschot te creëren (aanvoer gewasresten/maaisel?). 

 Hoe kan met de inzet van groenbemesters het organische stof gehalte in 
de bodem verhoogd worden? Voordeel hiervan is dat dit (zonder 

additionele P2O5 bemesting) P2O5 neutraal gebeurt. 
 Vruchtwisseling van mais met gras laat een verhoging van het 

organische stof gehalte zien. De uitdaging om de juiste balans te vinden 

tussen de afwisseling van mais en gras. 
 Tijdstip van maisoogst in relatie tot ontwikkeling groenbemesters en 

grasonderzaai. 
Activiteit komende periode: 

 Volgen van de opbrengst van mais en gras in de systemen 

 Tool voor oogsttijdstip in relatie tot een geslaagde groenbemester om 
oogsttijdstip slimmer te bepalen 

 
 

2. Minder uit- en afspoeling van nutriënten -> opstellen 

mineralenbalans 
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Via mineralengehaltes van organische stromen en aanvoer van kunstmest is bij 
de verschillende systemen de mineralenbalans opgesteld.  

Aanvoer van organische stof via stalmest/compost laat vooral een positieve 
balans op P2O5 zien en in mindere mate ook bij N. Maïsopbrengst heeft grote 

invloed op de mineralen balans. 
Wat kunnen we zeggen op basis van organische stof toevoer en uit- en 
afspoeling? 

Welk effect heeft  onderzaai op afspoeling van bestrijdingsmiddelen en 
nutriënten? 

Openstaande uitdagingen: 
 Relatie zoeken tussen mineralenbalans en voorspellen van uit- en 

afspoeling. Een overschot op de mineralenbalans hoeft niet per definitie 

te leiden tot uit- en afspoeling. Middels Mebot-berekening voorspellen 
wat het effect is. 

 Voorspellen van afspoeling door infiltratiesnelheid te bepalen. Minder 
plassen = minder afspoeling 

 Kringloopwijzer toepassen op de verschillende teeltsystemen 

 Wat is de potentiële uitspoeling na de maisteelt door Nmin bepaling? 
Activiteit komende periode: 

 Opstellen van mineralen balans van de verschillende systemen. 
 Meten van de infiltratie snelheid om mogelijke afspoeling te voorspellen. 

 
3. Gelijk blijvend saldo  

Dit jaar worden met BBPR model berekeningen uitgevoerd.  

Uit de saldo berekeningen tot nu toe lijkt dat gelijk blijvend saldo en 
tegelijkertijd werken aan verhoging van het organische stofgehalte niet 

mogelijk is. Aanvoer van organische stof en het doen slagen van een 
groenbemester kost geld c.q. opbrengst. Verwacht wordt dat op termijn door 
de vrijkomende voedingstoffen uit verterende organische stof de 

maisopbrengst hoger zullen worden bij systemen met een positieve organische 
stofbalans. Andersom zal achter blijven van organische stof toevoer de 

opbrengsten op termijn gaan drukken. 
Openstaande uitdagingen: 

 Inzicht vergroten over hoe het saldo opgebouwd is. Hoe kan een 

maisteler sturen op kosten? 
 Wat is de verwachting van de ontwikkeling van het saldo op langere 

termijn wanneer het organische stofgehalte daalt c.q. stijgt? 
Activiteit komende periode: 

 Van elk systeem zal een saldo berekening gemaakt worden om de kosten 

vs opbrengsten inzichtelijk te maken waarbij ook de trend vanuit de 
afgelopen jaren bekeken zal worden. 

 
 
4. Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (gwb) uit te 

drukken in milieubelastingspunten -> administratie gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen 

Het niet inzetten van bodemherbiciden levert fors minder milieubelasting 
punten op. Bij gras onderzaai is het noodzakelijk om deze bodemherbiciden 
niet toe te passen.  

Openstaande uitdagingen: 
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 Voorspellen/meten van verminderde afspoeling door infiltratie snelheid 
(vochtdoorlatendheid) bij verschillende teeltsystemen met elkaar te 

vergelijken. Minder plassen = minder afspoeling van herbiciden. 
 Voorspellen/meten van vochtvasthoudend vermogen in relatie tot 

organische stof gehalte. Minder uit- en afspoeling. 
 Stimuleren om minder gwb middelen in te zetten door toxiciteit van gwb 

middelen op de ontwikkeling van mais te laten zien (groeiremming). 

Hierin ook mechanische onkruidbestrijding,  eggen of schoffelen 
meenemen. 

 Probleem onkruiden zoals haagwinde en hanepoot, hoe zijn deze effectief 
te behandelen in een duurzaam mais teeltsysteem? 

 Hoe de groenbemester/vanggewas in het voorjaar te doden zonder het 

milieu te belasten? Grondbewerking vs. gewasbeschermingsmiddelen 
inzet.  

 Effect van bodemherbiciden op groenbemesters / grasonderzaai. 
 Effect van drainage op uitspoeling; wanneer vindt dit wel/niet plaats bij 

welk teeltsysteem 

Activiteit komende periode: 
 In detail demonstratie en op satellietbedrijven zal aandacht zijn voor 

(alternatieve) onkruidbestrijding (egg en lage dosering) waarbij rekening 
gehouden wordt met eventuele gras onderzaai.  

 Daarnaast zal op de centrale demonstratie de water infiltratie snelheid 
gemeten worden op de diverse systemen om het verschil tussen de 
systemen in beeld te brengen. De verwachting hierbij is dat bodems met 

een betere structuur (meer aanbod organisch materiaal) de infiltratie 
snelheid hoger zal liggen en daardoor minder afspoeling. 

 Demonstratie van alternatieve gewassen voor gras onderzaai die 
eenzelfde massa produceren (N opnemen) voor de winter maar 
makkelijker (zonder chemie) onder te werken zijn in het voorjaar 

 Monitoring in Drentsche Aa stroomgebied rond maispercelen met 
verschillende teeltsysstemen ism Waterschap Hunze en Aa’s. 

 
5. Hogere bodembiodiversiteit -> middels bepalingen aan nematoden, 
bacteriën en schimmels alsmede aan potentiële mineralisatie snelheid 

Aangezien in het plan opgenomen is om aan het begin en aan het einde van 
het project een meting uit te voeren is hier nog geen uitspraak mogelijk op 

basis van metingen. 
Wat kunnen we zeggen op basis van organische stof  toevoer en 
milieubelastingspunten? 

Conclusie: Allereerst is het noodzakelijk om de beginmeting helder in beeld te 
brengen wat er gemeten is in combinatie met verwachte ontwikkeling naar 

aanleiding van de verschillende teeltsystemen. Bij de volgende meting kan het 
goed zijn om onderscheid te maken in lagen van de bouwvoor omdat de 
verwachting is dat bij bv. niet ploegen de biodiversiteit per bouwvoorlaag 

anders is. 
Openstaande uitdaging: 

 Met welke, eenvoudig te meten, parameter is de bodembiodiversiteit in 
te schatten? 

 

 
6. Lagere uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) -> meten 

via lachgasmeting 



Pagina | 32 

 

Aangezien metingen van lachgas een tijdrovende en daarmee kostbare 
aangelegenheid is, is begin 2013 een vergelijk gemaakt tussen de berekende 

(coolfarmtool) en gemeten waarde. Hier kwam uit naar voren dat de relatieve 
verschillen tussen gemeten en berekend hetzelfde waren. Daarom heeft de 

stuurgroep het advies genomen om voortaan de broeikasgasemissie (BKG 
emissie) te berekenen. 
Actief aanvoer van organische stof (stalmest/compost) levert zeker in het 

eerste jaar meer BKG emissie op. Verminderd gebruik van kunstmest en inzet 
van ploegen/spitten levert minder BKG emissie op ten opzichte van gangbare 

maisteelt.  
Openstaande uitdagingen: 

 Hoe kan een maisteler sturen op BKG emissie, oftewel waar komt de 

BKG emissie vandaan in zijn teelt? 
 In beeld brengen hoe de KBG emissie van de maisteelt onderdeel is van 

de BKG emissie van het gehele bedrijf. 
 Hoe kan de melkveehouder sturen in zijn voerrantsoen om BKG emissie 

op zijn bedrijf te verlagen en wat betekent dit voor de gewenste mais 

kwaliteit/samenstelling? Dit kan mogelijk opgepakt worden met de 
kringloopwijzer. 

Activiteit komende periode: 
 Om voorgaande vragen op te pakken zal samen met Friesland Campina 

en satellietboeren de BKG emissie rond de maisteelt nader bekeken 
worden. 

 

Bodembiodiversiteit krijgt in het vervolg project alleen dan aandacht wanneer 
op een eenvoudige (en goedkope) wijze deze parameters te bepalen zijn. Dit 

aangezien geen grote veranderingen te verwachten zijn na afloop van de eerste 
periode. 
 

Naast bovengenoemde activiteiten zal aandacht zijn voor: 
 Demonstratie van nieuwe machines/technieken (ruitzaai, strokenzaai, 

onkruidbestrijding etc.) 
 Naast de saldo berekeningen bekijken wat de systemen opleveren in 

bedrijfsverband en daarbij aangeven waar de beperkingen liggen op het 

vlak van wet- en regelgeving. 
 

De openstaande uitdagingen zijn waarnemingen/resultaten gezien vanuit het 
projectteam na consultatie van de stuurgroep/klankbordgroep. Van belang is 
wat stakeholders zoals maistelers, loonwerkers, provincie, waterschap, 

financiers etc. belangrijk vinden voor het vervolgproject. Na consultatie van de 
stakeholders zullen de systeemdemo en detail demo’s vorm krijgen. De 

activiteiten die worden ontplooid op satelliet bedrijven worden met name 
bepaald door de lokale omstandigheden en de wensen van de ondernemer. 
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Tabel 4. Overzicht waarnemingen en relatie met 
duurzaamheidsaspecten. 

Waarnemiming Bodem Nutriënten klimaat Gewas Eco- 

systeemvarianten Fysisch Chemisch Biologisch Uitspoeling Afspoeling lachgas bescherming  nomie 

Organische stof balans x x x x x   x   

Mineralen balans   x   x x       

Saldo               x 

Bodem algemeen (incl. 
infiltratie meting) x     x x   x   

 

In elk van de vijf systeemvarianten worden waarnemingen gedaan om een 
goed beeld te krijgen van het effect van de duurzaamheidsaspecten. Een 

overzicht is weergegeven in Tabel 4. Eventueel kunnen monsters genomen 
worden van drainage buizen (indien aanwezig). 
 

De waarnemingen spelen een rol bij de kennisoverdracht en ondersteunen het 
proces van vergroting van het inzicht in de positieve effecten van het 

innovatieve teeltsysteem. De waarnemingen spelen daarom een belangrijke rol 
bij de implementatie van het teeltsysteem in de praktijk. Samen met de 
demonstraties zelf is dit de basis voor het communicatieproces (werkpakket 1). 

 

6.3 Gegevensanalyse en conclusies 
 

Dit werkpakket bestaat uit een aantal activiteiten: 
 Dataverwerking: deze activiteit bestaat uit het verzamelen van alle 

verzamelde data en ze zodanig bewerken en verwerken dat ze geschikt 
zijn voor de analyse. Hieronder valt ook het laten analyseren van de 
genomen monsters door professionele labs. Het gaat hierbij om grond- 

en gewasmonsters.  
 Analyse milieu en gewas. Deze activiteiten is nodig om de gegevens te 

analyseren en om te zetten in gegevens die gepresenteerd en 
gecommuniceerd kunnen worden. Het gaat hierbij de berekeningen met 
het rekenmodel BBPR (in verband met economische parameters) , 

berekeningen van verwacht verloop van het organisch stofgehalte en 
bodemstructuur. Het resultaat is dat alle waarnemingen worden omgezet 

in cijfers die iets zeggen over de milieueffecten van het nieuwe 
teeltsysteem en de conclusies die op basis daarvan getrokken kunnen 
worden. Deze analysegegevens spelen een rol bij de 

winterbijeenkomsten, bij het informeren van de rundveespecialisten, de 
melkveecafés en de boerengroepen tijdens de zomerbijeenkomsten en 

excursies.  
 Rapportage. Deze activiteit heeft betrekking op het produceren van een 

eindrapport over het project en de informatie die gebruikt wordt voor de 
best practices flyer.  

 

6.4 Projectmanagement 
 

Het werkpakket projectmanagement beoogt het project op effectieve wijze te 
coördineren, de beoogde doelen te bereiken, voorkomende problemen op een 
goede manier op te lossen en verantwoording over de projectactiviteiten en de 

gebruikte resources af te leggen. De projectstructuur (projectteam, 
klankbordgroep en stuurgroep) wordt gehandhaafd. Overleg met 
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klankbordgroep en stuurgroep maken onderdeel uit van dit werkpakket 
alsmede de projectverantwoording volgens de subsidieregels en de 

beschikking. Verder zullen voorkomende oneffenheden in de projectuitvoering 
vragen om een praktische oplossing die past binnen de doelstellingen en de 

beschikbare resources. In het projectbudget (zie “ kostenoverzicht” ) wordt 
rekening gehouden met een post onvoorzien van 5%. Dit budget is beschikbaar 
om tegenvallers in kosten in werkpakketten te dekken. 
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7. Uitstraling en (meetbare) prestaties 

Uitstraling 
 

Het lopende project heeft het nodige teweeg gebracht wat in een vervolg alleen 
maar sterker zal worden. Hierbij gaat het om onder andere: 

 Adviseurs van erfbetreders hebben laten zien dat zij meer betrokken zijn 

bij de maisteelt. Van maïszaad verkoop naar maisteelt verkoop; 
 Nieuwsbrieven worden boven gemiddeld gelezen; 

 De bijeenkomst rond grasonderzaai ontving in 2014 70 belangstellenden; 
 De Gras en maismanifestatie in 2013 t/m 2016 trok 350-600 bezoekers; 
 Negen veredelaars hadden rassen aangemeld voor de rassenproeven; 

 In verschillende media hebben vakblad artikelen gestaan; 
 Negen satellietbedrijven hebben zich aangesloten bij het project; 

 In Zuidoost Nederland is bij stakeholders belangstelling om Grondig 
boeren met maïs op te zetten. Dit project zal waarschijnlijk in 2017 
starten 

 
(Meetbare) prestaties 

De volgende prestaties kunnen benoemd worden in het vervolg project: 
 Minimaal 9 satelliet bedrijven in Drenthe  
 Per jaar minimaal één bijeenkomst met stuur- en klankbordgroep 

 Per jaar minimaal één bijeenkomst voor maïstelers in voorjaar/zomer 
 Per jaar Gras en mais manifestatie 

 Per jaar minimaal één vakblad artikel 
 Per jaar minimaal twee nieuwsbrieven 
 Jaarlijks een rapportage over de systeem demonstratie en de satelliet 

bedrijven  
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8. Kostenoverzicht 

In onderstaande tabel zijn de kosten per werkpakket en jaar weergegeven. 

Twee kostensoorten zijn onderscheiden: personele kosten en materiële kosten.  
 
Uitgangspunten voor het kostenoverzicht: 

• Agrifirm/overige adviseurs dragen bij aan het project in kind. 
• Uitgegaan van 9 satelliet bedrijven. In eerste instantie worden deze 

begeleid door de bedrijfsadviseurs. PPO zal participeren in de 
begeleiding. 

 
Looptijd van de begroting is 1 maart 2017 tot 1 maart 2019. 
 

Een gedetailleerd uitvoeringsplan zal opgesteld worden in maart 2017. 
Tussenrapportage zal opgeleverd worden in het eerste kwartaal van 2018. In 

het eerste kwartaal van 2019 zal de afronding van rapportage en 
verantwoording plaatsvinden. 
 

In onderstaande tabellen is voor de leesbaarheid de jaren 2017 en 2018 
aangehouden. In werkelijkheid gaat 2017 over de periode 1 maart 2017 tot 1 

maart 2017 en 2018 over de periode 1 maart 2018 tot 1 maart 2019. 
 
De uitvoering van het project ligt bij Wageningen University & Research bij 

vanuit de onderdelen Wageningen Plant Research en Wageningen Lifestock 
Research in samenwerking met de adviseurs en loonwerkers in Drenthe. 

Voor de satellietbedrijven is in een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten 
voorzien voor de bijeenkomsten op het bedrijf, minder opbrengst en 
meerkosten loonwerk. 
 

 

In onderstaande tabel is een gedetailleerd kostenoverzicht weergegeven (excl. 
btw). De kosten zijn uitgesplitst per jaar en voor de kostensoorten personeel 

(arbeid partners) en materieel (out-of-pocket kosten). 
Voor de personeelskosten is uitgegaan van het IKT tarief.
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 Detailoverzicht kosten. 
activiteit 2017 2018 totaal totaal

personeel materieel personeel materieel personeel materieel

Winterbijeenkomst feb 8,524 435 8,394 435 16,918 870 17,788

Veldbijeenkomst/excursies 6,601 348 6,733 348 13,334 696 14,030

Gras en mais manifestatie 7,929 790 8,088 790 16,017 1,580 17,597

Nieuwsbrieven, sociale media 4,900 0 4,998 0 9,898 0 9,898

Artikelen vakbladen 1,960 0 1,999 0 3,959 0 3,959

Begeleiding satteliet bedrijven 26,116 7,250 26,638 7,250 52,754 14,500 67,254

Voorlichting erfbetreders 1,960 145 1,999 145 3,959 290 4,249

Flyer best practice 1,960 1,800 1,999 1,800 3,959 3,600 7,559

Demovelden opzet draaiboek 4,160 0 4,243 0 8,403 0 8,403

Demo Kooijenburg 12,950 5,630 13,100 5,480 26,050 11,110 37,160

Begeleiding demo Kooijenburg 4,900 435 4,998 435 9,898 870 10,768

Gewasmetingen 2,360 232 2,407 232 4,767 464 5,231

Bodemmetingen 3,540 232 3,611 232 7,151 464 7,615

Broeikasgas 2,940 0 2,999 0 5,939 0 5,939

Gewas analyse en data verwerking 5,100 6,500 5,202 6,500 10,302 13,000 23,302

Rapportage inhoud & financien 6,360 0 6,487 0 12,847 0 12,847

Klankbordgroep 5,698 2,132 5,812 2,132 11,510 4,264 15,774

Stuurgroep 2,817 1,148 2,873 1,148 5,690 2,296 7,986

Projectverantwoording 3,913 0 3,991 0 7,904 0 7,904

Projectcoördinatie 9,760 0 9,955 0 19,715 0 19,715

124,448 27,077 126,527 26,927 250,975 54,004 304,979

cash sub totaal 304,979

5% onvoorzien 15,249

320,228  
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Begroting 1 maart 2017 – 1 maart 2019 bedragen excl BTW 
 
Kosten Inkomsten Status

Directe project kosten

WUR personeel 224,925 Provincie Drenthe 165,290

materieel 80,054 Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa 41,322

DAW 113,616

onvoorzien 15,249

Totaal 320,228 Totaal 320,228

Additionele kosten Gras en mais manifestatie

PPO G&M man 38,000 Standhouders G&M verwachting 28,000

Demo's G&M verwachting 10,000

Totaal 38,000 Totaal 38,000

Additionele kosten rassenproeven

PPO Rassenproef mais 20,000 Mais veredelaars in voorbereiding 20,000

Totaal 20,000 Totaal 20,000

In kind bedrijfsleven In kind bedrijfsleven

Erfbetreders 50,000 Erfbetreders 50,000

Totaal 50,000 Totaal 50,000

Totaal 428,228 Totaal 428,228  
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Betrokken partijen: 
Provincie Drenthe, Waterschappen in Drenthe, LTO Noord, Cumela, 

Wageningen Plant Research en Wageningen Lifestock Research, Bedrijfsleven, 
Veldleeuwerik, Koeien met Kansen (kringloopwijzer), Ruwvoerplatform, Drentse 

maistelers 
 
Financiering 

De benaderde  bronnen zijn: 
 Provincie Drenthe 

 DAW. 
 Gras & Maismanifestatie (deelnemende bedrijven (cash) en tijd Agrifirm 

(in kind) 

 Agrifirm en andere erfbetreders deel begeleiding van satelliet bedrijven 
(in kind). 

 Friesland Campina rond broeikasgasemissie vraagstuk (in kind). 
 
Inzet Agrifirm en andere adviseurs: 

 Inhoudelijk bijdragen aan het project 
 Inzetten netwerk/adviseurs voor verspreiding kennis en begeleiding 

satellietbedrijven 
 Mede organiseren van activiteiten 

 PR (nieuwsbrief/website) 
 Partner in het project (brengt in kind tijd/kennis in) 

 

 


