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30 september 2021

Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw

Workshop

Samenwerking Veehouderij-

Akkerbouw

Henk Westerhof

Samenwerken

= 
mensenwerk

Redenen om niet samen te werken

� Grasland = Snelweg, Stro afvoeren? Zware mechanisatie

� Intermediair levert mest op het moment dat gewenst is

� Scheuren kost geld en organische stof

� Geld ontvangen voor mest

� Derogatie

� Met gras in de rotatie risico op emelten/ritnaalden

� Ruilen van land: 1:2 of 1:1,5 (advies accountant)

� Eigen ‘baas’ op het bedrijf blijven/regie houden

� Mais in het bouwplan

� Akkerbouwland vaak lagere bodemvruchtbaarheid = minder voederwaarde

Waarom zou u wel samenwerken

� AM vrij land (pootgoed) of landhuur voor andere akkerbouwgewassen

� Eiwithoudende gewassen of voederbieten in rantsoen

� Vaste mest van eigen stro

� Mechanisatie gezamenlijk

� Andere teelten in de vruchtwisseling is waardevol

� Mestplaatsingsruimte

� Efficiënte benutting van organische mest

� Stabiele kwaliteit van (drijf)mest

� GLB?

Voordat u er aan begint…

� Past samenwerken wel bij mij

� Wat heb ik te bieden

� Wat levert het mij op

� Wat zijn de kansen

� Wat zijn de knelpunten

� Wat is de meerwaarde

� Wat  heb ik er voor over

� Hoe kan ik het organiseren

Past samenwerking bij mij ?

1. Passen bij je als persoon

� Geven en nemen

2. Passen in je huidige bedrijfsvoering

3. Passen in je eigen toekomstplan voor je bedrijf

� Gewassen, markt

� Groei- en investeringsplannen

� de manier waarop je dit wilt invullen

� Samenwerken doe je (meestal) niet voor één jaar…

4. Heb je die (nog) niet, ga hier dan eerst mee aan de slag.

� Zonder eigen plan ook geen gezamenlijk plan…



4-10-2021

2

Wat heb ik te bieden?

� Algemeen: Wat weet een veehouder van de bedrijfsvoering 
van een akkerbouwer en vice versa?

� En wat van de partner specifiek? 

�Besteed hier tijd aan!

�Samen door de stal en de gewassen lopen.

� Deel je eigen visie en plannen met de ander

Wat zijn de kansen en knelpunten

Waar zie je meerwaarde

�Grond

�Mest

�Voer

�Arbeid

�Mechanisatie en gebouwen

�Doe ideeën op bij anderen

Aandachtspunten gezamenlijk plan

�Zorg voor wederkerigheid in het plan

�Begin niet ‘te’ ambitieus

�‘ambitie belemmert soms het zicht op de realiteit…’

�Breng ook de mogelijke knelpunten in beeld

� Indien nodig, schakel tijdig extra kennis en advies in

�Maak heldere afspraken

�Zet ze op papier…

Twee vragen…

Gezamenlijk grond gebruiken is:

1. Goed voor de bodemkwaliteit

2. Slecht voor de bodemkwaliteit

Is het percentage OS in de landbouwbodems de afgelopen 30 jaar 

1. Gedaald

2. Gestegen

3. Gelijk gebleven

Wat is het effect van niet kerende grondbewerking op het OS 
percentage:

1. Positief

2. Negatief

3. Neutraal

Bodemkwaliteit 

� Organisch stof gehalte vaak als maatstaf voor ontwikkeling 
bodemkwaliteit

� Een belangrijke, maar niet de enige factor

� Percentage OS Gemiddeld in Nederland: (Schils 2012) 

� (grasland ook vrij stabiel, maar wel hoger..)

Opstellen ‘gezamenlijke’ vruchtwisseling

Stel: akkerbouwer ‘vers’ aardappelland, veehouder extra voedergewassen

� Welke percelen in rotatie?

� Afstand, huiskavel, grondgeschiktheid

� Derogatie

� Voorgeschiedenis percelen

� Welke gewassen

� Vruchtopvolging, herinzaai grasland

� Ontwikkeling % OS?

� Vergoedingen?

� Omgaan met tegenslagen/ongewenste omstandigheden

� Enz.
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Reind Katerberg over samenwerken

..\..\..\Downloads\Duurzame melkveehouderij Drenthe Reind Katerberg.mp4

• Grondruil 10 -15 ha: 
• 8 ha bouwland  bieten – aardappelen – 2 jaar gras – mais – bieten –

aardappelen
• De overige ha’s (herinzaai grasland: ruilen aardappelen en mais 1:1
• Aankoop 15 ha zomergerst (105 ton) van akkerbouwer 
• Mestafzet  1000 m3 op basis van boer-boer en uitgebruik gegeven grond
• Akkerbouwer verzorgt voederbietenteelt

Praktijkvoorbeeld ‘voer en mest’

� Geitenhouder, moet 1.000 ton vaste mest afzetten

� Wil graag grasklaver en stro

� 3 Akkerbouwers in de regio

� Willen graag vaste mest (bodemkwaliteit) 

Hoofdlijnen afspraken

Jaarlijkse afspraak:

� Wie wil hoeveel vaste mest?

� Wie wil (en kan) grasklaver telen?

� Wie kan stro leveren (van de juiste kwaliteit)

Uitgangspunten

� Geen geld toe voor de mest

� Eigen stro terug (zoveel mogelijk)

� Prijsafspraken o.b.v. kwaliteit van grasklaver

Maar ook…

� Regelmatig contact over verloop samenwerking

� Slechte kwaliteit stro: dan hakselen

� Kwaliteit afrekenen o.b.v. kuilvoeranalyse

� Akkerbouwer teelt grasklaver als gewas, niet ‘even 
erbij’ zoals een groenbemester…

� Soms leren telen

Opstellen ‘gezamenlijk’ bemestingsplan

� Een stevige ambitie

� ‘Stabiele’ mestkwaliteit

� Je weet wat je gebruikt

� Soms verschil tussen maximale mestafzet op eigen land en  
landbouwkundig bemesten

� Een gezamenlijk bemestingsplan en verdeling

� Tijdstippen van bemesting

� Extra opslagcapaciteit kan soms helpen

� En de wetgeving nog…

Randvoorwaarden voor een goede samenwerking

� Rondje over de kavel en door de stal

� Gezamenlijk kennis ontwikkelen

� Integraal plan

� Bodem en bodemvruchtbaarheid

� Vruchtwisseling en bemestingsplan

� Samen sparren met de specialisten

� Teelttechnisch

� Voedertechnisch


