
Beschikbare innovaties voor meer klimaat, schoner 
water, beter voedsel en meer verdienvermogen; 
‘laaghangend fruit’, anno 2021
Wim de Hoop (KCGG); dehoop@kcgg.nl

Herre Bartlema (Landbouwcommunicatie B.V.); blc@precisiebemester.nl

T.b.v. webinar op 23 april 2021: Emissiereductie en biodiversiteitsherstel. 
Afrekenbare pijlers van een landbouwakkoord

Meer toelichting bij deze innovaties: zie webinars en video’s op: www.deboeraanhetroer.nl

Met medefinanciering van: 
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Vele innovaties voor sluiten kringloop en verdienmodellen 
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KCGG-BodemScan van graslandpercelen; 
1= zeer slecht, 10=zeer goed perceel 1

perceel 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CEC 33 76 55 70 55 65 30 91 110

OS *10 37 44 33 56 34 45 35 63 78

pH * 10 48 56 53 52 56 53 48 56 53
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Meting van bodemkwaliteit, biomassa, verdichting, vlakligging



Organisch stof(ongeveer 50 % koolstof) 

Niet-kerende grondbewerking



Precisiebemester 0.5 met Mestkeuken

ammoniakemissie

Mestkeuken voor samenstelling van 
juiste cocktail van meststoffen met 
water

Water

Kan rijden op 0,5 bar

rijenbemesting



Innovaties voor reductie 
stalemissie

Gestabiliseerde atomaire vloeibare zuurstof toevoegen aan de drijfmest

De Lely Sphere



Precisiebemesting met 
technieken om 
plaatspecifiek te bemesten.
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Precisie-
bemesting met 
vloeibare
stikstof in de rij
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“Vloeibare stikstof/meststof in de rij heeft de voorkeur. 
1) Ammoniakaal dus geen uitspoeling 2) juiste plek 
3) Lage CO2-foodprint

Met GPS/RTK



Voldoende aanbod van circulaire meststoffen 

Uit LEI-rapport 2010-053: Bedrijven met veel dierlijk mest 
en laag kunstmestgebruik blijken lagere uitspoeling naar 
grondwater per kg n-gift te hebben dan bedrijven met 
veel kunstmest en lager dierlijke mestgebruik

Uit: Prestaties melkveebedrijven op economie en 
mineralenmanagement; LEI-studie 2019



https://www.youtube.com/watch?v
=SePQJit2zyU&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=SePQJit2zyU&feature=youtu.be




Precisiebemesten en -voeren 

ureum van 17 i.p.v. 25 
geeft ongeveer 35 % 
minder emissie

Ureummeter

Rantsoen met  60 kg gras, 
2 kg hooi, 15 kg mais, 
slechts 3,2 kg krachtvoer 
en ureumgehalte van maar 
17

Relatie ureumgehalte-
ammoniakemissie
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Precisie en natuur gaan ‘precies’ goed samen



Verdienmodel met
deze innovaties

Ecosysteemdiensten in:

Juiste aansturing door 

beleid
Doelvoorschriften ASB 

met stimulering

Innovaties, vakmanschap en ondernemerschap
Uitdagend voor elke boer:       groot             klein              intensief             extensief       gangbaar      biologisch
Innovaties om effectief en efficiënt aan beleid te voldoen
en ook om verdienmodel in de markt te realiseren

Meerwaarde uit de markt



Sociale innovatie in beleid, innovatie en 
communicatie

Nieuwsbrief

Met 8 boeren van het Voercentrum 
gaan ze nu innoveren en investeren 
in precisiebemester en nog beter 
voeren.

Demo en Probeerservice in de 
Food Valley: bij Voercentrum. 

Sociale innovatie, volgens theorie van gedragseconomie en ervaringen, in:
- beleid: doelvoorschriften en stimulering innovatie
- innovatie: samen innoveren en leren met de praktijk

- communicatie: ondersteunen van beleid met Probeer&Leer-projecten; 
boeren gaan vooral leren en investeren na het uitproberen



Kansen voor een Groen Landbouwakkoord vanuit het ‘landschap’ van meningen

Kansen voor 
vakmanschap, 
ondernemerschap, 
innovatie 

Ambitie duurzaamheid

hoog

hoog

laag

laag

Naar een Groen 
Landbouwakkoord 
voor circulaire 
landbouweconomie 

Met dank aan de vele POP3-projecten, e.a.
Suggesties en vragen: dehoop@kcgg.nl en/of
blc@precisiebemester.nl
Terugkijken webinars: www.deboeraanhetroer.nl
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