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Bodem centraal bij melkveehouders in project Kringlooplandbouw Limburg
Stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ provincie Limburg langer en
ruimer
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Bodem centraal bij melkveehouders in project Kringlooplandbouw
Limburg
Schop in de grond om conditie bodem te checken
Op maandag 30 juni stond de conditie van de bodem centraal bij een groep
melkveehouders in Midden Limburg. Zij draaien vanaf januari mee in het project
Kringlooplandbouw. Melkveehouder Bert van Lier uit Heythuysen stelde zijn grond
beschikbaar voor een heuse bodem Conditie Score. Een zinvolle check die goed aan te
leren is om de bodemgesteldheid te controleren en zo nodig bijsturen door aanpassing in
het bedrijfsmanagement.
Strengere mestwetgeving, teruglopende bodemvruchtbaarheid,
waterhuishouding in de bodem.... Bij het zoeken naar oplossingen voor
problemen in de landbouw speelt de bodem een belangrijke rol. Dat wordt
steeds meer onderkend. En dan gaat het niet alleen om de samenstelling,
maar ook om bodemstructuur en bodemleven. Leren om die bodem
duurzaam te beheren is dan een volgende stap. Dat valt samen met de
uitgangspunten van kringlooplandbouw: het boerenbedrijf als kringloop
zien en daar naar te werken. Het zo goed mogelijk doen met de mineralen
en middelen die het bedrijf zelf heeft. Teveel aanvoer leidt per definitie tot afvoer en
belasting van milieu en inefficiënter werken.
Drijfmest, kunstmest en intensief gebruik heeft weerslag op de bodem. Kringloopboer zijn
betekent de balans zoeken tussen ecologie en economie. Vandaag het onderwerp bodem de
bakermat voor gewas en voedsel. Een vruchtbare bodem vormt de basis voor gezonde
landbouw en milieu.
Integrale aanpak
Maricke van Leeuwen (Wageningen Universiteit) & Frank Verhoeven (Adviesbureau
Boerenverstand) verzorgden de bodemexcursie in Heythuysen: ‘MijnBodemconditie is een
nieuw meetinstrument bedoelt om de boer beter en praktisch inzicht te geven in de
kwaliteit van de bodem en hoe deze verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek
heeft uitgewezen dat een visuele bodembeoordeling bijzonder goed overeenstemt met

chemische analyses. Dat wil zeggen dat een getrainde boer de
kwaliteit van de bodem aan de hand van kenmerken zelf kan
beoordelen.’ Het doel van dit kringlooplandbouwproject is onder
meer om de Limburgse landbouwbodems te verduurzamen. Dan
blijft de gewasproductie met minder input op peil of verbetert.
Een praktische invulling aan duurzaamheid in de landbouw. De
BodemConditieScore versterkt het boerenvakmanschap en leert
de melkveehouder op een eenvoudige en goedkope manier
opnieuw
naar zijn bodem te kijken. De excursie in Heythuysen leverde de
volgende suggesties voor verbeteren van de bodem op:
- Verhoog de fosfbaatbenutting door meer wortels en een
actiever bodemleven
- Zorg voor meer permanent grasland! Niet ploegen maar doorzaaien
- Geen maïs in continuteelt, probeer akkerbouwmatig te denken en/of werk samen
met een akkerbouwer
- Voldoende Calcium, en een Ca/Mg verhouding in de bodem > 5,5
- Probeer klaver in te zetten op uw bedrijf voor extra stikstof
- Houd meer waardevolle mest op het bedrijf via het voerspoor (BEX)
- Zorg voor meer mestopslag (maar voorkom rotting!) om mest nog beter in te zetten
in het (vroege) groeiseizoen
- Probeer preciezer en ook vaker te bemesten met lichte machines
- Meet (weeg) wat er van uw land geoogst wordt
Het project Kringlooplandbouw Limburg wordt gefinancierd door Provincie Limburg, de LLTL
en stichting Bronsgroen. Zeker 25 melkveehouders doen mee aan het kringloopproject. Het
gebiedsbureau heeft de contacten tussen de projectpartners en de subsidieverleners tot
stand gebracht en ondersteuning gebonden bij de indiening van het projectvoorstel.

Stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ provincie
Limburg langer en ruimer
Regeling nu ook voor niet-agrariërs
De huidige Stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ van de provincie Limburg
is verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te
behalen. Vanaf 1 juli kunnen naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en
eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste
regeling.

Verruiming regeling
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk asbest op
agrarische bestemmingen wordt verwijderd, is door de
provincies gezocht naar mogelijkheden om tussentijds het
effect van de regeling te vergroten. Ook is onderzocht wat
de effecten zijn van het tussentijds wijzigen van de regeling
op reeds lopende aanvragen en reeds afgeronde aanvragen.
Op basis van deze onderzoeksresultaten is besloten om de
subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop provincie
Limburg’ in de provincie Limburg te verruimen.
Bert Kersten, gedeputeerde voor duurzaamheid en energie:
“Ik ben hier erg blij mee. Door het verlengen en aanpassen
van de Stimuleringsregeling wordt een bredere doelgroep bereikt. Daarnaast wordt de
terugverdientijd van de zonnepanelen nu korter en daarom dus een stuk aantrekkelijker. Ik
nodig dan ook de Limburgers, die door deze wijziging nu wél in aanmerking komen, van
harte uit om van deze regeling gebruik te maken”.
Wat betekent deze verruiming?
De voorgenomen wijzigingen zijn:
·
Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbestdak
·
Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak
·
Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
·
Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
·
De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Dit betekent dat de uitvoering van
de regeling loopt tot en met 31 december 2015.
·
Een verruiming van de doelgroep naar voormalig agrariërs en eigenaren van en
voormalig agrarisch bouwblok.
Wie kan gebruik maken van de regeling?
Naast actieve agrarische ondernemingen komen
vanaf 1 juli voormalig agrarisch ondernemingen
en eigenaren van een voormalig agrarisch
bouwblok in aanmerking voor de
Stimuleringsregeling. Voor deze nieuwe
doelgroepen handhaven de provincies een
subsidieplafond van 30 procent. Hiermee blijft de
regeling in hoofdzaak gericht op actieve
agrarische bedrijven. Door de aanpassing krijgt
een grotere groep bewoners van het
buitengebied de mogelijkheid om met subsidie asbest te saneren, voordat het voorgenomen
wettelijke verbod op bezit van asbest in 2024 ingaat.
Meer informatie over de regeling en aanpassing stimuleringsregeling kunt u lezen op de
website www.limburg.nl/asbestvanhetdak.
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