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Noordelijke boeren overstag
BERRIE KLEIN SWORMINK

Dat extensieve melkveebedrijven in 
Noord-Nederland weinig opschieten met de 
Kringloopwijzer, klopt niet. ‘Voor alle typen 
bedrijven is goed mineralenmanagement 
interessant’, stelt Willem van Weperen. 
Hij werkt voor Projecten LTO Noord en is 
projectleider van ‘Vruchtbare Kringloop 
Noord-Nederland’. Dit project ontplooit 
vanaf komend najaar activiteiten voor deel-
nemende melkveehouders.

PROJECTEN LTO NOORD

De opstartperiode duurde te lang, stelt 
melkveehouder Arend Steenbergen uit 
het Drentse Pesse. ‘Onder meer omdat het 

niet meeviel de financiering rond te krijgen’, 
weet hij. Als LTO Noord-bestuurder maakte 
Steenbergen zich samen met ketenpartijen de 
afgelopen jaren sterk om in Noord-Nederland 
aan de slag te kunnen met een Vruchtbare 
Kringloop-project.

‘In de Achterhoek zie ik hoe melkveehou-
ders er enthousiast mee bezig zijn. Als je de 
Kringloopwijzer niet als invuloefening ziet, 
maar de kengetallen die je berekent gaat 
gebruiken in je bedrijfsvoering, kun je daar je 
voordeel mee doen.’

Van Weperen vult aan: ‘De Kringloopwij-
zer kan een interessant managementinstru-
ment zijn. De 25 procent boeren die het mine-
ralenbeheer het best in de vingers hebben, 
blijken ook de 25 procent boeren met de beste 
bedrijfseconomische resultaten te zijn.’

Volgens Steenbergen en Van Weperen 
heeft de Kringloopwijzer in Noord-Nederland 
ten onrechte deuken opgelopen. ‘Boeren den-
ken dat het voor hen minder oplevert, maar 

de Kringloopwijzer is voor alle typen melk-
veebedrijven bruikbaar. Bij ieder bedrijfs-
type zie je een spreiding van ondernemers 
die goed en minder goed scoren. Er is overal 
winst te boeken.’

WEIDEGANG
Zo klopt het niet dat door weidegang de 

stikstofbenutting verslechtert. Bij weiders en 
niet-weiders is de spreiding in stikstofbenut-
ting even groot, blijkt uit cijfers van Wagenin-
gen UR.

Steenbergen en Van Weperen maken zich 
sterk voor enkele uitbreidingen om de Kring-
loopwijzer geschikt te maken voor specifieke 
situaties in Noord-Nederland: het aanpas-
sen van de Kringloopwijzer voor bedrijven 
in veenweidegebieden, voor bedrijven waar 
ganzenvraat een rol speelt en voor bedrijven 
die aan weidevogelbeheer doen.

Een onderwerp dat bij ‘Vruchtbare Kring-
loop Noord-Nederland’ veel aandacht krijgt, 
is de bodem. ‘De sleutel voor een betere 
mineralenbenutting ligt bij het beheer van de 
bodem. Veel melkveehouders weten alles van 
hun koeien, maar verdiepen zich niet in de 
bodem’, constateert Van Weperen.

‘Het beheer ervan gebeurt grofmazig, bij-
voorbeeld door alle maispercelen standaard 
te bemesten met 40 kuub drijfmest per hecta-
re. Maar de technische mogelijkheden nemen 
sterk toe, zoals mestscheiding en machines 
voor precisiebemesting.’

Projecten LTO Noord verzorgt de project-
leiding en de communicatie met de boeren. 
Al tweehonderd melkveehouders hebben 
zich gemeld via de projectpartners Agrifirm, 
ForFarmers, DLV en Countus. Er is ruimte 
voor driehonderd deelnemers. Aanmelden 
kan via www.vruchtbarekringloop.nl/vknn.

Willem van Weperen en Arend Steenbergen zien kans in Kringloopwijzer. Foto: Berrie Klein Swormink

Ervaringen uitwisselen op Oriëntatiedag
Enthousiasme, veel vragen en ervaringen uit-
wisselen. Zo kan de Oriëntatiedag van de LTO 
Noord-commissie Multifunctionele Landbouw 
getypeerd worden. Vijftien deelnemers luister-
den zaterdag eerst naar het verhaal van erva-
ringsdeskundige en gastheer Kees Rosenboom 
(links). Op zijn bedrijf, dat tot Boerderij van het 
Jaar is uitgeroepen, in het Utrechtse Benschop 
werd de Oriëntatiedag gehouden.
Familiebedrijf Rosenboom combineert de 
agrarische bedrijfsvoering met recreatie, ver-
gaderfaciliteiten, een paardenstalling en een 
samenwerking met het mbo.
De andere sprekers vertelden onder meer over 
de wet- en regelgeving bij nevenactitviteiten en 
over de onderzoeksresultaten over de relatie 
Stad en Land. Wat opviel, was dat alle deel-
nemers concrete plannen voor het starten van 
bedrijfsverbreding hebben. Foto: Marnix Schmidt

Vraag & Antwoord
Fosfaatrechten en overdracht

MARIET KORTEKAAS

MKB Adviseurs Food&Agri

Wij zijn bezig met het oprichten van een maat-
schap, maar hoe zit het met de fosfaatrech-
ten? Lopen wij risico op korting?
Uit het wetsvoorstel voor de fosfaatrech-
ten blijkt dat overdrachten voor 1 januari 
2017 zonder korting kunnen worden gere-
gistreerd. Dit betekent dat de oprichting 
van de maatschap nu nog zonder nadelige 
gevolgen voor de toe te kennen fosfaat-
rechten kan plaatsvinden. Het is wel van 
belang dit tijdig te doen, bij voorkeur voor 
31 december 2016.
Volgens het wetsvoorstel wordt bij de over-
dracht van fosfaatrechten na 1 januari 2017 
10 procent gekort. Voor deze korting gel-
den uitzonderingen, zoals erfopvolging, 
overdracht naar een persoon waarmee 
bloed- en aanverwantschap is in eerste, 
tweede of derde graad en overdracht naar 
een bedrijf waarvan het fosfaatrecht in 
datzelfde jaar afkomstig is.
In het wetsvoorstel staat dat bij de eerste 
overdracht een korting geldt van 10 pro-
cent. Voorwaarde is dat hetzelfde aantal 
kilo’s  fosfaat in hetzelfde jaar weer terug 
moet gaan naar het bedrijf waarvan ze 
afkomstig zijn. Dan vindt geen korting 
plaats. Denkt u aan bedrijfsoverdracht op 
korte termijn? Dan is het zinvol na te gaan 
of het wenselijk is dit nog voor 1 januari 
2017 te doen. Met name als er geen sprake 
is van bloed- of aanverwantschap tot de 
derde graad.

CAO’s in de zorg
MARIA VAN BOXTEL

Taskforce Multifunctionele landbouw

Wij hebben een zorgboerderij. We willen de 
zorg onderbrengen in een aparte bv. Dan moet 
ik mij opeens houden aan de CAO Zorg voor 
mijn medewerkers. Toen ik een maatschap 
was, hoefde dat niet. Waarom dit verschil? 
Cao’s in de zorg zijn algemeen verbindend 
verklaard. Dat betekent dat u verplicht 
bent deze cao te volgen voor uw medewer-
kers. De werkzaamheden van uw mede-
werkers zijn bepalend, niet de rechtsvorm.
Indien zorgmedewerkers meewerken op 
het landbouwbedrijf en er geen duidelijke 
scheiding is tussen landbouw- en zorgac-
tiviteiten in een maatschap of vof - in feite 
de oorspronkelijke zorglandbouw -, kan 
een landbouw-cao leidend blijven voor uw 
medewerkers, zoals de CAO Open Teelten 
of de CAO Dierhouderij.
Als de zorg losser van de landbouwpro-
ductie is geregeld en soms in een aparte 
rechtsvorm is ondergebracht, zoals bij u in 
een aparte bv (dagopvang, kinderopvang), 
dan is het helder dat de zorg het werk is 
van uw medewerkers en is de zorg-cao 
leidend. U moet dan de algemeen verbin-
dend verklaarde zorg-cao volgen.

Modderborden Loppersum
De oogsttijd is begonnen. Wethouder Rudi Slager 
van Loppersum overhandigde deze week het 
eerste modderbord aan het bestuur van LTO Noord 
Fivelingo. De LTO Noord-afdeling roept boeren en 
tuinders op om de wegen zo schoon mogelijk te 
houden en gebruik te maken van waarschuwings-
borden. Het schoonhouden van de wegen is de 
verantwoordelijkheid van boeren. ‘Van alle weg-
gebruikers wordt verwacht dat ze de komende 
weken nog meer rekening met elkaar houden’, 
zegt Slager. Gemeente Loppersum stelt modder-
borden beschikbaar. Boeren kunnen deze borden 
kosteloos afhalen bij de gemeentewerf aan de 
Industrieweg 4 in Loppersum. 
  www.ltonoord.nl

Klaas van der Woude, bestuurder en onderwijsman

Besturen zat Klaas van der Woude in het bloed. Naast 
potplantenkweker aan de stadsrand van Leeuwarden 
was hij hoofdbestuurslid van de Friese Maatschappij 
van Landbouw en maakte hij deel uit van de noor-
delijke tuinbouwcommissie en van het KNLC in Den 
Haag. Hij stond mede aan de basis van de vorming 
van het agrarisch onderwijscentrum AOC in 1990. 
Van der Woude kwam in de onderwijswereld terecht 
vanwege een ongelukje op zijn beijzelde erf waar-
bij hij een enkel verbrijzelde. De kwekerij aan de 
Dokkumer Ee liet hij over aan een medewerker en 
zelf werd hij beleidsmedewerker van de stichting 
onderwijs van de Friese Mij. Die nam in die tijd de 

agrarische scholen van Leeuwarden, Heerenveen en 
Wolvega over.
Van der Woude kende alle kanten van het bedrijfs-
leven en de organisaties. Hij was bestuurslid van de 
regionale groenteveiling in Huizum bij Leeuwarden 
en vervulde jarenlang bestuursfuncties op het gebied 
van tuinbouw. Landelijk bouwde hij veel gezag op. 
Samenwerken en fuseren was in die tijd aan de orde 
van de dag. Van der Woude stond altijd open voor 
versterking en verbreding. 
Als bestuurder in de jaren zestig en zeventig was Van 
der Woude kritisch, behoorde hij tot de jongere gene-
ratie en nam hij vaak geen blad voor de mond. Voor 

de zittende bestuurders was hij lastig en rechtstreeks 
in zijn oordeel. Zijn creativiteit kwam sterk naar voren 
bij de viering van het 125-jarig bestaan van de Friese 
Mij in 1977. Hij was de motor achter de tentoonstel-
ling Friese Mij125 die duizenden bezoekers trok.
Van der Woude wist goed aan te geven waar de 
scheiding lag tussen werk en privé. Hij was zake-
lijk hard, maar privé had hij veel betrokkenheid. Via 
een stichting was hij meerdere keren in Afrika om 
in ontwikkelingslanden zijn kennis van tuinbouw en 
onderwijs over te brengen. Van der Woude is vorige 
week overleden. Hij werd 85 jaar.

Wiebe Dijkstra

IN MEMORIAM


