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1. Samenvatting 
 

Het project Topsurf Hazerswoude is een pilotproject waar in de praktijk wordt getest hoe de werking 
van Topsurf is waar het gaat om compensatie bodemdaling en inzet- en hergebruik van vrijkomende 
reststromen. De effecten van de benutting van Topsurf zijn beschreven in bijlage 1. Het project beslaat 
een periode van 7 jaar. Een belangrijk additioneel project dat gelijktijdig uitgevoerd wordt over de 
eerste periode van 3 jaar van het totale project is een Fieldlab waarbij naast de bekende 
onderzoeksdoelen en voordelen, specifiek in de praktijk getest wordt hoeveel vermindering er optreedt 
in de emissie van broeikasgassen, wat de effecten zijn op de landbouwkundige waarde van de 
gebieden en hoe de sociaal maatschappelijke en economische waardebepaling eruit ziet in vergelijking 
tot de traditionele verwerking van de reststromen waarvan Topsurf vervaardigd wordt. Met de bijdrage 
van Holland Rijnland voeren we extra boringen uit en haken we aan bij het onderwijs. 
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2. Deelnemers 
 
Topsurf Nederland B.V. 
Molendijk 127 
3284 LH  Zuid-Beijerland 
Contactpersoon: 
Mark Hensen 
0186 - 66 30 90 
mark@Topsurf-nederland.nl 
Topsurf Nederland B.V. is initiator van het project en uitvinder van Topsurf  
 
5 Boeren in Hazerswoude 

1. Wouter Beukeboom, Spookverlaat 1, Hazerswoude-Rijndijk, 
2. Gerard van der Hulst, Spookverlaat 2, Hazerswoude-Rijndijk, 
3. Arnold van Dorp, Galgweg 2a, Hazerswoude-Rijndijk, 
4. Rob de Jong, Vierheemskinderenweg 20, Hazerswoude-Dorp, 
5. Gebr. Verkley, Vierheemskinderenweg 40, Hazerswoude-Dorp. 

De boeren nemen deel aan het project en stellen ieder 5 ha grond ter beschikking waar de Topsurf op 
wordt verspreid gedurende de looptijd van het project. 
 
 
Gemeente Alphen aan de Rijn 
Stadhuisplein 1 
2405 SH  Alphen aan den Rijn 
Contactpersoon: 
Yolanda Ledoux 
0172 – 46 59 48 
YLedoux@alphenaandenrijn.nl 
De deelnemende boeren zijn gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente levert het 
benodigde groenafval.  
 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
Rijnlandshuis 
Archimedesweg 1 
2333 CM  Leiden 
Contactpersoon: 
Timo van Tilburg 
Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het watermanagement, vergunningen. Zij levert 
benodigde baggerspecie en advies. 
 
Deltares  
Boussinesqweg 1 
2629 HV  Delft 
Contactpersoon: 
Gerard van Meurs 
088 - 33 57 240 
Deltares is een onafhankelijk kennisinstelling. Zij richten zich in deze pilot op de broeikasgasemissies.  
  

mailto:mark@topsurf-nederland.nl
mailto:YLedoux@alphenaandenrijn.nl
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Wageningen Economic Research  
Alexanderveld 5 
2585 DB den Haag 
Contactpersoon: 
Theo Vogelzang 
070 - 335 83 30 
De WUR is een onafhankelijk kenniscentrum. In dit project focussen zij op de maatschappelijke 
kosten en baten.   
 
Delphy (voorheen DLV plant) 
Agro Business Park 65 
6708 PV Wageningen 
Contactpersoon: 
Cees Oele 
0172 - 21 28 27 
Vestiging Boskoop: 
Italiëlaan 6 
2391 PT Hazerswoude-Dorp 
Delphy is een kennis centrum Food and Flowers (o.a. boomteelt). In dit project focussen zij op de 
bemestende waarde en landbouwkundige waarde van Topsurf.   
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3. Achtergrond 
 

De bodemdaling in veenweidegebieden in Nederland en andere EU-landen bedraagt zo’n 1 – 1,5 cm 
per jaar. Om voldoende draagkracht van de bodem (voor bewerking en beweiding) te krijgen is een 
zekere drooglegging noodzakelijk. De hoogheemraadschappen verlagen hiertoe het peil (en het 
grondwaterpeil) van de sloten rondom de weiden. 
 
Door de drooglegging van het veen oxideert deze. Veen verdwijnt met als resultaat: bodemdaling. Een 
groot nadeel hiervan is dat de stabiliteit van dijken en dammen in het geding komt. De instant houding 
en het onderhoud wordt daardoor lastiger en duurder. De illustratie hieronder licht dat nader toe. 
 

 
Verder heeft de bodemdaling grote gevolgen voor de waterhuishouding (regulatie is complexer door 
meerdere peilvakken en meerdere peilen) en zijn extra investeringen in kunstwerken (dijken, dammen, 
gemalen etc., noodzakelijk. Biodiversiteit neemt af (verlies aan waardevol areaal en verarming van de 
grond), economische benutbaarheid (mogelijkheden van bewerking nemen af en worden duurder. Ook 
is er verlies van cultuurlandschap en recreatieve mogelijkheden maar ook van, ecologische 
benutbaarheid (ecosysteemdiensten staan onder grote druk). Daarnaast treedt hoge uitstoot van 
broeikasgassen op (in Nederland is er per jaar door bodemdaling net zo veel broeikasgasemissie als 
twee miljoen auto’s produceren).  
 
1,6 Miljoen mensen wonen op een veenpakket van ca. 4 meter. De verwachte zeespiegelstijging deze 
eeuw is 35 - 85 cm. De huidige bodemdaling is 10 tot 15 mm per jaar door zetting en inklinking van 
de bodem. Er wordt meer regenval verwacht in de tijd, met als gevolg instabielere bescherming 
(dijkhoogte problemen, risico op overstromingen, etc. 
 
 
 
Topsurf 

Sinds 2010 werkt Topsurf Nederland (TSN) hard aan het concept Topsurf. Topsurf is een grond- en 
bodemstructuur verbeteraar gemaakt uit organische gebieds-specifieke reststoffen zoals dierlijke mest, 
(bagger)slib, plantaardige materialen en reststromen die bijvoorbeeld vrijkomen bij de productie van 
drinkwater. 
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Wat is er gedaan? 

Topsurf is in een SBIR-studie en een haalbaarheidsstudie samen met Deltares en Arcadis onderzocht 
op effect en haalbaarheid. De conclusie van deze beide studies: Topsurf is realistisch en haalbaar.  Het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de haalbaarheidsstudie goedgekeurd en onder de 
aandacht gebracht van belanghebbenden. Er zijn 2 kleine demonstratieprojecten uitgevoerd. 
Samen met de stakeholders zijn wij klaar voor opschaling naar een realistische pilot.  
 
 
 
Doel van TSN:   

TSN wil een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie in het Groene Hart door de inzet 
van Topsurf voor de compensatie van bodemdaling en het verbeteren van de grondstructuur en 
bodemvruchtbaarheid. 
 
Zij doet dit door inzet van innovatieve kracht, Maatschappelijk Verbeterend Ondernemen, eco-
entrepreneurschap, door invulling te geven aan circulaire economie, het stimuleren van regionale 
economie, sluiten van mineralen kringlopen, duurzaamheid, biobased economy, invulling geven aan 
de nieuwe economie, groene groei (economisch resultaat) en kringlooplandbouw. 
 
Topsurf wordt geproduceerd volgens de Cradle to Cradle-gedachte, ofwel het duurzaam sluiten van 
stofkringlopen (waaronder ook de nutriënten kringloop) 
 
 
 
Stakeholders:  

Het belang van Topsurf voor alle stakeholders in het veenweidegebied, is uitvoerig beschreven in 
bijlage 1 (kosten en baten). Voor alle varianten van Topsurf wordt een dergelijk overzicht opgesteld.  
 
 
 
Pilots  
 
Het uitvoeren van realistische pilots (field lab) is van groot belang om de innovatie zo 
compleet/concreet mogelijk te onderbouwen en de toegevoegde waarde van Topsurf aan te tonen. Niet 
alleen voor de stakeholders, maar ook voor de biodiversiteit, en het milieu. Topsurf heeft een groot 
potentieel en kan navolging vinden in de andere sectoren.   

Er wordt in Nederland plm. 172mio kg fosfaat geproduceerd vanuit mest. 135 mio kg daarvan kan 
volgens de huidige normen terug op het land, of daar blijven, 37 mio kg moet uit de circulatie 
genomen worden. In de praktijk gebeurt dit door de mest te hygiëniseren en te exporteren. 
 
Echter: in de (nabije) toekomst zal er wereldwijd een tekort aan fosfaten kunnen ontstaan. Fosfaat 
mijnen worden of zijn alweer opgestart (met alle milieutechnische gevolgen). Reden genoeg om de 
fosfaat kringloop in Nederland te sluiten i.p.v. overschotten die er nu (nog) zijn te exporteren. 
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Topsurfvarianten 

Topsurf Nederland heeft op laboratoriumniveau diverse varianten van Topsurf ontwikkeld. Elke 
variant is gericht op een specifiek doel. Enkele voorbeelden daarvan zijn:  
 
* Topsurf Veenweide: Bodemdaling in Veengebieden.  
* Topsurf Bouwland: Stimuleren bodemgezondheid.  
* Topsurf Sierteelt: Als hoogveenvervanger en complete teeltgrond voor potgrond cultures.  
* Topsurf Stad: Als hoogveenvervanger en complete teeltgrond voor potgrond en plantsoenen. 
* Topsurf Tuin: Grondverbeteraar voor tuin en moestuin.  
* Topsurf Natuur: Ondersteuning bij vergroten biodiversiteit in o.a. natuurgebieden.  
* Topsurf Bollenteelt: Ondersteuning Bollenteelt (minder fosfaten en meer organische stof)  
* Topsurf RWZI:  Als binder van zuiveringsslib en rendement verbeteraar bij vergisting . 
 
 
 
Fieldlab 
 
In deze pilot richt Topsurf Nederland zich op een geconditioneerde, geïsoleerde Fieldlab van Topsurf 
veenweide. We testen onder andere het compenserende vermogen van Topsurf inzake de 
bodemdaling, de mate van versterking van het bodemskelet, de bemestende- en landbouwkundige 
waarden en de mate van beperking van broeikasgassen emissies.  
TSN wil ervaring opdoen met het product Topsurf in de praktijk door praktijktesten op substantiële 
veenweide percelen (totaal ca. 25 ha, verdeeld over de 5 deelnemende boeren). 

Ook wil TSN samen met de stakeholders de techniek Topsurf door ontwikkelen met als doel het 
oplossen van de eerder beschreven economische, maatschappelijke en sociale problemen.  
Deze pilot start in Hazerswoude (Alphen) maar ook andere gemeenten in het Groene Hart zijn 
geïnteresseerd.  Ook met hen zijn meerdere greendeals -projecten in voorbereiding. De resultaten van 
de pilot Hazerswoude zijn hier van belang. 
 
 
 
Topsurf Veenweide 
 
Topsurf Veenweide is specifiek ontwikkeld om bodemdaling in veenweidegebieden te voorkomen. 
Het wordt gemaakt van regionaal beschikbare afval- en reststromen die ook weer regionaal verwerkt 
worden (circulaire productie en verwerking.) De gebiedseigen reststoffen komen vrij bij agrarische 
bedrijven en beheer - en onderhoudswerkzaamheden door gebiedsbeheerders zoals overheden, 
waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, drinkwaterzuiveringen en recreatieschappen.  Een 
gebiedspecifieke benadering van de bodem leidt tot gebied-specifiek toepassen van 
stofstromen/reststoffen tot waardevolle bodem materialen. 
 
 
 
Additieven 
 
Bij het samenstellen van het Topsurf Veenweide mengsel kan afhankelijk van de bodemvraag gebruik 
worden gemaakt van additieven. Additieven hebben verschillende doelen, zoals het immobiliseren van 
fosfaten, kalkverrijking (slow release), bevorderen bacteriën en micro-organismen en het vergroten 
van het bodemdraagvermogen. De samenstelling wordt tegelijkertijd gericht op het verbeteren van de 
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landbouwkundige waarde om het gebruik van kunstmest producten zo veel mogelijk te kunnen 
beperken of zelfs geheel te voorkomen. 
 
 
Contact met onderwijsinstellingen 
 
We betrekken MBO Rijnland bij het project. De eerste besprekingen met de gemeente Alpen aan den 
Rijn den MBO Rijnland hebben al plaatsgevonden. MBO Rijnland zal de Greendeal Topsurf ook 
ondertekenen. Uitwerking van de relatie vindt in nader overleg plaats. 
 
 
Kwaliteitsborging 
 
Topsurf wordt zo veel mogelijk gemaakt van lokaal/regionaal geoogste organische reststromen. 
Voorbeelden hiervan zijn:  

 
• Baggerslib (klasse: < Achtergrondwaarde) komt vrij bij het beheer en onderhoud van 

watergangen/waterpartijen door bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen.  
• Dierlijk mest komt vrij bij onder meer de melkveehouderij sector. 
• Plantmateriaal (ontdaan van zwerfvuil) komt vrij bij beheer en onderhoud van openbaargroen, 

tuinen (denk aan snoeiafval, gras etc.) watergangen/waterpartijen door bijvoorbeeld 
gemeenten en waterschappen. 

• Additieven zoals reststromen uit de drinkwaterbereiding. 
 
Regelgeving:  
Alle reststromen voor Topsurf voldoen aan de daarvoor geldende regelgeving: 

• Baggerslib: AP04 keuring < Achtergrondwaarde 
• Dierlijke mest: MVO met de leverancier en RVO-vervoersbewijs, Bemonstering Eurofins. 
• Methoden: 

Droge stof        :       Em: LDS8   
Ruw as                : Em: VAS1 
Organische stof  : afgeleide waarde         
Stikstof:   : Q-  OVBMEST + CFA8 cf: AP05                  
C/N-ratio :  afgeleide waarde                 
Stikstof-ammoniak: EM: AMM5         
Stikstof-organisch: afgeleide waarde        
Fosfor     : Q-          OVBMEST + CFA8 cf: AP05                  
Natrium : Em: CFA8GW NEN 6966) 

• Plantmateriaal: AVO met leverancier. Voldoet aan omgevingsvergunning en de handreiking 
duurzaam aanbesteden van Groenafval. 

• Additieven: T1-boordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing van op of in de 
bodem. Toets versie: BoToVa2.0.0. Voldoet aan Besluit bodemkwaliteit.  
Bemonstering Eurofins Omegam (accreditatie certificaat L086) 
Methoden:  
Droge stof EM : LDS2 
Ruw as  : Q- VAS1:GW NEN-EN 12879 
Org stof : Q- VAS1:GW NEN-EN 12879 
Chloride EM : CHL1 
Cd  : Q- KNW6 Cf: CSS 99025B/99027 
Cr  : Q- KNW6 Cf: CSS 99025B/99027 
Cu  : Q- KNW6 Cf: CSS 99025B/99027 
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Hg  : Q- KNW6 Cf: CSS 99025B/99027 
Ni  : Q- KNW6 Cf: CSS 99025B/99027 
Pb  : Q- KNW6 Cf: CSS 99025B/99027 
Zn  : Q- KNW6 Cf: CSS 99025B/99027 
As  : Q- KNW6 Cf: CSS 99025B/99027 
 
Q Methode geaccrediteerd door RvA 
EM Eigen methode 
Cf: Conform 

 
 

• Iedere ingaande stof wordt bemonsterd door Eurofins-BLGG Agro Lab en andere erkende 
laboratoria. 

• Geen gebruik van vervuilde stoffen! 
• Iedere TopSurf batch wordt eveneens separaat bemonsterd op nutriënten, chemie, en OSG 

gerelateerd aan de eisen van de betreffende TopSurf toepassing. 
 
Op aanvraag zijn voorbeeld keuringsrapportages beschikbaar. 
 
Topsurf wordt uiteindelijk gecertificeerd door Topsurf Nederland ten behoeve van opschaling van 

de toepassing van Topsurf door andere (Europese) ondernemingen.  

 
 
 
Stakeholdersgroep Hazerswoude 
 
Om de bodemdaling te stoppen gaat de stakeholdersgroep bestaande uit:  

• Hoogheemraadschap van Rijnland 
• Holland Rijnland 
• Vijf melkveehouders uit Hazerswoude 
• Aqua Minerals 
• Samenwerkingsverband gemeenten Alphen-Gouda-Woerden 
• Wagro 
• Provincie Zuid-Holland, 

 
samen met TSN gedurende 3 jaar* Topsurf Veenweide produceren en toepassen in verschillende 
samenstellingen en hoeveelheden op de weides van de deelnemende boeren. Doel is om de 
bodemdaling te stoppen en de broeikasgasemissies te reduceren. Daarnaast wordt de bodem verbeterd 
zonder dat toevoeging van kunstmest nodig is. 
 
*De totale projectduur is overigens 7 jaar, waarvan de Fieldlab periode de eerste 3 jaar in beslag 

neemt. Uit de literatuurstudies blijkt dat het remediëren van de bodemdaling een langer meetperiode 

vergt (resultaten op langere termijn  vragen ca. 7 jaar durende metingen). Na de fieldlab  loopt het 

project door om deze lange termijn invloeden ook te kunnen documenteren. 
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Greendeal 
 
Ter ondersteuning van het project is er door de stakeholders samen met de gemeente Alphen aan de 
Rijn en de Provincie Zuid-Holland, geïnitieerd door de werkgroep Het Groene Hart Werkt, een 
Greendeal gesloten.  
 
 
 
Nieuwe groene economie 
 
De fieldlab is veel meer dan het demonstreren van een nieuw product. We introduceren een op 
biologische circulaire gronden gebaseerde economie met een breed scala aan effecten en resultaten 
ofwel bio-based circulaire economie (zie ook weer bijlage 1).   
Rondom de melkveehouders gedurende dit project en rondom andere (agrarische) bedrijven in een 
latere fase.  
De grondstoffen (organische reststromen) voor Topsurf Veenweide worden nu gezien als (biologisch) 
restafval. De melkveehouders betalen nu fors voor de afvoer van hun mest. De waterschappen betalen 
nu voor het oogsten en afvoer van het baggerslib. De gemeenten betalen nu voor het verzamelen en de 
afvoer van groenafval. De drinkwaterproducenten betalen nu voor de afvoer van stoffen die vrijkomen 
bij de zuivering van drinkwater. Met deze afval- en reststoffen wordt straks een waardevol product 
gemaakt: Topsurf. Belangrijk: de afval- en reststromen worden regionaal geoogste en benut. Transport 
van o.a. (gehygiëniseerde) mest door heel Europa zal verminderen. 
 
De wateropgaven van de Waterschappen wordt minder complex. Het groenafval wordt niet meer 
verbrand, zodat er minder CO2 wordt uitgestoten en waardevolle nutriënten en reststoffen worden 
benut.  
 
 
Opschalen 
 
Topsurf Nederland wil na de Fieldlab opschalen tot de daadwerkelijke uitvoering van het 
Businessmodel voor alle varianten van Topsurf. Het organiseren van eensluitend businessmodel op 
basis van lokale kringlopen is de grote uitdaging. 
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4. Businessmodel Topsurf Veenweide 

De 5 bouwstenen van het circulaire business model Topsurf: 
1. KRINGLOPEN: Kern van de Circulaire Economie (CE) is het sluiten van (materiële) 

kringlopen in het productieproces en in de levenscyclus van een product. Dit kan binnen de 
eigen organisatie en met partijen in de waardeketen. 

2. WAARDECREATIE: Door te werken op basis van principes van de CE wordt meer dan 
alleen financiële waarde gecreëerd. Het gaat ook om het creëren van sociale en ecologische 
waarde. 

3. STRATEGIE: Succesvol kunnen zijn met de CE vraagt om het kiezen van een duidelijke 
strategie gericht op circulair ondernemen.  

4. ORGANISATIE: De CE vraagt om het samen met partners organiseren in ketens en 
netwerken; geen enkel bedrijf kan alleen circulair opereren. 

5. VERDIENMODEL: Door circulair te organiseren veranderen de verdienmodellen. Het is zaak 
daar goed naar te kijken. 

 
 
 
Het circulaire businessmodel is erop gericht dat alle stakeholders winst behalen!! 
 
Nyenrode Business Universiteit schrijft (2014) in haar advies: Het businessmodel van Topsurf 
(Topsurf Veenweide) is complex, omdat er afspraken gemaakt moeten worden met diverse 
stakeholders. Boeren betalen nu voor de afvoer van mest, gemeenten betalen nu voor de afvoer van 
groenafval, waterschappen betalen nu voor de afvoer van baggerslib en waterproducenten betalen nu 
voor de afvoer van hun afval.  
 
De stakeholders gaan straks hun ‘afval’ leveren aan Topsurf Nederland. Ze blijven daarvoor betalen, 
maar veel minder dan wat ze nu kwijt zijn. Topsurf Nederland produceert Topsurf Veenweide en 
levert dit bijvoorbeeld aan melkveehouders. 
 
Topsurf veenweide heeft verschillende maatschappelijke benefits, die vertaald kunnen worden in een 
positief effect op de biodiversiteit. Verlies van biodiversiteit is, naast klimaatverandering, één van de 
belangrijkste mondiale milieuproblemen. Het verlies aan biodiversiteit kan ertoe leiden dat sommige 
diensten (denk bijvoorbeeld aan bestuiving, waterzuivering, waterberging, kustbescherming) niet meer 
geleverd kunnen worden en vervangen moeten worden door kostbare kunstmatige alternatieven. 
 
Omdat het businessmodel van Topsurf verschillende vormen van meerwaarde heeft (multi-benefits), 
zijn er ook verschillende belanghebbenden voor wie dit product interessant is. Enerzijds is dit 
aantrekkelijk, anderzijds vraagt dit om een nieuwe manier van denken, organiseren en samenwerken 
om het businessmodel voor iedereen te laten slagen. De belanghebbenden zijn eerder in dit document 
beschreven. Omdat er verschillende belanghebbenden zijn met verschillende private en/of 
maatschappelijke kosten en baten, zal onderhandeld moeten worden wie er voor Topsurf gaat betalen. 
In het haalbaarheidsonderzoek is een verkenning gedaan van de economische haalbaarheid. Hieruit 
zijn twee organisatiemodellen naar voren gekomen die in de praktijk zouden moeten worden getoetst. 
Het concept Topsurf biedt in potentie een win-win situatie, een economische winst en een 
biodiversiteitswinst. Het organiseren en het realiseren van deze win-win is de kritische succesfactor 
om van Topsurf een succes te maken. 
Om het gezamenlijk belang te dienen zal er een herverdeling moeten plaatsvinden van 
maatschappelijke en private budgetten. Topsurf Nederland heeft als eco-entrepreneur of 
maatschappelijk ondernemer het doel om van Topsurf een (financieel) succes te maken. Topsurf 
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Nederland moet er iets aan verdienen. Zonder deze driver gebeurt er niets. Dit doel is financieel, maar 
het ondernemersplan heeft maatschappelijke en sociale uitgangspunten.  
 
Het geld dat Topsurf Nederland wil verdienen komt van de verschillende belanghebbenden die baat 
hebben bij de toepassing van Topsurf. Dit geld komt in essentie uit besparingen die door Topsurf 
Nederland worden gerealiseerd, op budgetten die gereserveerd zijn voor private of maatschappelijke 
kosten van deze problematiek (milieukosten, kosten voor behalen juiste waterkwaliteit, etc.). Topsurf 
kan worden gefinancierd door de lange- en korte termijn baten van Topsurf via de verevening van 
deze budgetten her te verdelen. Alleen op deze manier is het mogelijk om in de huidige economische 
situatie te komen tot een reële kosten/baten afweging voor dit product. 
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5. Projectplan 
 
In de Fieldlab worden de effecten van de benutting van Topsurf op broeikasgasemissies, bemestende 
waarde en biodiversiteit bepaald. TSN gaat de techniek met als doel het oplossen van economische, 
ecologische en sociale problemen door ontwikkelen.  
 
Om de werking optimaal te kunnen garanderen, wordt in een gecontroleerde en geïsoleerde field lab 
Topsurf Veenweide 3 jaar lang bij 5 melkveehouders gefabriceerd en toegepast. Zij hebben hiervoor 
allemaal een gebied van 5 ha ter beschikking gesteld. Diverse samenstellingen, laagdikten en opbreng-
regimes van Topsurf Veenweide, worden ingezet om alle effecten goed te kunnen testen. De 
mengselsamenstellingen en hoeveelheden worden bepaald op basis van de gegevens van de 0-
metingen en het gewenste resultaat (bodemdaling compensatie/stijging, structuurverbetering, 
landbouwkundige waarde verhoging, et cetera). Uitgangspunt is het gebruik van de volgende basis 
reststromen: 
 
 

1. Baggerslib (BS) (Waterschap, gemeente, boerderij, particulier, mits klasse: 
Achtergrondwaarde, vrij toepasbaar. 

2. Droge Rundermest fractie (DMF) (Droge fractie van runderdrijfmest na scheiding) 
3. Gemengd groen afval (GGA) (Waterschap, gemeente, boerderij, hovenier, tuinders, etc.) 
4. Vezelrijk groen afval (VGA) (Waterschap, gemeente, loonwerkers, etc.) 
5. Poederkool (PKS) (Drinkwaterzuiveringen, Aqua Minerals) 
6. IJzerkalkslib (FECS) (Drinkwaterzuiveringen, Aqua Minerals) 
7. Kalkkorrels en kalksubstraten (CK) (Drinkwaterzuiveringen, Aqua Minerals) 

 
De mengverhoudingen van de diverse producten worden vastgesteld naar aanleiding van de  
0-metingen, waarbij de chemisch/organische toestand van de bodem leidend is (pH, Zwavel, fosfor, 
stikstof, nitraat, etc.). 
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Inrichten en indeling van de proefpercelen 
 
In onderstaand overzicht zijn de 5 proefgebieden ingedeeld, waarbij de locaties gekoppeld worden aan 
een of meerdere samenstellingen nadat de grond bepalingen bekend zijn. 
 
 

Project Hazerswoude Field lab Topsurf Veenweide 2017-2019 

             Locati
e  Sector BS DMF GG

A VGA PK FEO FE
H IJKS KK L

D FN 

                          
1 1 x x x             3 TSL1 
1 2 x x x   x x       3 TSL2 
1 3 x x   x x x       3 TSL3 
1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   referentie 
2 1 x x   x     x   x 4 TSL4 
2 2 x x   x       x   4 TSL5 
2 3 x x   x         x 4 TSL6 
2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   referentie 
3 1 x x x   x   x   x 5 TSL7 
3 2 x x   x x   x   x 5 TSL8 
3 3 x x x         x x 5 TSL9 
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   referentie 
4 1 x x   x   x     x 6 TSL10 
4 2 x x x     x     x 6 TSL11 
4 3 x x x   x x   x x 6 TSL12 
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   referentie 
5 1 x x   x           5 TSLB1 
5 2 x x   x           6 TSLB2 
5 3 x x   x           8 TSBL3 
5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   referentie 

BS Baggerslib   
VG
A Vezelrijk groen  (zadenvrij) 

FE
H 

IJzerhydroxid
e 

L
D Laagdikte 

DMF Droge fractie rundveemest PK 
Poederkalk en 
Poederkoolslib 

IJK
S IJzerkalkslib 

F
N Formule nr. 

GGA Gemengd groen afval 
FE
O IJzeroxide   KK Kalkkorrels     

 
Tijdens het project worden er monitoring en metingen uitgevoerd door Deltares (broeikasgassen), 
Delphy (landbouwkundige waarden) en Eurofins (chemie, bemestende waarde, nutriënten 
huishouding, et cetera). Alle beschikken over de nodige kennis op dit werkterrein. De WUR zal de 
maatschappelijk winst van Topsurf beschrijven in een MKBA en ED studie, Topsurf Exploitatie 
verzamelt de reststromen, mengt deze tot Topsurf en verspreidt het mengsel. TSN draagt zorg voor de 
project coördinatie.  
 
In bijlage 2 is het werkschema van de fieldlab in beeld gebracht met een stroomschema. 
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QMQC 
 
Tijdens de fieldlab wordt door Topsurf Nederland een QMQC (quality management en quality 
control) systeem gehanteerd conform onderstaand schema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

Inkomende reststromen 

Bemonstering door Eurofins/BLGG 

Uitslagen laboratorium Specificatie aanvraag afnemer 

Bepalen mengverhoudingen Topsurf 

Aflevering naar afnemer 

Certificaat Topsurf Nederland inclusief bijlagen: 
Rapport Eurofins BLGG en Delphy (DLV plant) 
 

Mengen en samenstellen Topsurf 

Afhankelijk van toepassing: 
Hygiëniseren (1,5 uur 70°C) 

Bemonstering door Eurofins/BLGG 
Nutriënten en bemestende waarde 

Bemonstering door Delphy 
Landbouwkundige waarde 
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6. Begroting van het project 
 
 
De begroting van het project inclusief toelichting en beantwoording van uw vragen hebben wij al aan 
u toegestuurd.   
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Bijlage 1 
 
Kosten en Batenanalyse door toepassen van Topsurf Veenweide 
 
TOPSURF  

1. TOPSURF ondersteunt duurzaam water- en bodembeheer.  
2. De grondstoffen voor TOPSURF zijn lokaal beschikbaar: bagger, mest en plantmateriaal. 

Deze stoffen worden van oudsher gezien als afvalstoffen, maar kunnen dus ook bruikbaar 
ingezet worden.  

3. Door voor TOPSURF zoveel mogelijk gebruik te maken van deze lokale middelen, zodat ze 
niet aan- en afgevoerd hoeven te worden, wordt een besparing gegenereerd op het gebied van 
brandstof, inzet manuren, verwerking, logistiek etc.  

4. De ontwikkeling van TOPSURF versterkt de economische positie van de Nederlandse water 
en grondsector, door exportmogelijkheden en kennis.  

 
Kosten 
1. Waterschappen  
De waterschappen besparen kosten door:  

1. De polderpeilverlagingen te stoppen en het polderpeil in de toekomst te verhogen via 
compensatie van de bodemdaling en het generen van bodemstijging.  

2. De waterberging te (laten) vergroten zonder zelf meer kosten te maken.  
3. De kwel te laten beperken via het verlagen van de peilverschillen tussen boezem en polder, 

waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren.  
4. Beperkt of helemaal niet te investeren in waterkwantiteitsbeheersactiviteiten als 

pompcapaciteit en andere natte infrastructurele voorzieningen, die nodig zijn om het verschil 
te overbruggen tussen polder- en boezempeil.  

5. Beperkt tot niet te investeren in ten gevolge van instabiliteit door piping en opdrijving 
benodigde extra versterkingen van kades en dijken. Genoemde instabiliteit wordt veroorzaakt 
door het toegenomen peilverschil tussen polder en boezem.  

6. Beperkt of niet te investeren in noodzakelijk wegonderhoud dat het gevolg is van peil- resp. 
bodemdaling.  

7. Het bodemsediment frequent af te vangen (met behulp van de MUDTRAP), en het lokaal 
verwerken van stofbronnen in TOPSURF, zodat de organisatie en de uitvoering van het beheer 
en onderhoud een kostenreductie van 50% oplevert, terwijl het water kwalitatief en 
kwantitatief in de gewenste toestand blijft.  

 
2. Boeren  
De boeren besparen kosten door de bij de bedrijfsvoering vrijkomende restproducten lokaal en 
volledig te benutten in de productie van TOPSURF, zodat deze stoffen niet afgevoerd hoeven te 
worden. Toepassing van TOPSURF resulteert tevens in:  

1. Compensatie van de bodemdaling en een geleidelijke bodemstijging voor meer waterberging.  
2. Een versterkte toplaag, waardoor de boeren eerder met zware machines het land op kunnen.  
3. Een gezonde bodemnatuur, gezonde dieren, gezonde producten, en een gezonde 

bedrijfsvoering.  
 
 
 
3. Maatschappij  
Besparing op maatschappelijke kosten voor:  

1. Onderhoud van het landschap, daar de veehouders de bodemdaling compenseren door 
TOPSURF op te brengen waarin hun reststoffen zijn verwerkt.  
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2. Uitkooppremies, omdat veehouders bij landherinrichting ten behoeve van natuurontwikkeling 
de bedrijfsvoering voortzetten en niet hoeven worden uitgekocht.  

3. Het in verband met voornoemde natuurontwikkeling zonder garantie afgraven van de 
voedselrijke toplaag van verlaten veenweidegebieden (tot een diepte van 4 m -mv).  

4. Een duurzame ontwikkeling van het veenweidegebied.  
 
4. Milieu- en natuurorganisaties varen wel bij TOPSURF, doordat:  
 

1. De peilverlaging door onderbemaling verdwijnt, zodat natuurterreinen met een hoog 
polderpeil niet meer verdrogen.  

2. Met dit product een aantrekkelijk landschap kan worden hersteld respectievelijk gecreëerd, 
met behoud van alle functies.  

3. De uitstoot van broeikasgassen wordt gereduceerd.  
4. Het verlies van organische stof (bodembedreiging) wordt aangevuld.  
5. De overbemesting (verzuring) wordt gereduceerd, met als gevolg: verbetering van de 

biodiversiteit; reductie van de uitspoeling van nitraat naar het grondwater, herstel van een 
evenwichtig bodemleven en benutting in TOPSURF van bij het beheer en onderhoud van 
groen en water vrijkomend restmateriaal. 

 
5. Burgers Stadsbewoners varen wel bij TOPSURF, omdat:  

1. De landschappelijke, cultuurhistorische en daarmee recreatieve waarden van het 
veenweidegebied een belangrijke impuls krijgen.  

2. Er nagenoeg geen drijfmest (meer) gebruikt wordt, zodat de stankoverlast verminderd en de 
huidige en toekomstige leefbaarheid een impuls krijgen en versterkt worden.  

 
6. Overheden  
Gemeenten varen wel bij TOPSURF door:  

1. Behoud en/of ontwikkeling (in de historische staat) van veenweidegebieden.  
2. De mogelijkheid de economie in stand te houden en/of te ontwikkelen, daar:  

- Nieuwe bedrijven kunnen worden aangetrokken.  
- Huidige bedrijven kunnen voortbestaan.  
- Voorzieningen in stand kunnen worden gehouden en/of verbeterd.  
- Toeristisch-recreatieve waarden als cultuurhistorie, landschap, fiets-, wandel- en vaarroutes    
behouden, versterkt en ontwikkeld kunnen worden.  
- Bij het beheer en onderhoud van gemeentelijk groen en water vrijkomende restproducten in 
TOPSURF benut kunnen worden.  

 
Provincies, ministeries van LNV, VROM en V&W, en de EU, varen wel bij TOPSURF doordat:  

1. Het landschap duurzaam in stand blijft in combinatie met een natuurlijker ontwikkeling.  
2. Een klimaatbestendige waterberging wordt bewerkstelligd.  
3. De veiligheid niet meer in het geding is.  
4. De emissie van broeikasgas vermindert.  
5. De waterkwaliteit verbetert.  
6. Het verlies van organische stof (bodembedreiging) wordt stopgezet.  
7. Wordt voldaan aan de internationale regelgeving inzake de verantwoordelijkheid voor 

weidevogels.  
 
Baten 
 
1. De waterschappen zijn erop gericht om:  
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1. Een robuust en een zo’n eenvoudig mogelijk waterpeilbeheerssysteem op te zetten met zo min 
mogelijk verschillende peilvakken. Een zo’n eenvoudig mogelijke bemaling, zonder 
onderbemaling.  

2. Het beheer en onderhoud van de watergangen en de uitvoering van baggerwerken uit te 
besteden aan marktpartijen. Het vrijkomend bodemsediment in het gebied af te zetten.  

3. Voldoende waterberging in het gebied te realiseren, zonder aanschaf van grond.  
4. De peilverschillen tussen boezem en polder te verlagen om zo de kwel te verminderen.  
5. De waterkwaliteit te verbeteren.  
6. De af- en aanvoerfunctie te behouden met zolang mogelijk retentie van het regenwater in het 

gebied.  
7. De veiligheid/dijkstabiliteit te verzekeren; de algehele beheers- en onderhoudskosten te 

drukken.  
8. Wegen en watergangen duurzaam te beheren (via uitbesteding aan marktpartijen).  

 
Toepassing van TOPSURF maakt dit mogelijk  
 

2. Boeren willen de restproducten uit hun bedrijfsvoering op het land kunnen afzetten ter realisering 
en/of versterking van:  

1. De toplaag.  
2. Een gezonde bodemnatuur.  
3. Gezonde dieren.  
4. Gezonde producten.  
5. Een gezonde bedrijfsvoering.  

 
Toepassing van TOPSURF maakt dit mogelijk  
 
3. Milieu- en natuurorganisaties willen:  

1. Overbemesting en verontreiniging van het veengebied voorkomen.  
2. Een aantrekkelijk 18e-19e eeuws cultuurlandschap realiseren.  
3. Het veenlandschap behouden en versterken ten behoeve van de landschappelijke, biologische 

en toeristisch-recreatieve waarden (het veenweidegebied vervult onder meer een internationaal 
belangrijke rol voor wat betreft de weidevogels) en ook de biodiversiteit te verhogen.  

 
Toepassing van TOPSURF maakt dit mogelijk  
 
4, Stadsmensen willen graag:  

1. Op het platteland wonen voor de rust en de schone lucht;  
2. Dat stankoverlast door mestverspreidende boeren wordt aangepakt resp. teniet wordt gedaan.  

 
Toepassing van TOPSURF maakt dit mogelijk  

 
5. Gemeenten streven naar:  

1. Vitalisering van de economie in veengebieden ten behoeve van het in stand houden van 
voorzieningen, het aantrekken van nieuwe bedrijven en bewoners en het binden van jongeren 
aan de gemeente.  

2. Behoud van kernkwaliteiten als het karakteristieke open veenlandschap.  
3. Versterking van de cultuurhistorische, landschappelijke, biologische en toeristisch-recreatieve 

waarden van het veenweidegebied.  
 
Toepassing van TOPSURF maakt dit mogelijk  
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6. Provincies, Ministeries en EU willen:  
1. Het landschap in stand houden in combinatie met een natuurlijker ontwikkeling.  
2. Waterberging en beveiliging tegen overstroming.  
3. De bijdrage van het veen aan de emissie van broeikasgassen verminderen.  
4. De waterkwaliteit verbeteren volgens Kader Richtlijn Water.  
5. De bemesting verminderen binnen de EU.  
6. Het verlies van organische stof door veenoxidatie beperken (bodembedreiging) conform de 

Europese kaderrichtlijn bodem.  
7. Voldoen aan internationale regelgeving (vogel - en habitatrichtlijn). Het veenweidegebied 

vervult een internationaal belangrijke rol voor wat betreft de weidevogels.  
 
Toepassing van TOPSURF maakt dit mogelijk 
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Bijlage 2 Stroomschema 
Fieldlab 
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