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Hayemaheerd, Oldehove
De jaarlijkse Nieuwjaarskennisbijeenkomst van Gouden Gronden was ook dit jaar weer drukbezocht.
Ruim 95 geïnteresseerden – zowel agrariërs als niet-agrariërs – luisterden naar boeiende presentaties.
In de pauze en na afloop spraken zij met elkaar over tal van onderwerpen.
De opening werd gedaan door dagvoorzitter Paul Tameling (bestuurslid
van Waterschap Noorderzijlvest). Hij gaf aan blij te zijn met de goede
samenwerking tussen landbouw en waterschap en dat hier veel
belangstelling voor is. De grote opkomst van deze bijeenkomst is daar
een goede weergave van. Gedeputeerde Henk Staghouwer wordt naar
voren gehaald om kort aan te geven waarom de provincie deelneemt
aan dit project. Het belang van een goede bodem en de
samenhangende factoren, zoals waterkwaliteit, vochthuishouding,
vormen de basis voor een goede landbouwpraktijk.
Het project Gouden Gronden is de afgelopen jaren al erg succesvol geweest. Dit succes willen alle
deelnemende partijen graag een vervolg geven met een vernieuwd plan van aanpak. Hiervoor worden de
verschillende deelnemers naar voren gehaald om aan te geven waarom zij deelnemer zijn van Gouden
Gronden en wat hun link is met de verschillende doelstellingen. Als eerste komt Wridzer Bakker namens
Biowad aan het woord. Vanuit de
biologische landbouw staat de
bodem vaak al centraal. De
samenwerking met andere partijen,
waterschappen en de provincie is
een mooi project om dit verder uit
te bouwen. Voor de presentatie van
de nieuwe visie wordt een foto
geplaatst bij het thema “Betere
opbrengst landbouwgrond”.
Vervolgens zijn Koos Koop en Freek
Nieuwenhuis namens de
collectieven Groningen West,
Collectief Midden Groningen en
Wierde & Dijk aan het woord
geweest. Met name de
versterkende rol van Gouden
Gronden als het gaat bij projecten die binnen het werkgebied van de collectieven plaats vinden wordt als
sterk punt genoemd. Vervolgens is er een foto geplaatst bij het thema “Effectiever bemesten”.
Gedeputeerde Henk Staghouwer plaatste een foto bij het thema “Verbeteren biodiversiteit”. De
provincie zet via verschillende activiteiten en projecten sterk in op een betere biodiversiteit. Het project
Gouden Gronden ondersteunt deze inzet. Namens het de agrarische jongeren was Jeroen Wolters
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aanwezig. Dat de agrarische jongeren betrokken zijn bij Gouden Gronden is belangrijk, omdat veel jonge
ondernemers zoeken naar goede handvatten voor een betere bodem en waterkwaliteit. Hij plaatste een
foto bij het thema “Bodem neemt beter regenwater op”. Als laatste deelnemende partij heeft Paul
Tameling namens het waterschap een foto geplaatst bij het thema “Gezonde sloot”. Vervolgens is er een
foto moment geweest met alle deelnemende partijen en het bord met de 5 hoofdthema’s van het
nieuwe plan van aanpak van Gouden Gronden voor de aankomende projectperiode.
Bjartur Swart (voormalig projectsecretaris Gouden Gronden) geeft vervolgens
een korte introductie op het thema van de nieuwjaarsbijeenkomst, namelijk de
waarde van wormen. Via een presentatie werden er diverse factoren benoemd
en de link met het project Gouden Gronden. Met name de onbekendheid over
de waarde van wormen was een belangrijke aanleiding om te kiezen voor dit
onderwerp. Er valt namelijk nog veel te winnen als we kijken naar de bodem,
en de wormen kunnen hier bij helpen.

Jeroen Onrust, (onderzoeken RUG), is uitgebreid in gegaan op zijn
onderzoek naar wormen wat hij de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.
Hiervoor heeft hij vele nachtelijke uren rondgereden op een karretje om
de bodem te inspecteren. Hierbij is nadrukkelijk stil gestaan bij de
verschillende wormen die er zijn en welke functies zij hebben. Door
verstoring van de bodem zijn er verschillen opgetreden en komen er
meer grijze wormen en steeds minder rode wormen. Juist die orde
wormen leven in de bovenlaag van de bodem en hebben een belangrijke
rol. Ook heeft dit een directe verbinding met andere zaken zoals het
voorkomen van verschillende akkervogels. Om dit te veranderen kunnen
ondernemers diverse maatregelen treffen op het gebied van het soort
bemesting en de wijze van toediening. Het injecteren van mest heeft een
nadelig effect als we kijken naar wormen.
Na een korte pauze na de inleiding van Jeroen Onrust was het de beurt
aan Dirk Jan van der Voort (Melkveehouderij en kaasmakerij Remeker).
Hij ging in op de rol die wormen spelen op het bedrijf Remeker. Door de
percelen in te delen in een soort van cirkels wordt er onderscheidt
gemaakt tussen percelen die worden beweidt en gemaaid en percelen
die alleen worden gemaaid. Hier is voor gekozen nadat besloten was om
de bedrijfsvoering rigoureus om te gooien. Voorheen was er sprake van
een “gangbare” bedrijfsvoering, waar nu sprake is van een “biologische”
bedrijfsvoering. Er wordt gewerkt met vaste mest en hoofdzakelijk eigen
input. Er wordt aangegeven dat deze bedrijfsvoering tijd kost. De bodem
moet leren om een grote hoeveelheid vaste mest te kunnen verwerken.
Op dit moment is Remeker zo ver dat het bedrijf zelfvoorzienend is en
dat het kaas kan maken met een unieke smaak. Dit zorgt er voor dat er
een eigen verdienmodel is gecreëerd op het bedrijf. Om dit te laten zien
is er aan het einde van de bijeenkomst de mogelijkheid om de kaas van
Remeker te proeven.
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De dag wordt afgesloten door Paul Tameling. Hij kijkt terug op een waardevolle middag waarin veel
kennis over tafel is gegaan. Paul bedankt alle sprekers en nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de
nieuwjaarsborrel.
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