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amenwerking in de biologische 
akkerbouw en veehouderij was 
één van de workshops tijdens 
de Bio-beurs 2016 in Zwolle. 
Christoffel den Herder van DLV 

Plant en Edith Finke van DLV Advies 
Rundvee zijn beide gespecialiseerd in de 
biologische landbouw en gaven deze 

workshop samen. Gezien de grote 
belangstelling is samenwerking een item 
dat duidelijk speelt onder biologische 
ondernemers. Voor beide sectoren liggen 
er dan ook kansen, stellen Den Herder 
en Finke.
Een biologisch veehouderijbedrijf kan 
verantwoord groeien en intensiveren als 

de grasklaver voor de koeien door een 
akkerbouwer wordt verbouwd in ruil voor 
mest, stelt Finke. Grasklaver of luzerne 
hebben een grote waarde in het rantsoen 
van biologische koeien vanwege de goede 
ruw eiwit-verhouding. Vooral voor biolo-
gische boeren met veel natuurland kan 
dit voer een goede aanvulling zijn om de 

Samen de kringloop 
sluiten

In de biologische landbouw zoeken akkerbouwers en veehouders naar vormen van 

samenwerking. De veehouder heeft een voervraag en mestaanbod, de akkerbouwer 

kan voer verbouwen en heeft mest nodig. De praktijk blijkt echter grillig.

Biologische boeren wisselen voer en mest uit

Door kwalitatief goed ruwvoer van een akkerbouwer aan te kopen, kan een veehouder flexibeler omgaan met weidegang.
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Voeding

kwaliteit van het ruwvoeraanbod te ver-
hogen. De akkerbouwer kan op zijn beurt 
de grasklaver verbouwen als rustgewas 
in zijn bouwplan. Als rustgewas wordt 
nog vaak voor graan gekozen, maar 
grasklaver is een prima alternatief, vindt 
Den Herder. De opbrengst is weliswaar 
lager, maar grasklaver zorgt wel voor 
stikstofbinding in de bodem. Bovendien is 
de onkruiddruk in een maaigewas veel 
lager dan in graan.

MEST
In ruil voor het voergewas kan de vee-
houder mest afzetten aan de akkerbou-
wer. In de praktijk ligt daar een knelpunt, 
want: wat is goede mest? Den Herder: 
“Een veehouder moet anders denken 
over zijn mest. Waaraan is behoefte, 
daarop moet je inspelen. De soort mest – 
vast of drijfmest bijvoorbeeld – wordt nu 
meestal nog niet meegenomen in de 
bedrijfsopzet, maar is wel belangrijk voor 
de afzet en de mogelijke samenwerking 
met een akkerbouwer.”
Uit onderzoek blijkt dat er grote verschil-
len zitten in de stikstof- en fosfaatgehal-
ten in drijfmest en dat deze relatief laag 
zijn. Dat is een punt van aandacht bij de 
afzet. “Water in de mest is niet zo erg als 
je het zelf injecteert, maar wel als je het 
naar een akkerbouwer moet vervoeren. 
Daarom moet je spoelwater in de mest 
zien te vermijden”, adviseert Den Herder. 
Bovendien is de stikstofvraag van inten-
sievere gewassen in het akkerbouwplan 
– groente bijvoorbeeld – relatief hoog. 
Als er mest met relatief veel water wordt 
aangevoerd, geeft dit te weinig voeding 
voor de plant en kiest de akkerbouwer 
liever voor alternatieve stikstofmeststof-
fen. 
De mestwetgeving speelt de biologische 
akkerbouw ook parten. Door de strenge 

aanwendingsnormen wordt de bemesting 
steeds meer verplaatst naar het voorjaar 
en ligt het accent niet op de bemesting 
van de bodem, maar op de bemesting 
van de plant. Voor een gewas met een 
hoge stikstofvraag zijn dan vele tonnen 
mest nodig. Daarbij geldt dat de mest na 
een bepaalde periode niet meer mag 
worden aangetroffen op de plant. Nu de 
bemesting knellender wordt, wordt het 
voor een akkerbouwer interessanter om 
rustgewassen te telen die iets toevoegen 
aan de bodem. In de veehouderij is hier 
goede vraag naar en zo kan de cirkel 
worden gesloten.

GEMENGD BEDRIJF
De meest ideale vorm van samenwer-
king tussen een akkerbouwer en vee-
houder is een gemengd bedrijf, maar 
daar zijn er in Nederland niet zo veel 
meer van. Samenwerking tussen bedrij-
ven vindt vooral in Flevoland plaats, 
omdat de bedrijven daar dicht bij elkaar 
zitten. In typische akkerbouw- en vee-
houderijgebieden is de afstand een pro-
bleem, zo blijkt in de praktijk. Daarnaast 
blijkt ook de structuur van de grond en 
de kwaliteit van de mest een knelpunt. 
Een akkerbouwer wordt niet blij als er in 
de herfst nog een snee grasklaver moet 
worden geoogst, maar een veehouder 
wil zo veel mogelijk voer van goede kwa-
liteit van het perceel halen. De kwaliteit 
van de mest zorgt in de praktijk ook voor 
spanningen. 
Continuïteit is ook een punt van aan-
dacht. Zowel akkerbouwers als veehou-
ders moeten weten waar ze aan toe zijn 
en de grasklaver ieder jaar willen telen 
en afnemen. “Eigenlijk zijn er meer vee-
houderijbedrijven in akkerbouwgebieden 
nodig, zodat je grond kunt uitwisselen en 
de afstanden verkleinen. Want de afstand 

zorgt voor relatief hoge transportkosten”, 
stelt Finke. 
De wil om samen te werken is er vaak 
wel, maar het valt in de praktijk niet mee 
om goede afspraken te maken en conti-
nuïteit te houden. Wat wil je betalen als 
veehouder en wat heb je nodig als akker-
bouwer, bijvoorbeeld. En waarop basseer 
je de prijs? “Wat hebben jullie nodig?, 
was de vraag van de adviseurs aan de 
boeren in de zaal. Zowel akkerbouwers 
als veehouders waren stellig in hun ant-
woord: een goed netwerk of een goede 
bemiddeling zodat vraag en antwoord 
kunnen worden gekoppeld. En durf om 
met een collega-boer samen te werken 
en mest en voer uit te wisselen   

Ida Hylkema

Biologische landbouw in de lift
Alle seinen staan op groen voor de biologische landbouw. De verkoop 
van biologische producten zit in de lift, terwijl de opschaling van 
de biologische landbouw achterblijft. Dat laatste is een zorgelijke 
ontwikkeling, stelt brancheorganisatie Bionext. Omschakelen doe 
je echter niet zomaar. Grond omschakelen kost bijvoorbeeld twee 
jaar. In deze periode mogen geen kunstmest en bestrijdingsmidde-
len meer worden gebruikt, maar kunnen de producten nog niet als 
biologisch worden afgezet. Bovendien is er niet de zekerheid dat er 
na die tijd ook een afnemer voor het product is. Zuivelfabrikanten als 
FrieslandCampina en Rouveen Kaasspecialiteiten zien wel groeikan-
sen voor de afzet van hun biologische producten, maar geven leden 
niet de garantie dat ze over twee jaar biologische melk kunnen afzet-
ten. Leveranciersvereniging Eko Holland Melk op Maat is wel op zoek 
naar nieuwe biologische boeren.

Op de Bio-beurs was volop biologische kaas te proeven, zoals van Bastiaansen Bio.

Samenwerken:
goede afspraken
Een samenwerking tussen akkerbou-
wer en veehouder kan voor beide par-
tijen voordelen opleveren. Adviseurs 
Christoffel den Herder van DLV 
Plant en Edith Finke van DLV Advies 
Rundvee gaven tijdens de workshop 
enkele tips:

 – Geef aan dat je wilt samenwerken.
 – Stel een goed contract op.
 – Zorg voor continuïteit en meerjari-

ge afspraken, zodat beide partijen 
weten waar ze aan toe zijn.

 – Geef elkaar advies over bijvoor-
beeld het belasten van de bodem 
of het juiste oogstmoment van de 
grasklaver.

 – Maak duidelijk waar je behoefte 
aan hebt wat betreft mest en voer.


