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Wat is de toekomst van de Friese landbouw en hoe 

past dit in het nieuwe Europese landbouwbeleid? 

Die vraag stond centraal op een discussiemiddag 

over natuurinclusieve landbouw van het Lânbou-

kundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en 

het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.

Natuurinclusief in Europa

Ida Hylkema

Leeuwarden - Grasland staat de 
laatste tijd behoorlijk onder druk. 
De ‘biljartlakens’ of ‘prairies van 
Engels raaigras’ dragen te weinig 
bij aan een aantrekkelijk landschap 
en de biodiversiteit, zo luidt de kri-
tiek. Gras kan echter ook bijdragen 
aan een duurzame melkveehoude-
rij, vindt Cor Kwakernaak.

AChTERGRoND

Kwakernaak, tot september 
graslanddocent aan Van Hall Laren-
stein in Leeuwarden, sprak vorige 
week vrijdag samen met VVD-Euro-
parlementariër Jan Huitema op een 
discussiemiddag over natuurin-
clusieve landbouw in Leeuwarden. 
Gras liep ruim dertig jaar als een 
rode draad door zijn werk. In die tijd 
is de gemiddelde opbrengst geste-
gen van 9 tot 10,5 ton droge stof per 
hectare, met een lagere kunstmest-
gift en een hogere stikstofbenutting.

Met die 10,5 ton droge stof legt 
grasland 22.000 kilo CO2 vast, bere-
kende de oud-docent. Ervan uit-
gaande dat 1 kilo droge stof 1,25 kilo 
melk oplevert (inclusief onderhoud 
van de koe) en dat 1 kilo melk gelijk-
staat aan de uitstoot van 1,6 equiva-
lent CO2, betekent dit dat de totale 
uitstoot gelijk is aan de vastlegging 
door het gras. ‘Onze melkveehoude-
rij is dus broeikasgasneutraal.’

Daarnaast is de opbrengst van 
benutbaar eiwit uit gras hoger dan 
die uit andere eiwitbronnen, ver-
volgde Kwakernaak, en die benut-
ting – met name die van herfstgras 
– kan nog worden verhoogd.

Bovendien houdt gras het orga-
nischestofgehalte van de bodem 
op peil, groeit het op natte bodems 

waar andere eiwitrijke gewassen 
niet uit de voeten kunnen, zit de 
nitraatuitspoeling onder de norm 
en is het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen laag.

Gras kan volgens Kwakernaak 
ook een belangrijke rol spelen in 
de verhoging van de biodiversiteit. 
Maar dan moet er wel wat veran-
deren, want het huidige intensieve 
graslandgebruik is nu juist een 
belangrijke oorzaak van de terug-
gang van weidevogels, insecten, 
bijen, bloemen, kruiden en land-
schapselementen.

omschakeLen
‘Veel agrarische ondernemers 

willen en kunnen wel natuurinclu-
sief boeren. Volledig omschakelen 
is maar voor weinigen weggelegd, 

want daarvoor is de markt niet 
groot genoeg. Zorg daarom voor 
een combinatie: eiwitrijk produc-
tiegras gecombineerd met vezelrijk 
kruidenrijk hooi van de minder pro-
ductieve delen van het bedrijf, zoals 
perceelsranden, vergeten hoekjes 
en extensief grasland’, aldus de 
voormalig docent.

‘Dit kost relatief weinig gras-
opbrengst en geen melk, want uit 
onderzoek is gebleken dat je tot 
20 procent kruidenrijk gras in het 

rantsoen geen daling van de melk-
productie krijgt.’ Kwakernaak ziet 
onder meer kansen voor perceels-
randen en slootkanten. ‘Als je aan 
weerszijden van de 300.000 kilome-
ter sloot die Nederland telt, 2 meter 
kruidenrijk grasland aanlegt, bete-
kent dat 120.000 hectare.’

Boeren kunnen worden gesti-
muleerd om meer natuurvriende-
lijke percelen en stroken aan te 
leggen via het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB), vindt Kwa-
kernaak. ‘Koppel de bedrijfstoeslag 
aan een maatschappelijke tegen-
prestatie en laat de boeren zelf 
bepalen hoe ze de doelstellingen 
willen realiseren.’

De voormalig docent denkt 
daarbij aan 10 procent kruidenrijk 
grasland als voorwaarde voor de 
bedrijfstoeslag en een beloning voor 
een verhoging van het organische-
stofgehalte van de bodem. Dit is te 
realiseren door blijvend grasland 
of een hogere waterstand op veen-
grond.

geen utopie
Dat deze gedachtegang geen 

utopie is, bleek uit het betoog van 
Huitema. Volgens de VVD-Europar-
lementariër komt er een duidelijke 
verschuiving van directe inkomens-
steun naar een beloning voor maat-
regelen op het gebied van biodiver-
siteit en klimaat. Deze week werden 
de grote lijnen van GLB 2020-2027 
bekend, waarin deze omslag is ver-
werkt.

De meer resultaatgerichte inzet 
van het Europese landbouwbudget 
is positief voor Nederland, stelde 
Huitema. Nederlandse boeren zijn 
vergeleken met die in andere lan-
den nu al minder afhankelijk van 
directe inkomenssteun uit Europa. 
Daarnaast kunnen ze inspelen op 
de maatschappelijke uitdagingen 
die er liggen.

‘Kruidenrijk grasland hoort in nieuw GLB’

Cor Kwakernaak pleit voor een combinatie van kruidenrijk grasland en intensief graslandbeheer. Foto: Ida Hylkema

‘De Nederlandse 
melkveehouderij is 
broeikasgasneutraal’

klimaat en milieu zijn de komende tijd 
belangrijke aandachtspunten in europa.
de bijdrage van de landbouw kan volgens 
VVd-europarlementariër Jan Huitema 
bestaan uit de vastlegging van CO2 in de 
bodem, hernieuwbare energie, verede-
ling en een efficiëntere voedselproductie.
Wat betreft het behoud van de biodiver-
siteit en het stoppen van de teruggang 

van weidevogels en insecten wordt de 
oplossing onder meer gezocht in een 
milieuvriendelijkere gewasbescherming.
daarbij kan worden gedacht aan het 
voorkomen van ziekten en plagen door 
een betere bodemvruchtbaarheid en 
een snellere toelating van gewas-
beschermingsmiddelen met minder 
milieu-impact.

Prioriteit voor klimaat en milieu in Europa

Ida Hylkema

Leeuwarden - De lezing van voor-
malig graslanddocent Cor Kwaker-
naak vorige week in Leeuwarden 
leverde vragen en kritische noten 
op bij de toehoorders. Wiebren van 
Stralen, programmaleider Living 
Lab natuurinclusieve landbouw in 
Friesland, was een van hen.

INTERvIEW

Wat vond u van het verhaal van Kwa-
kernaak?
‘De algemene lijn van de positieve 
elementen van gras, kruidenrijk 
grasland en het gebruik van sloot-
randen, daar sta ik achter.
‘Maar de bewering dat de melk-
veehouderij klimaatneutraal is, is 

te kort door de bocht. Als je alleen 
het gras en de koeien rekent, ben je 
inderdaad neutraal. Maar je moet de 
hele keten meenemen, van kunst-
mest- en veevoerfabriek tot de afle-
vering van het product in de winkel 
en dan is de sector verre van kli-
maatneutraal.’

Waar zit dan wel de kracht van gras-
land?
‘Gras haalt veel CO2 uit de lucht, 
maar als je dat vervolgens weer aan 
de koeien voert, is dat geen vast-
legging. Kwakernaak neemt in zijn 
verhaal de opslag in de bodem niet 
mee en daar zit juist de winst. Gras-
land heeft een groot potentieel voor 
CO2-opslag in de bodem, maar niet 
op de manier waarop we er nu mee 
omgaan.’

Kunt u dat uitleggen?
‘Als je de opgeslagen CO2 ook in de 
bodem wilt houden, moet je er niet 
meer aankomen. Dus niet ploegen, 
niet diepontwateren en geen mais 
verbouwen.
‘De grootste winst is te behalen als 
je bouwland omzet in permanent 
grasland. In grasland zelf kun je 
de opbouw stimuleren door ervoor 

te zorgen dat je bodemleven goed 
is. En daar helpt kruidenrijk gras-
land weer bij, want meer diversiteit 
boven de grond zorgt voor meer 
diversiteit onder de grond.’

Wat schiet een boer daarmee op?
‘Een goede bodemstructuur zorgt 
voor een betere opbrengst en min-
der schade bij extreem weer. Ook 

zijn er mogelijkheden in de handel 
in CO2-rechten. Bedrijven in de han-
del, industrie en transport moeten 
hun CO2-footprint verlagen en doen 
dat door bijvoorbeeld bos aan te 
planten waar CO2 wordt opgeslagen. 
Dat kun je ook met grasland doen.’

hoe meet je de Co2-opslag in de 
bodem?
‘Dat is nog een lastig punt en vergt 
meer dan een simpel rekensomme-
tje. Het gaat in feite om de toename 
van het organischestofgehalte over 
een aantal jaren. Het gaat dan om 
vastlegging en om de balans tus-
sen aanvoer en afvoer. Punt is dat 
de aandacht van de sector tot nu toe 
vooral boven de grond was gericht, 
maar zich nu ook richt onder de 
grond. De potentie zit in de bodem.’

‘Co2-opslag in de bodem biedt zeker mogelijkheden’

meer diversiteit boven 
de grond zorgt voor meer 
diversiteit onder de grond 
en daar helpt kruidenrijk 
grasland bij.

wiebren van stralen, Living Lab natuurinclusieve landbouw Foto: Ruud Ploeg


