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Column
Vier bevlogen jonge boeren namen woensdagmid-
dag 10 november deel aan het symposium ter 
gelegenheid van de viering van 125 jaar NCB in 
Gemert. Waar we ‘s ochtends in aanwezigheid van 
prinses Beatrix uitgebreid stilstonden bij de oor-
sprong en de waarde van onze vereniging, ging 
het middagprogramma vooral over de rol en toe-
komst van ZLTO en de agrarische belangenbehar-
tiging. De discussie was levendig, prikkelend en 
dus leerzaam.

‘We gaan het gewoon doen’, reageerde melkvee-
houder Jacqueline Ulen uit Asten op de vraag van 
dagvoorzitter Özcan Akyol of ze met vertrouwen 
naar de toekomst kijkt. Ik vind het een uitspraak 
die van cruijffiaanse wijsheid getuigt: vooral in 
mogelijkheden denken, durven dromen, durven 
ondernemen, soms tegen de stroom in. Want 
het werk van boeren en tuinders dient een groot 
maatschappelijk belang: gezond voedsel, fijn 
groen, welbevinden en geluk.

Als onze hedendaagse samenleving ergens 
behoefte aan heeft, dan zorgen boeren en tuinders 
daar in hoge mate voor. Alleen, wie staat daar nog 
echt bij stil?

Dus moeten we ons verhaal luid en duidelijk uit-
dragen, was een andere oproep van de jongeren, 
die veel instemming bij de overige gasten vond. 
Natuurlijk doen we dat al, maar het mag soms 
best duidelijker, scherper, spannender. Prima dat 
jonge boeren en tuinders ons hierop aanspreken 
en uitdagen.

Want met elkaar hebben we een knettergoed ver-
haal te vertellen. Het lijkt me dan ook een uitste-
kend idee als onze boerenjongerenorganisaties de 
handen met de regionale LTO’s en LTO Nederland 
nog nadrukkelijker ineenslaan en samen verhalen 
en beloften gaan vormgeven en uitdragen. Zo bor-
gen we een goede toekomst voor deze jonge boe-
ren en tuinders. Zo dragen we bij aan een gezonde 
samenleving.

Wim Bens
voorzitter ZLTO

De jeugd heeft de toekomst

GERBEN VAN DEN BROEK

Vanuit het ZLTO-programma ‘BodemUP’ krij-
gen boeren de mogelijkheid om met verschil-
lende metingen meer inzicht te krijgen in de 
stikstofvoorraad in de bodem. Dit jaar kregen 
ondernemers in drie grondwaterbescher-
mingsgebieden de mogelijkheid om in het 
seizoen een bijmestmonitor te laten steken.

‘Daardoor krijgen ondernemer een goed 
inzicht in de actuele stikstofvoorraden en het 
nitraatgehalte in de bodem en weten ze of 
extra bemesting wel of niet noodzakelijk is’, 
legt adviseur Djessie Donkers van het ZLTO-
project ‘BodemUP’ uit. In het najaar worden 
er op dezelfde percelen nog N90-metingen 
uitgevoerd. ‘Hierbij wordt na de oogst op 30, 
60 en 90 centimeter een grondmonster afge-
nomen op meerdere punten op een perceel.’

In ‘BodemUP’ begeleiden ZLTO-adviseurs 
in het nemen van praktische maatregelen 
voor betere bodemvruchtbaarheid en efficiën-
tere nutriëntenbenutting. ‘Onze belangrijkste 
rol is om met de boeren in gesprek te gaan om 
te kijken waar nog kansen liggen en hoe even-
tuele problemen het beste kunnen worden 

opgelost. We proberen altijd zoveel mogelijk 
om stikstof uit de bodem te binden, zodat zo 
min mogelijk uitspoeling naar het grondwater 
plaatsvindt’, zegt Donkers.

‘Daarbij geven wij hun een onafhankelijk 
advies. Op de ene plek kan andere grondbe-
werking een oplossing bieden, terwijl op de 
andere plek een andere gewaskeuze de beste 
optie is.’

NITRAATUITSPOELING TERUGBRENGEN
De N90-metingen worden vooral toegepast 

bij boeren die zijn gevestigd in de acht grond-
waterbeschermingsgebieden in Noord-Bra-
bant. ‘Dit project komt nog voort uit het zesde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn dat tot het 
einde van komend jaar loopt. Eén doel van dit 
programma is om de uitspoeling van nitraat in 
de grondwaterbeschermingsgebieden terug te 
brengen tot minder dan 50 milligram per liter 
in het grondwater’, licht de adviseur toe.

‘Maar ook voor boeren die niet zijn geves-
tigd in een grondwaterbeschermingsgebied, 
kan een N90-meting na de oogst zinvol zijn. 
Als na zo’n meting blijkt dat er nog stikstof in 
de bodem zit, dan had de boer mogelijk min-

der kunstmest hoeven gooien. Dat scheelt een 
boer al gauw honderden euro’s aan kosten.

Donkers haalt als voorbeeld een akker-
bouwbedrijf in Roosendaal aan. ‘De onderne- 
mer had vorig jaar een perceel grasland omge-
zet naar bouwland waar hij aardappelen op 
wilde verbouwen. Uit de N90-meting in het na- 
jaar bleek dat er nog veel stikstof in de bodem 
zat. Extra kunstmest uitrijden over het land 
was dus eigenlijk niet meer nodig’, zegt hij.

‘Het jaar daarop hield de boer een test, 
waarbij hij de helft van het perceel voorzag 
van extra kunstmest en de andere helft niet. 
Na afloop bleek dat er nauwelijks verschil was 
in de opbrengst van de oogst op beide perce-
len, maar er zat veel minder reststikstof in de 
bodem.’
� u zlto.nl/bodemup

Metingen geven inzicht in bodem

Twee veldmedewerkers aan de slag met het nemen van verschillende grondmonsters. Foto: ZLTO

Efficiënter omgaan met 
nutriënten door regelmatig 
plant- en bodemonderzoek

In samenwerking met Shell Rilland en provin-
cie Zeeland geeft ZLTO duizend kortingsbon-
nen weg voor een wasbeurt. Voor slechts 2 
euro kunnen agrariërs hun landbouwvoertuig 

laten schoonspuiten. Met de actie wordt aan-
dacht gevraagd voor het gevaar van modder 
op de weg. De kortingsbon is te koop aan de 
kassa van het tankstation. Foto: Huisman Media

ZLTO geeft duizend kortingsbonnen wegZLTO wil keuzevrijheid reductiewijze
MARIEKE VERBIESEN

ZLTO is van mening dat een integrale aanpak 
een belangrijke sleutel is bij het reduceren 
van emissies. Om dit onder de aandacht te 
brengen, woonde Niels Kanters van ZLTO vo-
rige week vrijdag een werkbezoek bij van de 
ministeries van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Bij dit werkbezoek in Molenschot stond 
monovergisting in de melkveehouderij cen-
traal, maar ook de problematiek in andere 
sectoren werd onder de aandacht gebracht. 
De organisatie lag in handen van Friesland-
Campina Dairy Foods. ‘Er is veel te doen over 
emissies in de Nederlandse veehouderij, met 
name ammoniak’, licht Kanters toe. ‘De sector 
werkt al decennia hard om die uitstoot terug te 
dringen en met succes.’

De overheid legt boeren middelvoorschrif-
ten op, terwijl het de vraag is of dat de meest 

effectieve route is. ‘Om meer te reduceren en 
meer ondernemers in de gelegenheid te stel-
len dit te doen, zou er meer keuzevrijheid 
moeten zijn om uitstoot te verminderen. Doel-
voorschriften passen in deze gedachte. ZLTO 
pakt samen met overheden en andere partijen 
een actieve rol om deze route te verkennen en 
mogelijk te maken.’

ZLTO is actief betrokken bij diverse ont-
wikkelingen rond stalsystemen en emissies. 
Ze zet hierbij in op integraliteit en kringloop-
denken, met oog voor het gehele houderijsy-
steem. Veehouders kunnen daardoor aan de 
slag met de terugdringing van emissies.

Dat doen ze omdat dit geld bespaart, die-
renwelzijn en diergezondheid verbetert en 
energie of mineralen oplevert die weer elders 
zijn te benutten. ‘De huidige wet- en regelge-
ving geeft nog onvoldoende ruimte om van 
middelvoorschriften op stalniveau op te schui-
ven naar doelvoorschriften op bedrijfsniveau.’


