Maart 2012

VeenVeen-richtingwijzer

De tomtom voor duurzaam bodembeheer in veenweiden

Wat is duurzaam
bodembeheer in de
veenweiden?

De veenweiden zijn verbonden met de DNA van onze cultuur. De weidse landschappen
met hun graslanden afgewisseld met sloten, lintbebouwingen vol roepende weidevogels
en kleurrijke slootranden geven ons de rust en de ruimte in het Groene Hart en Laag
Holland.
Veenweiden worden gebruikt door de landbouw, veelal melkveehouderij; en op enkele
plaatsen zijn graslanden in gebruik voor natuurontwikkeling. Voor een doelmatig gebruik
en beheer is de bodemkwaliteit van groot belang.
De bodem levert diensten aan de boer (onder andere productie en milieu) en de gebruiker
beïnvloedt het resultaat van deze diensten door specifieke managementmaatregelen.
Voor het beoordelen van het functioneren van de bodem maakt de ondernemer gebruik
van indicatoren. Dat kunnen fysische, chemische en biologische zijn. Als er plassen op
het land staan betekent dit wellicht dat de sponswerking niet goed functioneert, c.q. de
infiltratiesnelheid van water te laag is. Bodemdichtheid en bodemleven kunnen dan een
aanwijzing geven voor oorzaken en gevolg.
In het onderzoekproject “bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik Veenweiden”
wordt een verbinding gelegd tussen diensten die de bodem levert, maatregelen waarmee
de diensten kunnen worden verbeterd en indicatoren die maatgevend zijn voor de (te
verwachten) prestatie van deze diensten.
De boer wil en kan niet wachten op alle uitkomsten, hij moet doorboeren, en tegelijkertijd
rekening gaan houden met, en inspelen op, andere doelen zoals weidevogelbeheer en
tegengaan van bodemdaling. De VeenVeen-richtingwijzer kan daarbij helpen.

Welke doelen?

Hoe werkt VeenVeen?

Het project bodemveenweiden richt zich op een brede set van doelen, waarvan de
volgende zijn uitgewerkt in deze eerste richtingwijzer voor agrariërs:
• betere mestbenutting
• Bevorderen voedsel voor weidevogels
• Bevorderen van bodemleven
• Vergroten van draagkracht en sponswerking.
Voor twee andere belangrijke bodemgerichte gebiedsdoelen, namelijk het verminderen
van emissie van broeikasgassen en het tegengaan van bodemdaling zijn nog geen
eenvoudig te meten en te sturen indicatoren gevonden. Hieraan wordt in de tweede fase
van het onderzoek wel aandacht besteed.

Eerste versie VeenVeen-richtingwijzer

Deze VeenVeen-Richtingwijzer is de eerste versie van een hulpmiddel om besluiten rond
bodembeheer te nemen. De richtingwijzer neemt u mee in de keuze van een aantal
indicatoren voor het doel dat u zelf kiest. U kunt sommige indicatoren zelf meten, of
metingen relatief eenvoudig laten uitvoeren. De resultaten van de metingen vult u in de
richtingwijzer in. De wijzer geeft dan een eerste waardering (is het goed/relatief hoog of
relatief laag). Vervolgens geeft de richtingwijzer ook een aantal maatregelen die u kunt
nemen. De richtingwijzer geeft hiermee aan hoe de indicatoren beïnvloed kunnen worden,
zodat het geselecteerde doel bereikt wordt en geen afwenteling plaats vindt op andere
doelen.
De gemeten waarden worden vergeleken met referentiewaarden die in 2010 in het
westelijk veenweidengebied zijn bepaald, op 20 productiegraslanden en 20 natuurgraslanden. Deze bepalingen vonden plaats in het kader van het project, om te bepalen
welke indicatoren het meest over de bodem zeggen, en wat de referentiewaarden voor
de indicatoren kunnen zijn. Aan de hand van deze referentiewaarden en literatuur zijn
streefwaarden bepaald voor de indicatoren, in relatie tot verschillende doelen.
De VeenVeenRichtingwijzer kan geen geen keiharde kwantitatieve adviezen geven, wel
belangrijke aanwijzingen. De wijzer is opgesteld voor veengronden en is niet toepasbaar
op situaties met andere grondsoorten.
Momenteel is de VeenVeenRichtingwijzer te gebruiken door agrariërs in het veenweidengebied van West-Nederland. Ook natuurbeheerders kunnen gebruikmaken van de wijzer,
bijvoorbeeld voor weidevogelbeheer.

Welke doelen?

Doel: Betere mestbenutting

De tijd ligt achter ons dat we productie verhogen door simpel de N-gift te verhogen, er
liggen zelfs kansen om zonder kunstmest te boeren. Het C-% en de C/N verhouding van de
organische stof, de pH, de Ca-Mg-verhouding in de grond en de bodemstructuur zijn dan
belangrijke indicatoren.

Doel: Bevorderen voedsel voor weidevogels

Nesten beschermen, uitgestelde maaidata en mozaïekbeheer zijn bekende en belangrijke
maatregelen die het vòòrkomen van weidevogels kunnen stimuleren. Meer op bodem
gerichte maatregelen kunnen ook belangrijk zijn: er moet ruim voedsel voor de vogels zijn
(wormen voor de volwassen vogels, kleine insecten voor de kuikens) en de grond moet
los genoeg zijn voor de vogelsnavel. Uit de metingen van het veenweidenproject blijkt
dat op natuurgrasland de bodem dichter is, en het bodemleven minder talrijk, dan op
productiegrasland.

Doel: Bevorderen bodemleven

De metingen in veenweiden tonen duidelijk aan dat landbouwgraslanden over het algemeen meer soorten en meer biomassa aan bodemleven hebben (zoals regenwormen, potwormen, springstaarten) dan natuurgraslanden. Een eerste reden daarvan lijkt de hogere
pH en bemesting in landbouwgraslanden. Beide activeren en voeden het bodemvoedselweb. Hoe is de situatie op uw bedrijf?

Colofon

Doel: Vergroten draagkracht en sponswerking

www.bodemveenweiden.nl

Ontwatering kan de draagkracht vergroten. Maar daaraan zitten grenzen, zowel uit
landbouwkundig als uit maatschappelijk oogpunt. In de praktijk blijkt dat sommige
veenweiden een slechte bodemstructuur hebben en slecht doorlaatbaar voor water zijn. De
bodemstructuur is te bepalen door visuele beoordeling van structuurelementen, poriën en
beworteling, of door de indringingsweerstand te bepalen.
Een gebied kan veel water opnemen in periodes van veel neerslag, als er veel plaats is voor
water en als het snel door het gebied kan stromen. De bodem kan veel water opnemen als
het grondwaterpeil laag is, de bodemstructuur los is en de infiltratiesnelheid hoog is.
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Voorbeelden gebruik VeenVeen

VeenVeen is een gezamenlijk
product van CLM en LBI,
in het kader van het project
Bodemindicatoren voor duurzaam
bodemgebruik in de Veenweiden

Lage opbrengst
Het bedrijf heeft op enkele percelen ondanks “normale”mestgift tegenvallende productie.
De ondernemer doet enkele wormentellingen en structuurbepalingen, en enkele
chemische bepalingen. De pH blijkt met 5 aan de lage kant, bovendien komen weinig
regenwormen voor en de grond laat slecht water door. Zinvolle maatregelen zijn:
•
bekalken en
•
verlagen van de berijdings- en begrazingsdruk voor de bodem.
De ondernemer kan dit toepassen door voortaan het land te ontzien onder natte
omstandigheden, door het gebruik van lagedrukbanden in het voorjaar en door het vee
iets eerder in te scharen.
Geen weidevogels
Een ondernemer beheert enkele weidevogelpercelen voor een terreinbeheerder. Hij ziet
dat de aantallen weidevogels afnemen, ondanks de nestbescherming, beperkte bemesting
en de rustperiode in het voorjaar. Samen met de terreinbeheerder doet de ondernemer
enkele bodembepalingen. Daaruit blijkt dat het aantal regenwormen laag is, dat de bodem
uit blokkige elementen bestaat en het water slecht infiltreert. De productie is afgenomen
van 12 naar 8 ton ds/ha. De productiedaling lijkt verband te houden met zowel de
bemesting als de bodemstructuur. Mogelijke maatregelen zijn:
•
gerichte organische bemesting in het voorjaar met lichte apparatuur en
•
stoppen met begrazing door schapen in de winter.
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