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Nu het groeiseizoen weer losge-
barsten is, kleuren veel akkers 
snel groen. Ook veel beken en 
andere waterlopen groeien snel 
dicht. Waterschappen slaan aan 
het maaien en stoeien ondertussen 
met de vraag: wat te doen met het 
maaisel?

Als grond van een boer of tuinder 
direct aan de waterloop grenst, is het 
een helder verhaal. Dan is de onder-
nemer ontvangstplichtig en maakt hij 
zelf de keuze: afvoeren of laten liggen. 
Ook waterschappen hebben jaren de 
gewoonte gehad om maaisel op de 
kant te zetten als ze zelf een onder-
houdsstrook in eigendom hebben. 
Maar de roep om schone, schrale 
oevers neemt toe. En dus overwegen 
waterschappen steeds vaker om het 
maaisel waarvoor ze zelf ontvangst-
plichtig zijn af te voeren. In het ver-
leden gebeurde dat bij voorkeur naar 
een verwerkingsinstallatie in de 
buurt. 

Proef
„Maar het maaisel om ecologische 
redenen afvoeren van waterschap-
grond is niet altijd haalbaar en 
betaalbaar”, zegt Tiny Arts, lid van 
het Dagelijks Bestuur van water-
schap De Dommel. „En dus zijn we 
een paar jaar geleden begonnen met 
een proef. Maaisel waarvoor we zelf 
ontvangstplichtig zijn, dus ook al het 
afdrijvende maaisel, zijn we op de 
aangrenzende percelen gaan afzet-
ten. Daar wordt het vervolgens door 
de eigenaar van de grond verwerkt en 
ondergewerkt.”
Via deze zogenoemde ‘kleine kring-
loop’ heeft De Dommel in de afge-
lopen jaren gemiddeld zo’n 7000 
kuub maaisel per jaar afgezet. De 
voordelen voor het waterschap zijn 
divers, weet Arts. Uiteraard bespaart 
de waterbeheerder op transportkos-
ten, vermindert de uitstoot van CO2 
en verschraalt de oever. Hierdoor 
neemt de biodiversiteit pal langs de 
beken toe en verbetert de toegang 
voor (recreatief) medegebruik. Ver-

der blijven de mineralen binnen de 
regio.  
Ook boeren en tuinders die aan de 
proef meedoen, zien er de voordelen 
van in. „We betalen ze voor het ruwe 
materiaal 5 euro per kuub. Maar ook 
de extra organische stof die na bewer-
king in de bodem wordt gebracht, is 
zeer welkom”, vertelt Arts. 
Toen de proef in 2008 begon, was het 
financiële voordeel voor het water-
schap ook een drijfveer. Inmiddels 
werken de composteringsbedrijven 
goedkoper, waardoor niet zeker is 
of de kleine kringloop het op kosten 
wint van compostering. 

Breder uitrollen
Desondanks werken De Dommel en 
de provincie, nu het project dit jaar 
afloopt, aan een vervolg. „Ik maak me 
er bestuurlijk sterk voor dat dit pro-
ject omgezet wordt in regulier beleid. 

Zo kunnen we op meer plaatsen de 
kleine kringloop uitrollen. Overigens 
kijken ook andere waterschappen 
met veel interesse naar onze aanpak. 

Dus wie weet kunnen meer boeren en 
tuinders werk maken van de kleine 
kringloop.”
Ook interesse in de ‘kleine kring-

loop’? Stuur een mail naar Lonneke 
Schilte van waterschap De Dommel: 
Lschilte@Dommel.nl.

Slootmaaisel slimmer gebruiken 

Het materiaal dat bij maaiwerkzaamheden vrijkomt, vindt vaak zijn weg naar naburige akkers. F o t o :  N i e u w e  O o g s t

Jan Coppelmans uit Wintelre is 
deelnemer van het eerste uur. Hij 
boert op lichte zandgronden en 
‘die konden wel wat organische 
stof gebruiken’, onderbouwt hij zijn 
besluit in 2008 om mee te doen aan 
de kleine kringloop. 

In de loop van het jaar krijgt Coppel-
mans regelmatig een hoop maaisel 
op zijn land, gemiddeld een kleine 
300 kuub. „Soms vrijwel rechtstreeks 
uit de sloot, maar vaak pas nadat het 
waterschap het materiaal wat heeft 
laten drogen. Dat scheelt in transport.”

De Dommel levert het materiaal, 
waarna Coppelmans het bijvoorbeeld 
met een loader een paar keer omzet 
en uiteindelijk onderwerkt. De lichte 
zandgronden in Wintelre konden wel 
wat organische stof gebruiken. Inmid-
dels is het percentage organische stof 
verdubbeld van 2,5 naar 5 en dus is 
Coppelmans na vijf jaar nog steeds 
positief. 
De bodemvruchtbaarheid en de struc-
tuur zijn erop vooruitgegaan. Ook 
wordt het bodemvocht beter vastge-
houden, is Coppelmans’ ervaring. „Ik 
schat dat ik in droge tijden toch drie tot 

vier dagen later hoef te beregenen.”
De gronden van de ondernemer uit 
Wintelre liggen anders dan die van 
veel andere deelnemers, wat hoger 
en niet pal aan de beek. Dat hij des-
tijds mocht deelnemen aan de kleine 
kringloop was dan ook niet vanzelf-
sprekend. 
Maar nu het waterschap de werkwijze 
van de kleine kringloop wil uitbou-
wen, hoopt hij dat juist ondernemers 
verder van de beek mee mogen gaan 
doen. „Op de armere, hogere gronden 
komt het maaisel veel beter tot zijn 
recht.”

‘Maaisel ook hogerop’

Het is nu bijna drie maanden ge-
leden dat bestuurlijk Brabant een 
stokje stak voor de modernisering 
van het beregeningsbeleid. ZLTO 
was teleurgesteld, maar gaat niet 
bij de pakken neerzitten. 

Hoewel boeren en tuinders zich 
jarenlang van goede wil toonden en 
zich aantoonbaar inzetten voor zui-
niger omgang met water, durfden 
provincie en waterschappen het niet 
aan; het starre vergunningensysteem 
voor beregenen uit grondwater laten 
varen, het opheffen van de beperkin-
gen van het niet mogen beregenen in 
de maanden april en mei of het ver-
bod om dat in juni en juli tussen 11.00 
en 17.00 uur te doen. 
Angst voor een juridisch getouwtrek 
rond onder meer natte natuurge-
bieden was de voornaamste reden, 
erkende de dijkgraaf van Aa en Maas 
destijds in Nieuwe Oogst.
Voor ZLTO is dit alles geen reden om 
het hoofd te laten hangen. „Sterker 

nog: we rechten onze rug en zetten 
ons nog meer in voor een werkbaar 
beregeningsbeleid dat zowel het indi-
viduele lid, de land- en tuinbouw als 
geheel en andere betrokkenen verder 
helpt”, zegt Hans Huijbers, voorzitter 
van ZLTO, strijdvaardig. 
Volgens de voorman moeten boeren 
en tuinders een duidelijk signaal 
afgeven en laten zien dat duurzamer 
gebruik van grondwater ze ernst is. 
„Los van wat anderen buiten de sec-
tor er wel eens van zeggen.”

Persoonlijk advies
Een belangrijk middel dat ZLTO inzet 
om haar leden voordeel te geven en 
dat uitstraalt tot ver buiten de sector, 
is Beregeningssignaal. Beregenings-
signaal adviseert ondernemers wan-
neer ze moeten beregenen, hoeveel 
ze moeten beregenen en op welk 
perceel. Het advies wordt gegeven op 
perceelsniveau, rekening houdend 
met het gewas en de neerslag.
Verder heeft Beregeningssignaal een 

economische module. De voordelen 
van beregenen worden afgezet tegen 
de kosten daarvan en de kosten van 
de alternatieven zoals de aankoop 
van ruwvoer.
In 2012 deden 270 melkveehouders 

mee aan een proef om Beregenings-
signaal op de computer uit te testen. 
Met de ervaringen van vorig jaar is 
het gebruiksgemak van het advies-
product vergroot. Ook de economi-
sche module is verder doorontwik-

keld. Daarmee is Beregeningssignaal 
een praktisch hulpmiddel in de 
bedrijfsvoering dat zijn geld meer 
dan waard is. 
Het grootste voordeel van deelname 
aan Beregeningssignaal is op de eer-
ste plaats dat een ondernemer alleen 
maar beregent als dat echt nodig is. Te 
vroeg beregenen is niet meer aan de 
orde, inclusief onnodige kosten voor 
de beregeningsinstallatie, brandstof 
en arbeid. Te laat beregenen hoeft 
ook niet meer, wat opbrengstverlies 
voorkomt. Dit individuele voordeel is 
direct al merken.
Bovendien werken ondernemers die 
meedoen aan Beregeningssignaal 
aan een collectief voordeel. Namelijk 
de afschaffing van het huidige beleid 
voor beregening uit grondwater. 
Meer achtergrondinformatie en het 
aanmeldformulier staan op de site 
van ZLTO.
➢www.zlto.nl/beregeningssignaal

Huijbers: Pak Beregeningssignaal op

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers: „Deelnemers aan Beregeningssignaal werken 
ook aan een collectief voordeel.” F o t o :  N i e u w e  O o g s t


