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V.l.n.r. Matthijs Poppink (mede-eigenaar Gebr. Poppink), Frank Sanders (teeltbegeleider) en projectleider Bert Muller (Vruchtbare Kringloop Overijssel) bij het nieuwe demoveld in Vasse.

M

Demoveld:
voeden van
de bodem
Geen proefveld maar een demoveld
gericht op de praktijk van de melkveehouderij. Zo noemt projectleider
Bert Muller van Vruchtbare Kringloop Overijssel het 4 hectare grote
perceel bij Vasse. Loonbedrijf Gebr.
Poppink stelde dat beschikbaar. „Het
gaat hier om het voeden van de bodem in plaats van het gewas.”

isschien een idee om straks
koeien te laten rondlopen en
die zelf de keuze laten maken tussen de stroken met
verschillende soorten gras,
dat kan heel leerzaam en
interessant zijn voor boeren. Het idee borrelt op als
projectleider Bert Muller van VKO
(Vruchtbare Kringloop Overijssel)
samen met Matthijs Poppink (medeeigenaar loon- en grondverzetbedrijf
Gebr. Poppink in Reutum, Albergen
en Daarle) en Frank Sanders (teeltbegeleider namens het loonbedrijf) het
nieuwe proefveld bij Vasse bekijken.
Het 4 hectare grote perceel bestaat
uit 10 meter brede stroken met verschillende gewassen. „Rond het hele
perceel ligt een 10 meter brede werkstrook met gras. Bij de stroken gaat
het om verschillende grasmengsels
van ForFarmers, zoals Topgras Smakelijk en Topgras Herkauw. Ook zijn
er combinaties met rode klaver en luzerne, apart of met gras, en ten slotte
vier stroken maïs, al dan niet met een
vanggewas”, legt Sanders uit.
Ook worden sommige stroken wel en
andere niet met bijvoorbeeld kalk bemest. „We willen ook het gebruik van
compost en bokashi vergelijken. Voor
gebruik van bokashi, gefermenteerd
berm- en slootmaaisel, is veel interesse bij overheid en waterschappen.
De opzet is om dat uit de directe omgeving te halen. Straks willen we de
effecten op bodemleven en gewasopbrengst bekijken.”

Netwerk van studiegroepen
Het demoveld is belangrijk, stelt projectleider Muller. „We hebben bij VKO
een netwerk van 35 studiegroepen
met veehouders. Die houden zich bezig met praktijkvragen over hoe je de
bodem beter kunt benutten door mineralen efficiënter te gebruiken. Het
gaat om het voeden van de bodem in
plaats van het gewas. Praktijkbijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel.”
Hoe worden de resultaten gemeten?
„Het is geen proefveld, maar een demoveld”, relativeert Muller. „Het gaat
niet om een wetenschappelijk onderzoek, maar om zaken waar elke boer
in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Drie jaar is aan de
korte kant. We hopen wel bepaalde

VKO: praktijkinfo over
mineralenbenutting
In 2015 begon Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) met 250
deelnemers. Op 1 januari 2017
kreeg het project een driejarig
vervolg en groeit naar 500 deelnemers (nu al 430). Deze Overijsselse
melkveehouders werken aan het
verbeteren van de vruchtbaarheid
van hun bodem door efficiënter
met de mineralen om te gaan. Dat
gebeurt tijdens bijeenkomsten
met veel praktische informatie
waarmee ze thuis aan de slag kunnen om economisch voordeel te
behalen en ontwikkelingsruimte
te creëren. Het is een initiatief van
LTO Noord samen met Agrifirm
Feed en ForFarmers. De provincie Overijssel, de waterschappen
Vechtstromen, Drents Overijsselse
Delta en Rijn en IJssel financieren
mee, evenals de Rabobank. VKO
ontvangt ook Europese steun.
tendensen te ontdekken in die periode. Er is een beginanalyse van het
perceel gemaakt, daarna nemen we
bladmonsters. Per strook volgt in het
najaar nog een bemonstering naar
de biologische en chemische staat
van de bodem. We willen ook samenwerken met een technisch bedrijf uit
Enschede. Die kan hier sensoren in
de grond plaatsen waarmee we het
vochtgehalte meten. Vooral de waterschappen zijn erg gebrand om te weten hoe veel en hoe lang een bodem
water kan vasthouden na een zware
stortbui. Of hoe voorkom je verdroging als er geen regen valt?”

Interesse in de bodem
Het veld bij Vasse is het tweede in
Overijssel, bij Schalkhaar ligt het eerste. „Daar stelde het IJssellandschap
de grond voor zes jaar beschikbaar
en is LTO Salland de trekker. Eigenlijk willen we vier of vijf van deze demovelden in de provincie. In de Kop
en in het Vechtdal zijn we op zoek.”
Dat het veld in Vasse er is gekomen,
is ook aan wethouder Erik Volmerink
van Tubbergen te danken. „Die is zelf
oud-veehouder en docent bij het AOC
geweest. Hij heeft interesse, is betrok-

ken bij de agrarische sector en medeinitiator”, zo geeft Matthijs Poppink
hem de nodige credits. Het is niet
de enige reden dat het grote bedrijf
(met 200 medewerkers) de grond beschikbaar stelde. „Voor ons is het een
goede manier om nieuwe ervaringen
op te doen, om kennis te vergaren.
We willen onze agrarische klanten
steeds beter bedienen. Als een klant
een vraag heeft waarom iets niet goed
groeit, willen we die kunnen beantwoorden. Veehouders hebben tegenwoordig zelf ook meer interesse in de
bodem.”

Groeiend animo
Ook Muller herkent die groeiende
animo. „In 2015 begonnen we met 250
deelnemende boeren. Nu, bij VKO-2
zeg maar, gaat het al om 430 veehouders. En we kunnen groeien tot maximaal 500. Wat voor boeren meedoen?
Dat is wisselend. De eerste groep is
al langer met dit onderwerp bezig. De
tweede categorie, dat zijn de boeren
die de Kringloopwijzer moeten invullen, niet alles weten maar niet de boot
willen missen. Nutriëntenbeheer om
economische redenen wordt steeds
belangrijker. Bij VKO kun je die kennis opdoen en toepassen.”
Het recente rumoer rond de Groningse ‘Kringloopwijzerweigeraar’ kent
hij, maar daarover doet hij liever geen
uitspraken. „Al vind ik dat de Kringloopwijzer geen doel moet zijn, maar
juist een middel om iets te bereiken.
En dat is een zo efficiënt mogelijke
mineralenbenutting.”
Sanders vult aan: „Want je praat over
een grondwaarde van zo’n 70.000,
80.000 euro per hectare en voor esgrond soms nog meer. Zo’n duur productiemiddel moet je als veehouder
zo optimaal mogelijk gebruiken.”
Of het proefveld Vasse drie jaar blijft,
is nog te bezien. Als rechtgeaarde
Twent houdt Poppink een slag om
de arm bij de vraag of het, net als in
Schalkhaar, geen zes jaar moet worden. „Dat zien we tegen die tijd wel.”
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