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INLEIDING 
Voor het praktijknetwerk ’Draagvlak voor draagkracht’ is een maatregelenset gevormd na enige 
literatuurstudie. De literatuurstudie is uitgevoerd door Patrick van Schaik (stagiaire bij PPP-Agro 
Advies). De afbakening en beslissingen zijn in overleg genomen door Teus Verhoeff, Bart van der Hoog 
en Patrick van Schaik. Waarna vervolgens de maatregelenset is uitgewerkt. De maatregelenset is 
onderverdeeld in de volgende thema’s: 

1. Ontwatering            
2. Bodem & Graszode           
3. Perceelsinrichting           
4. Beweiding            
5. Graslandgebruik 

 
Per thema zijn er 2 a 3 maatregelen uitgewerkt en ingepland. De bedoeling is de vijf verschillende 
thema’s te koppelen aan 1 a 2 deelnemers en deze uit te voeren bij de deelnemer. Voor elk onderdeel 
is vastgelegd wat: het doel, de uitvoering en het tijdspad is. Ook vind u een algemene uitleg per 
maatregel. 
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MAATREGELEN 
1. Ontwatering (Deelnemer heeft onderwaterdrainage) 

 De volgende maatregelen staan in het teken van ontwatering: 
- Inventarisatie ontwatering grasland 
- Metingen uitvoeren bij onderwaterdrains 

 
Doel 
Het doel bij de maatregelen is dat de deelnemer weet welke percelen de meeste draagkracht hebben. 
Vervolgens kan de deelnemer zijn grasland dusdanig gebruiken zodat de minste schade optreedt.  
 
Uitvoering 
De inventarisatie zal na in het eerste bedrijfsbezoek plaatsvinden en vervolgens in de zomer 
teruggeleverd worden aan de deelnemer. De metingen zullen worden uitgevoerd door PPP-Agro Advies 
en de eerste meting zal medio maart 2014 zijn. vervolgens zal er ook in mei en september een meting 
gedaan worden. De percelen waarop gemeten word is in overeenstemming met de deelnemer op een 
perceel met en zonder drains. 
 
Tijdspad 

Voorjaar Zomer Najaar 

*1/3 plannen bedrijfsbezoek(en) 
*10/3 verzamelen van gegevens 
voor inventarisatie ontwatering 
en eerste metingen uitvoeren 
op perceel met en zonder drains 

*1/5 inventarisatie ontwatering 
grasland gereed waarna 
overlegt word welke gevolgen 
dit heeft voor de ontwatering. 
Ook word er opnieuw gemeten 

*1/9 eindbeoordeling maatregel 
ontwatering inventarisatie en 
mogelijke aanpassingen op het 
gebied van ontwatering. Laatste 
metingen uitvoeren 

            * vanaf 

Inventarisatie ontwatering grasland 
Met de inventarisatie van het grasland op het gebied van ontwatering houd in dat alle zichtbare en 
onzichtbare (drains) per perceel genoteerd worden. deze kenmerken per perceel worden schematisch 
weergegeven in een daarvoor bestemd tabel. In het eerste bezoek zal dit gebeuren en vervolgens word 
hiermee verder gewerkt om te kijken naar verbeterpunten. Voorbeelden van kenmerken van een 
perceel die zorgen voor ontwatering zijn: greppels, hol/bol perceel, drains enz. 
 
 
Metingen uitvoeren bij onderwaterdrains 
Het gebruik van onderwaterdrainage leidt met name in natte periodes 
in het voorjaar met veel regen tot een verbeterde draagkracht van 
gemiddeld 21 procent. Dit heeft CAH Dronten-student Tim van Noord 
voor het netwerk ‘Onderwaterdrainage op veen’ in studie naar 
drachtkracht op veengronden aangetoond. Om dit cijfer kracht bij te zetten is het interessant om te 
kijken wat de praktijksituatie oplevert bij uw bedrijf. Hiervoor zullen er dus metingen worden 
uitgevoerd op twee percelen met en zonder onderwaterdrainage (dichtbij elkaar liggende percelen). De 
waterstanden zullen t.o.v. de maaiveldhoogte gemeten worden en deze is weer t.o.v. het NAP. Wat 
onderzocht word is: 

- Grondwaterstanden 
- Slootwaterpeil 
- Indringingsweerstand (MPa) 

 
Met deze gegevens kan de verbetering van de draagkracht worden 
berekend zodat u weet welke invloed drains hebben bij u. 

 
 

http://www.verantwoordeveehouderij.nl/
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2. Bodem & Graszode 

 De volgende maatregelen staan in het teken van de bodem & graszode: 
- Meten en berekenen van de bodemconditiescore (BCS) 
- Uitvoeren HerinzaaiWijzer 

 
Doel 
Het doel met deze maatregelen is het leren begrijpen van de bodem en graszode. Ook moet de 
deelnemer voldoende informatie hebben om goede keuzes te kunnen maken op het gebied van 
herinzaaien of doorzaaien. De link met draagkracht zit hem in een goede bodem zorgt voor een goede 
grasmat en doorlaatbaarheid waardoor er meer draagkracht is. 
 
Uitvoering 
Door middel van een bodemconditiescore begrijp je de bodem onder je bedrijf. Deze zal worden 
uitgevoerd door PPP-Agro Advies in samenspraak met de deelnemer net zoals de HerinzaaiWijzer. Met 
de HerinzaaiWijzer kan worden bepaald of het interessant is om de graszode te vervangen. En met de 
resultaten van de bodemconditiescore en HerinzaaiWijzer heeft de deelnemer een handig hulpmiddel 
voor zijn bedrijfsvoering. Ook komt er een aanvulling op de resultaten die zal door PPP-Agro Advies 
gemaakt worden en teruggeleverd aan de deelnemer in mei 2014. 
 
Tijdspad 

Voorjaar Zomer Najaar 

*1/3 plannen bedrijfsbezoek(en) 
*10/3 uitvoeren veldformulier 
kuilmeting & bedrijfsmeting 
daarnaast gegevens verzamelen 
voor HerinzaaiWijzer 

*1/5 resultaten van de 
bodemconditiescore & 
HerinzaaiWijzer geven met 
hierbij een aanvulling op wat 
deze betekenen. Mogelijk 
vinden er dan veranderingen 
plaats op het gebied van 
graszode & bodem 

*1/9 eindbeoordeling maatregel 
bodem & graszode en mogelijk 
de veranderingen op het gebied 
van de graszode & bodem 

            * vanaf 

Meten en berekenen van de bodemconditiescore (BCS) 
Hoe scoort de bodem onder jouw boerenbedrijf? MijnBodemconditie is een nieuw meetinstrument 
bedoelt om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de kwaliteit van de bodem en hoe deze 
verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek, in onder andere de Beemsterpolder, heeft 
uitgewezen dat deze visuele bodembeoordeling bijzonder goed overeenstemt met chemische analyses. 
De relatie tussen draagkracht en de bodem is er. De draagkracht of het draagvermogen van een bodem 
wordt vooral bepaald door de dichtheid van de grond, de vochttoestand en de aard van bijvoorbeeld 
een graszode. Bij een hoge grondwaterstand, veel water in de bodem dus, neemt de draagkracht af 
(Bodemsignalen).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://mijnbodemconditie.nl/images/pdf/BCS_KUILMETING-v2.pdf
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Uitvoeren HerinzaaiWijzer 
Wanneer herinzaaien? Of toch doorzaaien? Deze vraag kan worden beantwoord door de 
HerinzaaiWijzer. Bij herinzaaien moet het grasbestand echt al ‘ver heen’ zijn om het rendabel te maken. 
Als vuistregel geldt minder dan 60% Engels raaigras en ruwbeemd. En/of 25% kweek, verspreid over het 
perceel. Na herinzaai duurt het gemiddeld 3 tot 5 jaar voor de graszode weer de ‘normale’ draagkracht 
heeft. Is draagkracht op veel percelen in het voor- en najaar een probleem, pak dan niet teveel hectares 
ineens aan. Anders loop je volgend jaar vast met de beweiding vroeg in het voorjaar (De Weideman, 16 
augustus 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de HerinzaaiWijzer bepaalt u of het lonend is om een graszode te vernieuwen. Het programma 
berekent het verschil tussen de kosten van graslandverbetering en de te verwachten meeropbrengst 
van grasland in de eerste tien jaren na herinzaai. Naast de kosten van herinzaai is er sprake van verlies 
aan stikstof en koolstof door afbraak van organische stof in de bodem en van de oude zode. De 
financiële herinzaaikosten, de actuele botanische samenstelling, het tijdstip van herinzaai, de 
groeiomstandigheden en het verlies aan organische stof bepalen samen of herinzaai financieel 
aantrekkelijk is of niet. De groeiomstandigheden worden gekarakteriseerd door grondsoort, 
vochtvoorziening (grondwatertap) en de stikstofjaargift. Het verlies aan organische stof is afhankelijk 
van het tijdstip van scheuren en het onderbreken van het blijvend grasland met een of meerdere jaren 
snijmaïs. 
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3. Perceelsinrichting 
De volgende maatregelen staan in het teken van de perceelsinrichting: 

- Mogelijkheden uitzoeken op gebied van greppels, sloten, dammen en stroomdraden 
- Percelen herinrichten 

 
Doel 
Het doel op het gebied van de perceelsinrichting is een plan realiseren wat praktisch haalbaar is. 
Daarnaast is het een doel om de deelnemer bewust te maken van de mogelijkheden op het gebied van 
zijn greppels, sloten, dammen en stroomdraden. Met de uitvoering word natuurlijk rekening gehouden 
met de gebruiksschade zodat deze minimaal is hierdoor zal de draagkracht goed blijven. 
 
Uitvoering 
Tijdens het bedrijfsbezoek zal door PPP-Agro Advies alle greppels, sloten, dammen en stroomdraden 
worden ingetekend op een uitdraai van de betreffende percelen. Vervolgens zullen worden uitgezocht 
welke mogelijkheden van toepassing zijn bij de huidige situatie en de bedrijfsvoering. Hiermee word 
een nieuw praktisch haalbare schets gemaakt met mogelijk een nieuwe perceelsindeling met daarbij 
horende greppels, sloten, dammen en stroomdraden. 
 
Tijdspad 

Voorjaar Zomer Najaar 

*1/3 plannen bedrijfsbezoek(en) 
*10/3 intekenen van de 
percelen met daarbij horende 
aspecten 

*1/5 perceelsindeling met 
daarbij horende aspecten 
gereed tegelijk bespreken wat te 
doen met indeling en wellicht 
deze aanpassen 

*1/9 eindbeoordeling maatregel 
perceelsinrichting en mogelijke 
aanpassingen in de indeling 
en/of aspecten van de percelen 

            * vanaf 

Mogelijkheden uitzoeken op gebied van greppels, sloten, dammen en stroomdraden 
Om de perceelsinrichting te kunnen verbeteren moet je eerst weten welke mogelijkheden er zijn in 
theorie en praktijk. Tegenwoordig is er veel mogelijk en zijn er ook innovaties die een boer meer 
mogelijkheden geeft op het gebied van zijn perceelsinrichting. Om de mogelijkheden op de 
verschillende gebieden te beschrijven zullen deze met het bedrijfsbezoek worden bekeken en 
genoteerd. Van elk onderdeel zullen de voor en nadelen geschetst worden maar ook de 
mogelijkheden. Al deze gegevens worden verwerkt en schematisch 
weergegeven in een plan van aanpak. 
 
Percelen herinrichten 
Met bovenstaand plan gaan we de percelen herinrichten. Dit 
betekend de verkaveling van de percelen aanpassen indien nodig of 
wellicht nog meer. Natuurlijk word er rekening gehouden met de wetgeving, waternet en natuur in 
een gebied. Dus eerst moet er veel vooronderzoek gedaan worden. Waarna het plan en de 
mogelijkheden samenkomen tot een nieuwe indeling van uw percelen. De aanpassing van de indeling 
zit hem voornamelijk in het weghalen of maken van: 

- Sloten 
- Dammen 
- Kavelpaden 
- Stroomdaden 
- Greppels 

 
Deze nieuwe indeling zal worden uitgewerkt vanuit het plan en 
resulteert in een overzichtelijk schetsontwerp van de nieuwe 
indeling met daarbij horende bijzonderheden. 
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4. Beweiding 
De volgende maatregelen staan in het teken van de beweiding: 

- Vaststellen van de graasvisie 
- Opstellen van beweidingsplan 
- Volgordebepaling hoge en lage percelen 

 

Doel 
Het doel bij deze maatregelen is duidelijkheid krijgen bij de deelnemer of zijn graasvisie aansluit bij het 
beweidingsplan. Vervolgens is het belangrijk dat er een aanvulling gegeven word op het gebied van het 
voorkomen van vertrapping. Dit zorgt voor een betere draagkracht. 
 
Uitvoering 
Tijdens het bedrijfsbezoek zal door PPP-Agro Advies in overleg met de deelnemer de invullijsten van de 
graasvisie en het beweidingsplan worden ingevuld. Vervolgens worden deze verder uitgewerkt en zal 
de balans worden opgemaakt enerzijds de visie ten opzichte van het beweidingsplan. PPP-Agro Advies 
neemt dit gedeelte voor haar rekening en levert het resultaat terug aan de deelnemer. 
 
Tijdspad 

Voorjaar Zomer Najaar 

*1/3 plannen bedrijfsbezoek(en) 
*10/3 bepalen graasvisie en 
invullen beweidingsgegevens. 
Ook perceelgegevens opnemen 

*1/5 graasvisie en beweidings-
plan gereed tegelijk bespreken 
wat te doen met beweiding ook 
volgordebepaling terugkoppelen 

*1/9 eindbeoordeling maatregel 
beweiding en mogelijk 
beweidingsaanpassingen 

            * vanaf 

 

Vaststellen van de graasvisie 
Graasvisie geeft inzicht in de beweiding bij drie alternatieve bedrijfsvoeringen. Met de gegevens over 
uw veestapel, veevoer, melkproductie en graslandgebruik kan zo nauwkeurig mogelijk een graasvisie 
worden bepaald. Het programma geeft vervolgens inzicht op de gevolgen van de keuzes op diverse 
parameters rondom beweiding op perceelsniveau. De graasvisie geeft verder nog inzicht in de gevolgen 
van veranderingen in perceelsgrootte, systeem, bijvoeding, etc op grasopname en melkproductie. 
 
De gegevens benodigd voor de te berekenen beweiding zijn: 

- Inschaardatum (hergroeiperiode en hoeveelheid ds/ha bij inscharen) 
- Uren weidegang per dag (20 uur is volledig onbeperkt, bij hoge(re) bijvoedingsniveau’s wordt 

het aantal uren standaard teruggebracht, minder uren weidegang betekent minder vervuiling 
met mest en urine). 

- Hergroeiperiode (deze periode word geschat aan de hand van tijd in het seizoen en jaargift en 
wordt gebruikt om de afbraak van oude bossen/flatten te bepalen). 
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Opstellen van beweidingsplan 
Het beweidingsplan is gemaakt als hulpmiddel om de uitkomsten van het gesprek vast te leggen. Dit 
omdat de meeste beweidingsplannen in het hoofd van de boer zitten en niet op papier staan. Wat ook 
zeker niet vergeten moet worden is de bemesting deze is dan ook als thema toegevoegd omdat dit een 
belangrijk onderdeel is om de beweiding goed rond te kunnen zetten. Bij een beweidingsplan moet je 
jezelf eigenlijk de volgende vragen stellen: 

1. Wat ging er afgelopen jaar niet goed op het bedrijf met betrekking tot het beweiden?  
2. Wat ging er afgelopen jaar goed op het bedrijf met betrekking tot het beweiden? 
3. Doel voor aankomend beweidingsjaar? 
4. Op welke manier gaat het doel worden behaald? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de visie uit de graasvisie word doorgefilosofeerd over het doel van de beweiding. Zo komt er een 

beweidingsplan uit wat onderbouwd is met cijfers. Verder is het beweidingsplan onderverdeeld in drie 

seizoenen namelijk: voorjaar, zomer en najaar. Dit heeft als reden omdat de hergroei van gras sterk 

verschilt net zoals het weerbeeld. Met de uitkomsten word bekeken welke mogelijkheden of 

verbeteringen er liggen en in overleg kunnen er dus aanpassingen gedaan worden deze zomer. 
 
Volgordebepaling hoge en lage percelen 
Met de hoogte gegevens per perceel in overzicht kan er goed onderling vergeleken worden. Daarnaast 
worden de kenmerken genoteerd en zo zou er in natte weersomstandigheden een ‘droog’ perceel 
kunnen worden beweid. Zo blijf je beweiden bij weer of geen weer is het idee.  
 
De volgende gegevens zijn nodig voor een goede inventarisatie: 

- Volgordebepaling van hoge en lage percelen m.b.v. Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). 
- Aspecten van een perceel die zorgen voor ontwatering (greppels, hol/bol perceel). 
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5. Graslandgebruik 
De volgende maatregelen staan in het teken van het graslandgebruik: 

- Inventarisatie machinepark 
- Slim rijden 

 
Doel 
Het doel van deze maatregelen is bewustzijn creëren bij de deelnemer wat er allemaal mogelijk is met 
zijn mechanisatie om gebruiksschade te voorkomen. Ook is een doel de deelnemer in contact te 
brengen met nieuwe technieken als vaste rijpaden in het grasland. Het voorkomen van gebruiksschade 
en mogelijk het toepassen van nieuwe technieken zorgen voor het behouden van de draagkracht. 
 
Uitvoering 
Met een bedrijfsbezoek worden de gegevens verzameld die nodig zijn voor een goede inventarisatie 
van de mechanisatie. Er word dus van elke machine verschillende gegevens vastgesteld en de daarbij 
horende mogelijkheden. Vervolgens word er gekeken door PPP-Agro Advies welke mogelijkheden er 
nog zijn om de mechanisatie beter op elkaar af te stemmen. Deze afstemming is vooral op werk- en 
spoorbreedte. Al deze gegevens worden uitgewerkt teruggeleverd aan de deelnemer. Vervolgens word 
er door PPP-Agro Advies een plan opgesteld op basis van de mechanisatie en de percelen. In het plan 
zal het graslandgebruik aan bod komen hoe de deelnemer het slimst kan rijden. Ook vind er een proef 
plaats op het gebied van vaste rijpaden er zal op één of meerdere percelen bekeken worden hoe dit 
bevalt. Hier word een video van opgenomen in mei 2014 met behulp van een drone. 
 
Tijdspad 

Voorjaar Zomer Najaar 

*1/3 plannen bedrijfsbezoek(en) 
*10/3 startten met 
inventarisatie machinepark en 
keuze proefperceel 

*1/5 inventarisatie machinepark 
en slim rijden plan gereed en 
vervolgens tussenbeoordeling 
vaste rijpaden proef. Ook word 
er een video opgenomen over 
het graslandgebruik 

*1/9 eindbeoordeling maatregel 
graslandgebruik en vaste 
rijpaden proef 

            * vanaf 

Inventarisatie machinepark 
De maatregel spreekt voor zich. Er word schematisch uitgewerkt hoe uw machinepark eruit ziet en wat 
de mogelijkheden hiervan zijn met betrekking tot werkbreedtes, bandenspanningen en verschillende 
spoorbreedtes. Met deze gegevens word er vervolgens een plan gemaakt met als doel het 
minimaliseren van de rijschade.  
 
Slim rijden 
Iedereen probeert ‘slim’ te rijden in zijn land waarbij efficiëntie en 
gebruiksschade een grote rol spelen. Met deze maatregel zal er een 
plan gemaakt worden omtrent de mogelijkheden in het land maar ook 
met de machines. Uit de vorige maatregel zal al naar voren komen wat 
er met het machinepark goed mogelijk is en vervolgens moet er dus in het land gekeken worden hoe 
dan vervolgens te gaan rijden. Naast slim te rijden kan er ook gekozen worden voor vaste rijpaden in je 
land. Opmerkelijk is dat als boeren al het werk in hetzelfde spoor uitvoeren, er de minste rijschade 
optreedt (Herman Krebbers van DLV Plant). Hiervan uitgaande is deze theorie een interessante optie 
om uit te proberen. Dit gaan we dan ook uitproberen op minimaal één of meerdere percelen om te 
kijken welke ervaringen dat oplevert. Hier word ook een video van 
gemaakt met een drone om van bovenaf een mooi inzicht te 
geven in het graslandgebruik van de deelnemer. 
 


