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Naam:

Jongvee/10 melkkoeien

Woonplaats:

5,7

MeetMelk/ha 13773

Datum:

Percentage grasland

100

Duurzaamheidsprestaties
Score

Luchtkwaliteit
totaal NH3 per ton melk

2,5

Waterkwaliteit
N-overschot per ha

148

Bodemkwaliteit
P2O5-overschot per ha

-4

Klimaat
CO2 equivalenten/kg melk

0,94

Biodiversiteit en landschap
Footprint
%VEM uit eigen ruwvoer

71

Basis

Brons

Zilver

Goud

Platina

Over de meerwaarde van dit rapport
Dit kringlooprapport maakt de door de melkveehouder gerealiseerde winst inzichtelijk voor milieu, klimaat, natuur en
biodiversiteit. Hoe hoger de score, hoe meer winst. Tot op grote hoogte kan die winst samen gaan met meer economisch
rendement voor de melkveehouder. Bovenwettelijke inspanningen kunnen gestimuleerd en beloond worden. Dit rapport maakt dat mogelijk
voor:
-

Europa/GLB: Binnen het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) kunnen melkveehouders met dit rapport aantonen dat ze
werken aan ‘vergroening’ en mogelijk extra premies verdienen.
Europa/derogatie: Meer dierlijke mest per hectare aanwenden dan in de rest van Europa. Dit rapport kan laten zien dat opbrengsten hoger
liggen en verliezen laag zijn, daarmee verdient het bedrijf mogelijk meer plaatsing van dierlijke mest.
Landelijk/mestwet: Geen diernormen en mogelijkheden de kunstmestruimte in te vullen met dierlijke mest.
Provincie/vergunningverlening (PAS, Natura2000): Het rapport borgt de totale ammoniakuitstoot en het zogenaamde
“voerspoor”. Hierdoor ontstaat mogelijk extra (ammoniak)ruimte binnen de vergunning.
Waterschappen (KRW): Minder stikstof- en fosfaatverliezen betekent minder uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Een mogelijke
korting op de waterschapsheffingen of een premie voor bedrijven met lagere verliezen.
De markt (zuivelfabrieken): Actief aan de slag met de kringloop(wijzer) levert extra duurzaamheidspunten op.
Banken: Een betere score, betekent dat het bedrijf goed voorbereid is op de toekomst en beter in staat is rente en
aflossing te betalen. Een goede score op dit kringlooprapport legitimeert daarmee gunstigere financieringsvoorwaarden.
Veel meer positieve stimulansen zijn denkbaar. Denk aan beloningen vanuit klimaatfondsen, regiofondsen, verpachters, enzoverder.

Over de betrouwbaarheid van de kringloopcijfers
Dit kringlooprapport is de voorloper van het kringloopcertificaat. Alles over de achtergronden, berekeningen en certificeringsvoorwaarden
vindt u op: www.boerenverstand.nl
-

Een belangrijke basis voor dit rapport zijn de elektronische data afkomstig van RVO, gecombineerde opgave, I&R en de
Zuivelfabriek (ZuivelNL).
Alle aan- en afvoer van (kunst)mest en (kracht)voer is verzameld in een bedrijfsmap die door de melkveehouder op
verzoek overlegd kan worden.
Deze aanvoer bonnen zijn van GMP gecertificeerde bedrijven en bevatten ten minste de voersoort, de kilogrammen en de droge stof, VEM,
stikstof en fosfaatgehaltes.
We volgen de zogenaamde handreiking bedrijfsspecifieke excretie, zoals gepubliceerd door het Ministerie van EZ, zie www.rvo.nl.
Dat betekent onder andere dat de partijen eigen ruwvoer zijn opgemeten en bemonsterd via een erkend gewaslaboratorium.
Het gebruikte rekenmodel is afkomstig van Wageningen UR, zie www.mijnkringloopwijzer.nl
De melkveehouder is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de bedrijfscijfers.
De hoogst mogelijke nauwkeurigheid en diverse checks zijn toegepast bij de invoer en verwerking van de bedrijfsdata.
De gegevens zijn tenminste 1 x besproken in een studiegroep met begeleiding van een expert.
Tijdelijk grondgebruik of ruwvoer wat zonder aankoopbonnen is verkregen, moet met argumentatie worden voorgelegd aan de certificerende instantie.
Het aantal weidedagen is terug te rekenen op basis van een graslandgebruikskalander.
Een ieder heeft de mogelijkheid schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de berekeningen en de uitkomsten. Op basis daarvan kan het
rapport ongeldig worden verklaard.
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