
Pilot KPI Kringlooplandbouw
De Beemster akkerbouw





Indruk van het gebied De Beemster:

• Droogmakerij 17e eeuw
• Zeeklei
• Omvang 79% is cultuurgrond
• Gemengd veehouderij (42%) en akkerbouw (17%)
• Unesco Werelderfgoed, vanwege het mathematische

patroon van wegen sloten en bomen en kavels

Gebiedspartijen:
• 10 akkerbouwers
• Hoogheemraadschap
• Rabobank kring Noord-Holland Noord
• Collectief Water, Land en Dijken
• Gemeente Beemster
• Provincie Noord-Holland
• Vollegrondsgroentenet
• Expert(s) Boerderij van de Toekomst
• Ministerie van LNV



Advies vanuit akkerbouw pilotgebied De Beemster:

Hoe hebben we het aangepakt?

Stap 1: wat vinden we de KPI methodiek?
Stap 2: wat vinden we van de individuele KPI’s en wat kunnen we meten?
Stap 3: inspiratie en toekomstige toepassingen (Boerderij van de Toekomst) 
Stap 4: hoe willen we van theorie naar praktijk?
Stap 5. hoe gaat de groep nu verder?



Stap 1: wat vinden we van de KPI methodiek?

• Goed dat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden, positief dat aangesloten wordt op bestaande 
en reeds in ontwikkeling zijnde monitoring.

• Het streven naar werken met beloning in plaats van door productie opgelegde maatregelen is een 
positief beginpunt; de aanwezigen staan voor wat betreft de uitwerking hier nog wel enigszins 
sceptisch tegenover. Wie garandeert daarmee de toekomstige inkomsten? Beloning versus 
afrekening door productie. Er is in het verleden veel beloofd, en door akkerbouwers zijn de 
maatregelen uitgevoerd, waarna vervolgens hetgeen beloofd was weer werd afgebouwd. 

• Er is behoefte aan zekerheid,  een consistente overheid die een duidelijke stip aan de horizon zet. 
Het toetsen in de praktijk wordt ervaren als positief, omdat er aan de voorkant meegedacht kan 
worden.

• Vraag blijft of een relatief lage financiële beloning voldoende prikkels geeft voor de akkerbouw 
om ecosysteemdienstmaatregelen te nemen. 

• Handhaafbaarheid KPI’s klinken aanlokkelijk, maar er zal zeker een partij zijn die controle wil 
uitoefenen (zoals de partij die geld beschikbaar stelt). Handhaafbaarheid blijft dus een issue.

• Gelijk speelveld is wel belangrijk, maar door differentiatie laat je dat een beetje los.



Aanvullende kansrijke indicatoren voor het KPI systeem:

1. Zoals de kwaliteit (voedingswaarde/nutriënten/smaak) van het product. Het is aannemelijk dat de kwaliteit 
van producten van een bepaalde agrariër door de wijze teelt, de bodem, het vakmanschap duidelijk op een 
hoger niveau ligt dan gemiddeld. Het is lastig om dit aspect in een KPI op te nemen. 

2. De energieopbrengst van het product zelf. Een hectare bieten herbergt een fors aantal joules dat kan 
worden aangewend voor biobrandstof, menselijke voeding e.d. Het vermoeden bestaat dat de 
energiebalans voor De Beemster zeer positief uitpakt (de input benut minder energie dan de uiteindelijke 
opbrengst). 

Verbinden van ratio en emotie
De KPI pilots worden nu heel reken technisch aangevlogen (ratio), maar ook is er op gebiedsniveau aandacht 
nodig voor de ‘license to produce (emotie):  

“Wij agrariërs, voelen ons altijd snel aangevallen en schieten in de defensie-modus. Als we rustig dilemma’s 
toelichten en onze overwegingen voor beslissingen vertellen, ontstaat er veel begrip bij burgers”.

De KPI rekenmethodiek kan helpen om transparant te werken om de verbinding tussen boer-burger te 
verbeteren. Een communicatieve vertaalslag naar de burger van de KPI rekenmethodiek is dan nog wel nodig.  
Nu is het nog wel heel technisch en dat maakt het moeilijk voor de burgers maar ook de parlementariërs om te 
begrijpen.



Stap 2: wat vinden we van de individuele KPI’s en wat kunnen we meten?

We hebben gekeken naar de volgende KPI’s:

1 Stikstofbalans
2 Ammoniakemissie
3 Fosfaatbalans
4 Herkomst inputs
5 Broeikasgasemissies
6 Milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen
7 Energiebalans
8 Bodem organische stof (OS)
9 Bodemkwaliteit



Opmerkingen:
• relatie met gewasbeschermingsmiddelen: snelle groei drukt onkruid weg
• moeite met koppeling: aanvoer, afvoer is niet te sturen, meer voor veehouderij
• met stikstof kun je sturen op kwantiteit en kwaliteit van je product 
• de streefwaarde voor de nutriëntencycli voor zand anders zijn dan voor kleigrond
• met de huidige normering is het voor de akkerbouwers op de klei van De Beemster geen groot probleem 

om hieraan te voldoen. Belonen gaat dan meer over vormen van experimentele stikstofbemesting.

Kansen:
• stikstof is redelijk in balans, grootte vd gift bepaalt deels de 
• kwaliteit van product
• onderzoek aanvullende stikstofbemesting uit eiwitrijke gewassen (bijv. klaver)

Bezwaar:
• weersafhankelijk, opbrengstafhankelijk – balans fluctueert hierdoor
• Beter in een wet- en regelgevingssysteem dan in een KPI (belonings)systeem

Meetbaar:
• goed, via mineralenboekhouding
• 3 jaar gemiddelde nemen en jaarlijkse score daar tegen af zetten 

1 Stikstofbalans



2 Ammoniakemissie

Opmerkingen:
Minder relevant voor de akkerbouw

Kansen:
De manier waarop je dierlijke mest aanbrengt, bijvoorbeeld dierlijke mest aanlengen 
met water op perceel met groenbemester.

Bezwaar:

Meetbaar:
Nee



3 Fosfaatbalans

Opmerkingen:
• opbouw van fosfaat duurt lang en eenmaal verdwenen is het niet  1 2 3 te herstellen. Nu wordt voor dit gebied een 

te kort aan fosfaat aangewend via wetgeving nu al gecontroleerd, nu vaak al negatieve balans
• kans voor fosfaat differentiatie? Net als bij stikstof bij aantoonbaar bovengemiddelde opbrengsten meer 

fosfaatruimte
• fosfaat overschot; de akkerbouwer voeren meer af en daarmee is men qua grondgezondheid verkeerd bezig; de 

grond wordt uitgemergeld. Moeten komen tot een evenwichtsbemesting met meer differentiatie. Melkvee stoot 
meer fosfaat af; ook hier geldt gelijke bemesting. De huidige, door Den Haag, opgelegde regels worden als te 
knellend ervaren.

Kansen:
• er is een goede mix tussen veehouderijen en akkerbouw in Beemster – samenwerking biedt kansen
• Historisch gebruik – ontwikkeling van gebruik van fosfaat door de jaren heen (uitgaan van gemiddelde)

Bezwaar:
• norm is voor akkerbouw anders dan veehouderij, je weet dat je door de strengere normen voor de akkerbouw toch 

niet aan de hogere fosfaat gift komt.
• normen worden lager en lager, gewasopbrengsten niet

Meetbaar:
• goed, via mineralenboekhouding: het is een uitdaging om uniformiteit tussen bedrijven daarop te organiseren



4 Herkomst inputs

Opmerkingen:
• wat is de impact van politiek besluit op de inkrimping van de veestapel?
• in de Beemster weinig aanbod stromest, vloeibaar aanbod is groter
• differentiatie is vereiste, generiek beleid leidt tot uitmijnen van bodems

Kansen:
• in Beemster wel potentie voor kringloop 
• nu voldoende mest (NL, ook Beemster)
• uitruil mest/voer in vaste samenwerking, derogatie
• als oplossing voor het mestoverschot wordt mestverdeling over alle hectares genoemd. Beemster heeft immers een 

mix van akkerbouw én veebedrijven. Hier zou bijvoorbeeld een uitruil van mest kunnen plaatsvinden. Naast 
dierlijke mest wordt ook gebruik gemaakt van kunstmest. Gezocht moet worden naar een evenwicht voor de 
gehele Beemster

Bezwaar:
• risico op tekort mest, risico op insleep (aaltjes, ziektes etc) via mest
• de reden dat een aantal ondernemers mest van ver aanvoeren is omdat dit rosé mest is, deze dieren hebben alleen 

melk gehad dus is “veilig” over je land te brengen.

Meetbaar:
• ja via herkomst mest RVO



5 Broeikasgasemissies

Opmerkingen:
• erg abstract onderdeel
• definitie zeer complex, data ontbreekt. 
• vloeit voort uit Energiebalans
• gaat in de akkerbouw om lachgas, beïnvloedbaar door goede bodemstructuur
• naarmate de bodem ‘gezonder’ is zul je er minder last van hebben. 

Kansen:
• ureum vloeibaar toepassen (afvalproduct bij de vertering van eiwitten)

Bezwaar:
• Broeikasgas emissie is lastig te meten

Meetbaar:
• lachgas laat zich heel lastig meten



Opmerkingen:
• volgens de milieumeetlat wordt er vaak al voor de 'groene‘ effectieve middelen gekozen bv. Revus, 

Infinito, Zorvec, Ranman Top
• m.b.t. de waterkwaliteit heeft het waterschap HHNK onderzoek gedaan naar de bronnen van 

nutriënten. Daarom is bekend welke bronnen wel en niet beïnvloedbaar (bijvoorbeeld historische 
bemesting/veenafbraak/riool overstort) zijn. De Beemster is aangemerkt als een gebied met een 
troebel watersysteem omdat de concentraties boven de kritische belasting blijven van een helder 
water systeem dus daarmee zijn KRW helderwaterdoelen niet haalbaar. 

• factsheet (pag. 16) over de Beemster 
• de publieksversie van HHNK Gezond Water/KRW

Kansen:
• geeft zowel hoeveelheid als toxiciteit aan
• (visuele) metingen op waterkwaliteit per bedrijf vergelijken

Bezwaar:
• hoeft niet met realiteit overeen te komen

Meetbaar:
• Teeltregistratie

6 Milieubelasting gewasbeschermingsmiddelen

https://edepot.wur.nl/522810
https://hoogheemraadschap-hollands-noorderkwartier-3.preview.foleon.com/nieuwsbrief/magazine-kaderrichtlijn-water/contact-en-referenties/




7 Energiebalans

Opmerkingen:
• relevant
• oplossen van de piekbelasting van het energienet, anders alleen op bedrijfsniveau
• het zijn van Unesco Werelderfgoed brengt strikte regels met zich mee m.b.t. 

mogelijke energie opwek/opslag

Kansen:
• door zonnepanelen kan positief zijn
• vandaag nog niet de praktijk, maar veel kansen voor waterstof
• zelfvoorzienend maken op bedrijven (zonnepanelen – waterstof – materieel)
• Omgevingsvisie ontwerpend onderzoek PNH en gemeente Beemster incl. 

kleinschalige windenergie

Bezwaar:
• veel diesel op klei
• meer stroom t.b.v. drogen bv aardappelen ivm zandgrond

Meetbaar:
• via boekhouding, bewaarcomputer



Opmerkingen:
• O.S. is van groot belang voor elke akkerbouwer: zonder O.S. geen bewerkbaarheid, dus geen goed zaaibed, dus een slechte start
• O.S. niveau minimaal in balans houden
• opbouw van O.S. gaat zomaar een generatie overheen
• eenmaal hoog % O.S. moet je veel doen en laten om het op  hetzelfde peil te houden  
• stro hakselen in plaats van afvoeren 
• ca. 18 cm diep ploegen, vanwege de kattenkleilaag daaronder in De Beemster

Kansen:
• jaarrond groen/groenbemesters
• hogere O.S. betere bewerkbaarheid, betere N-benutting en waterhuishouding, kleinere kans op bodemverdichting
• kans voor stromest/bewerkt dierlijke mest, champost
• mechanisatie ontwikkeling > robotica

Bezwaar:
• verhoging O.S. risico op schimmel rhizoctonia en daarom kans op inzet > gewasbeschermingsmiddelen
• aanvoer organische stofstromen geeft insleep: gewasbeschermingsmiddelen, afval, aanvoer geeft problemen voedselveiligheid
• verplicht inwerken heeft averechts effect /groenbemester zaaien
• focus enkel op niet-kerende grondbewerking

Meetbaar:
• ja, OS% is bekend, kan niet jaarlijks is namelijk proces van lange adem

8 Bodem organische stof (O.S.)



9 Bodemkwaliteit
Opmerkingen:
• door ondiep te ploegen stop je geen rijke teeltaarde ver onderin
• niet kerende grondbewerking wordt door enkelen al jarenlang uitgevoerd, positief effect op weide- en akkervogels
• er bestaat een vrees dat er van bovenaf verplichtingen worden opgelegd (zoals een jaarlijks vereiste voor het 

percentage niet-kerende grondbewerking (NKG) waarbij geen rekening wordt gehouden met de situatie van dat 
specifieke jaar. Momenteel kan de agrariër per jaar zelf bepalen of hij al dan niet wil keren. 

Kansen:
• hoe bodems reageren, hoe bodems zijn samengesteld, hoe rijk aan nutriënten de bodem is, e.d. Daarover is 

landelijk veel bekend (kaarten op vrijwel perceel-niveau bieden inzicht). 
• agrariërs zouden per perceel op basis van dergelijke gegevens moeten kunnen bepalen wat het beste beleid zou 

zijn. Momenteel wordt bij het bemesten al rekening gehouden met grondmonsters.
• meer inzet op gewasdiversiteit

Bezwaar:
• NKG: in natte periodes: onzeker
• NKG: brengt ook weer ziektes die je met ploegen moet bestrijden
• momenteel wordt zonder enige kennis van zaken vanaf de kantlijn gratuit opgeroepen om over te stappen op NKG, 

om geen glyfosaat in te zetten e.d. Als men af wil stappen van glyfosaat (‘u vraagt, wij draaien’) moet worden 
gewezen op de kosten daarvan en de negatieve gevolgen van de zware machines voor het bodemleven. 

Meetbaar:
• wellicht mogelijk via satellietbeelden? Kaartbeeld bodemmonster databank WUR?



Stap 3: inspiratie en toekomstige toepassingen 
(Boerderij van de Toekomst) 

Aan welke knoppen kan de teler draaien?

1. Bodembeheer incl. waterbeheer
2. Gewasdiversiteit in tijd en in ruimte
3. Aanleg en beheer niet productieve elementen
4. Gewasbescherming (afhankelijk van het soort pesticide) kan het gebruik met 

maximaal een factor 5 worden verlaagd worden door o.a. precisie toepassingen
5. Technologie incl. teelttechniek (GPS vaste rijpaden, roboticering, lichtere  

machines op zonnepanelen/waterstof)

NB: kennisontsluiting is een belangrijk aandachtspunt: Hoe komt de kennis van BvdT nu 
bij de boeren in NL terecht? En in dit geval vanuit de KPI pilots op gebiedsniveau? 



Stap 4: hoe willen we van theorie naar praktijk?

We hebben geconcludeerd dat deze KPI’s relevant zijn voor de akkerbouw:

→KPI’s 4, 6, 7, 8 en 9: Herkomst inputs / Bodemkwaliteit / O.S. / Energiebalans / 
Gewasbescherming (o.a. ook waterkwaliteit)

→KPI 10 (wordt door Boerennatuur uitgewerkt): Biodiversiteit

en hierop willen we in De Beemster met elkaar nog verder verkennen hoe deze KPI’s  
in de praktijk impact en uitwerking kunnen krijgen op bedrijfsniveau.  



Stap 5. hoe gaat de groep nu verder?

Randvoorwaarde: Regie oppakken vanuit het gebied zelf

Testimonials:
• Akkerbouwers:
Jan van Kempen “ Als er voldoende akkerbouwers in een vervolgtraject 
meedoen, is dat heel positief. De manier waarop de gemeente en de provincie 
deze groep in een vervolg willen ondersteunen geeft voldoende vertrouwen”.

Astrid/Bram/Willem Francis “Als er een plek in Nederland is waar dit 
gebiedsgerichte plan kan slagen, dan is het absoluut de Beemster. Wat we 
nodig hebben is een groep enthousiaste ondernemers, dat is gelukt. Op deze 
basis moet dit handen en voeten kunnen krijgen, en de volgende stap is alle 
agrariërs binnen de polder ook laten aansluiten.  Wel is heel belangrijk dat de 
“beloning” oftewel het nieuwe verdienmodel moet worden opgepakt”. 



Piet van Splunter: Ik hoop dat bij de doorontwikkeling van deze 
systematiek de input van voldoende collega’s gebruikt blijft worden.

Cock Bos: Ik kijk graag waar we gezamenlijk verder aan kunnen bouwen. 
Wellicht de slootkanten verschralen (het groen op de akker verhakselen) 
en dus minder nitraat in de sloot en een schralere slootkant met niet 
alleen gras en brandnetels.

Sjors Vollebregt: samen met deze groep wil ik volgend jaar verder met 
dit onderwerp.

Thijs Kruiswijk: Ik sta er positief in, goed om als ondernemers samen 
namens Beemster als koploper ook volgend jaar aan de slag met een KPI 
set Kringlooplandbouw. De samenwerking met de veehouderijen in 
Beemster bieden kansen om te bouwen aan lokale kringlopen. 



• HHNK: Het waren positieve en constructieve bijeenkomsten. Als HHNK willen wij het traject 
verder ondersteunen en aangehaakt blijven. Hierin zien wij mogelijkheden vanuit ons 
landbouwportaal waarvan een doorstart per maart 2022 wordt verwacht. 

• Collectief Water, Land & Dijken: Als er een vervolgtraject komt van deze Pilot dan wil WLD hier 
graag een bijdrage aan leveren. We hebben ervaring opgedaan in het opzetten van een 
beloningssystematiek via de GLB-pilot melkveehouderij: 
https://mcusercontent.com/b1dd526da831e9588c9b00e42/files/315e5ae9-a5e1-30a5-f32d-
49376f6fa9cf/WLD_GLB_Folder_DEF.pdf. Daarin is een puntensysteem ontwikkeld voor 
veehouders met de thema’s bodem, water en klimaat. 

• Rabobank Kring Noord-Holland Noord: Het lijkt mij goed dat wij ook in 2022 aangehaakt blijven en 
meedenken. 

• De gemeente Beemster wil samen met agrariërs werken aan een helder toekomstperspectief op 
ondernemen in de polder, vanuit de visie op kringlooplandbouw (Economische visie 
Beemster+Purmerend). Dit project draagt daaraan bij.

• De provincie Noord-Holland wil met de akkerbouwers en regiopartijen uit De Beemster verder 
praten om te kijken of we vanuit een partnerschap een vervolg kunnen geven aan deze pilot 
rondom kringlooplandbouw. Daarvoor stelt zij het komende jaar experts en middelen beschikbaar 
ter ondersteuning van dit gebiedsproces vanuit de Voedselvisie. 

https://landbouwportaalnoordholland.nl/index.php?r=site%2Findex
https://mcusercontent.com/b1dd526da831e9588c9b00e42/files/315e5ae9-a5e1-30a5-f32d-49376f6fa9cf/WLD_GLB_Folder_DEF.pdf

