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gelden slechts als richtlijn. Een boer doet in zijn specifieke 
situatie ervaringskennis op en gaat deze uitwisselen met 
zijn collega’s. Koe, mest, bodem, gras, weer, omgeving en 
nog talloze andere factoren hangen met elkaar samen. 
Een kwalitatief hoogwaardige landbouw zit hem in het 
optimaal verbinden van al deze onderdelen. 

Het bovenstaande heeft consequenties voor de 
rol van de kennisinstituten en de adviesdiensten. Zij 
kunnen boeren en studiegroepen ondersteunen in 
hun zoektocht naar een nieuwe landbouw. Ze kunnen 
proeven aanleggen op boerenbedrijven, boerenkennis 
documenteren en bijvoorbeeld relaties zoeken in de vele 
kengetallen die op de bedrijven voorhanden zijn. Geen 
generieke kennis maar kennis die de boer ondersteunt 
in de zoektocht naar de meest optimale balans in zijn 
bedrijf. 

Een grotere diversiteit aan boerenbedrijven en een goed 
georganiseerde landbouw heeft ook zijn weerslag op de 
rol van de agri-business. De boeren zullen hun vragen en 
eisen aan de industrie beter leren formuleren waardoor 
er meer maatwerk geleverd moet worden. Hier zal dan 
ook meer en meer de omslag van generiek naar lokaal, 
bedrijfsspecifiek, plaats moeten vinden. 

Als laatste wil ik de veranderende rol van de overheid 
noemen. Boeren die samen werken hebben meer 
mogelijkheden om financiering aan te vragen bij 
de provinciale en landelijke overheden. Ze kunnen 
gemakkelijker als gesprekspartner optreden bij het 

nieuw te vormen beleid of bij de inrichting van hun 
omgeving.

Hoe meer boeren op eigenzinnige wijze aan de slag 
gaan en op zoek gaan naar een bedrijfssysteem dat 
werkt, zowel voor henzelf als voor hun omgeving, hoe 
groter de kans om met het bedrijf te overleven. Maar 
om af te wijken van het gangbare is wel durf nodig. Doe 
ideeën op bij andere collega’s, zie met eigen ogen hoe 
het daar werkt. Experimenteer en ervaar op het eigen 
bedrijf hoe het uitpakt. 

Dit boekje is gebaseerd op ervaringen opgedaan bij de 
Friese milieucoöperaties Vel & Vanla. Deze groep boeren 
laat als geen ander zien hoe samenwerking succesvol 
kan zijn. Het zijn niet alleen de goede resultaten die 
bereikt zijn, maar vooral de unieke werkwijze waarop 
deze bereikt zijn, wat interessant is voor alle groepen 
boeren in Nederland. Ik wens een ieder dan ook veel 
succes toe om met elkaar kennis te ontwikkelen voor een 
ecologisch, economisch en sociaal duurzame landbouw.

Herman Wijffels
voorzitter SER

Boeren studiegroepen en samenwerkingsverbanden 
vormen de basis voor de nieuwe landbouw. In de 
afgelopen decennia heeft het model van top-down 
kennisverspreiding geregeerd. De meest optimale, 
kostenefficiënte of mineraalefficiënte landbouw 
stond centraal. Vanuit de kennisinstituten werd kennis 
ontwikkeld, door de adviesdiensten verspreid en als basis 
voor beleid gebruikt. Het resultaat: een sterke afname 
van de diversiteit onder de landbouwbedrijven en een 
toename van het aantal conflicten met de samenleving. 

De samenleving vraagt namelijk steeds meer van 
de landbouw, zoals inspelen op het aantrekkelijke 
landschap, produceren van schoon drinkwater en 
realiseren van meer natuurwaarden.  

Landbouw is complex, het heeft met natuurlijke processen 
te maken. Als boer moet je met de natuur meebewegen 
en dat betekent dat een ondernemer intuïtie weer 
moet laten gelden: het boerenvakmanschap. Complexe 
systemen zijn niet in rechtlijnige modellen te vatten, deze 

voorwoord

Durf het anders te doen!
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1De eerste keer: opstartInleiding

Wellicht wilt u meer vat krijgen op de kringloop van de mineralen of een beter beeld krijgen van wat zich in de bodem 
afspeelt. Of u vraagt zich af wat die Vel & Vanla-boeren toch in de mest zien of waarom ze wormen tellen. U heeft 
gehoord dat u kosten kunt besparen bij een intensieve uitwisseling van kennis. Kortom, u bent nieuwsgierig naar een 
andere aanpak. Dan zult u met behulp van de achtergrondinformatie en werkmethoden in dit boek zeker verder 
komen in een bestaande of nieuw op te richten studiegroep. 
Dit boek bestaat uit elf hoofdstukken, met per hoofdstuk een thema. Met de studiegroep kunt u per bijeenkomst een 
hoofdstuk doorwerken. De volgorde bepaalt u zelf. Alleen als u in een nieuwe groep start, kunt u het beste beginnen 
met module één. Aan het begin van het hoofdstuk staat vermeld wat u nodig heeft voor de bijeenkomst en wat voor 
voorbereidingen u moet treffen. Sommige informatie komt in meer hoofdstukken terug zodat u het boek in willekeurige 
volgorde kunt doorlopen. 
Het is vooral een doe-boek. Wilt u meer technische informatie dan kunt u terecht bij andere publicaties van het Vel 
& Vanla-mineralenproject. Deze staan achter in dit boekje vermeld. Samen met dit boek vormt het één Vel & Vanla-
pakket, dat u in de groep kunt gebruiken. 
Dit werkboek is vooral bedoeld voor boeren, en adviseurs en trainers die actief zijn in (studie)groepen of die groepen 
begeleiden. Het wil praktische ondersteuning geven bij kennisuitwisseling tussen boeren. Hierbij dienen de ervaringen 
van de Vel & Vanla-boeren als illustraties, als praktijkvoorbeelden van een aanpak die goed blijkt te werken. De 
begrippen die aan de orde komen zijn niet exclusief van de milieucoöperaties Vel en Vanla.  Ze zijn breder toepasbaar 
en u zult ze ook herkennen in andere projecten en netwerken.
Het werkboek kan ook goed van pas komen in praktijknetwerken van ondernemers. De term studiegroep staat voor 
groepen ondernemers die bij elkaar komen om informatie uit te wisselen en met elkaar te werken aan een rendabele 
en duurzame bedrijfsvoering. 
We wensen u veel plezier en interessante bijeenkomsten.

Legenda

tips om verder te lezen en meer informatie 
op te vragen

discussiestelling
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U kunt doorgaan met de volgende test.

1 1
locatie binnen
seizoen maakt niet uit
tijdsduur 2 uur
benodigdheden  papier, pen, schoolbord of groot 

papier (flapover, behang)
voorbereiding geen
resultaat 1)  leden hebben met elkaar kennis 

gemaakt
 2)  ideeën zijn uitgewisseld over wat 

iedereen verwacht van de studie-
groep

 3)  leden hebben zicht gekregen 
op welke ondernemer ze zijn wat 
betreft mineralenmanagement

 4)  de studiegroep heeft afspraken 
gemaakt voor het vervolg

Als de groep voor de eerste keer bij elkaar komt en de behoefte heeft aan een nadere kennismaking, kunt u starten 

bij Nadere kennismaking. Kent u elkaar al, start dan bij de test Boert u in balans?

 

Kringloop
1.  Ik richt mij bij het verhogen van de mineralenbenutting vooral op het verlagen van de aanvoer 

van kunstmest en krachtvoer. 
2. Het verhogen van de stikstofbenutting gaat me hoe dan ook geld kosten.
3. De grootste mineralenstroom vindt plaats tussen de koe en de bodem.

Bodem
4. De gewasproductie is vooral te sturen met een goed gerichte kunstmestgift.
5.  In organische stof is stikstof vastgelegd in organisch materiaal waardoor die niet beschikbaar komt 

voor het gewas.
6. Het bodemleven maakt veel meer voedingsstoffen beschikbaar dan men altijd denkt. 

Voeding
7. Ik streef naar kuilen met een zo hoog mogelijk VEM-gehalte en een zo hoog mogelijk eiwitgehalte.
8. Structuur prikkelt de pens, waardoor het voer efficiënter wordt benut. 
9. Een goed rantsoen begint met een gevarieerde grassoortkeuze en later maaien.

eens / oneens

eens / oneens
eens / oneens

eens / oneens
eens / oneens

eens / oneens

eens / oneens
eens / oneens
eens / oneens

stelling score

Nadere kennismaking
Bij binnenkomst heeft u zich voorgesteld en een praatje gemaakt over het weer, nieuws 
of andere zaken. Nu is het tijd om meer van elkaar te horen als ondernemer en als 
deelnemer in deze studiegroep. 
Bepaal met de groep wat u van elkaar wilt weten. Schrijf deze punten op een vel papier 
of schoolbord. De groep splitst zich op in tweetallen. Elk tweetal gaat een interview doen 
met de punten die u net heeft bedacht. Persoon A interviewt B, en na vijf minuten wisselt 
u en interviewt B persoon A. Vervolgens stelt B persoon A voor aan de groep met de 
informatie uit het interview en A stelt B voor aan de groep. Zo komen alle tweetallen aan 
de beurt.

opdracht 1

Boert u in balans?
Het MINeralen Aangifte Systeem (MINAS) bestaat vanaf 2006 niet meer maar wordt vervangen door gebruiksnormen. 
Toch blijft een mineralenbalans een prima instrument om goed inzicht te krijgen in uw milieutechnische bedrijfsvoering 
en in die van anderen. Hoe gaat u met mest- en mineralen om? Bent u een boer die hoge opbrengsten via een 
maximale hoeveelheid kunstmest en krachtvoer weet te realiseren? 
Bent u een boer die meer uit de bodem weet te halen? Experimenteert u met lagere kunstmestgiften? Kijkt u naar de 
consistentie van de mest? Is voor u een koe gezond zolang ze goed melk geeft? Let u op structuur, op energie of op 
eiwit in het rantsoen? De test hieronder geeft u een beeld van hoe u momenteel omgaat met de mineralenkringloop. 
Geef bij elk van de onderstaande stellingen aan of u het eens of oneens bent met de uitspraak.

test
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De score 
Kijk hoeveel punten u per stelling scoort.

Stelling eens oneens
 1 3 0
 2 0 3
 3. 3 0
 4. 0 3
 5. 0 3
 6. 3 0
 7. 0 3
 8. 3 0

Tel het aantal gescoorde punten bij elkaar op en zie of u 
al in balans boert.

De uitslag

U scoort 0 tot 15 punten
U heeft nog moeite om het mineralenmanagement 
op uw bedrijf in de vingers te krijgen. U zult ook moeite 
hebben om de gebruiksnormen te halen. U vermindert 
de hoeveelheid kunstmest, maar dat gaat ten koste 
van de grasopbrengst. De koeien doen het slechter op 
een rantsoen met minder krachtvoer. U experimenteert 
misschien wat met aanvullende voedermiddelen, maar u 
krijgt desondanks geen vat op de mineralenoverschotten. 
Het is elke keer weer afwachten wat het resultaat is. 
Hoewel u goed uw best doet, wil het met de mineralen 
maar niet lukken. U maakt zich zorgen, want al dat 
geëxperimenteer levert vooralsnog niets op en kost 
alleen maar geld.

U doet er goed aan deel te nemen aan deze 
studiegroep. U leert over de achtergronden van de 
mineralenstromen. U leert over de samenhang tussen 
de bodem, het gewas, het dier en de mest. U zult zien 
hoe alles met elkaar samenhangt en dat de oplossingen 
soms ook heel erg logisch zijn. Deelname levert u veel 
eye-openers op door dagelijkse dingen met een andere 
bril te bekijken. Ook voor u is het weggelegd om de 
mineralenkringloop in balans te krijgen.

U scoort 16 tot 30 punten
Mineralenmanagement speelt een belangrijke rol op 
uw bedrijf. U bent er voortdurend mee bezig, maar u 
heeft nog onvoldoende grip op de mineralenstromen. U 
probeert allerlei maatregelen uit, maar de samenhang 
ontbreekt. U krijgt misschien het mineralenoverschot niet 
verder omlaag. Verdergaande maatregelen zouden te 
veel ingrijpen op uw bedrijfssysteem en dat gaat u te 
ver. U bent bang dat het u geld gaat kosten en dat u er 
niets aan verdient. 
U doet er goed aan deel te nemen aan deze 
studiegroep. U zult zien dat er nog mogelijkheden zijn 
om het mineralenoverschot te verlagen zonder de 
bedrijfsvoering drastisch te veranderen. Het is meer 
een ‘andere kijk’ op de meest vanzelfsprekende zaken. 
Deelname aan de studiegroep levert u nieuwe inzichten 
en ideeën op. U ziet de meest vanzelfsprekende zaken 
eens vanuit een andere invalshoek. U kunt met uw 
medecursisten van gedachten wisselen en uw twijfels 
over bepaalde maatregelen bespreken. U zult zien dat u 
de mineralenstromen nog beter in balans kunt krijgen.

U scoort 31 tot 45 punten
Mineralenmanagement is ingeweven in uw 
bedrijfssysteem. U bent er niet eens meer voortdurend 
mee bezig; het is een vanzelfsprekendheid geworden. 
U ziet de relatie tussen voeding en mest, tussen mest 
en bodemkwaliteit en tussen diergezondheid en het 
rantsoen. U heeft ervaren dat een maximale productie 
niet een maximale opbrengst betekent. De rekening van 
de dierenarts is al lager geworden. U neemt maatregelen 
in samenhang met elkaar. U gaat bewust met uw dieren 
om. U kijkt naar de bodem en naar de mest. U bent zich 
bewust van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voor een schoon milieu, maar u wilt wel boer blijven. Dus 
een goed inkomen staat voorop.
Met deelname aan deze studiegroep kunt u leren de 
puntjes op de i te zetten. U krijgt meer inzicht in het 
bodem-plant-dier-systeem. Door de soms ingewikkelde 
processen in de mineralenstromen te begrijpen, krijgt u 
meer inzicht in en meer vat op de mineralenverliezen. 
U kunt met uw collega’s ervaringen uitwisselen en 
praktische tips delen. Het is voor u een uitdaging om uw 
mineralen nog verder in balans te brengen.

1 1Diergezondheid
10.   Ureum is een afvalstof die ontstaat als de omzetting van eiwit in het dier slecht is. Een te hoog 

ureumgetal in de melk is ook ongezond voor het dier.
11.  Meer structuur in het voer verhoogt het aantal herkauwbewegingen en de speekselvorming. Dat 

leidt uiteindelijk tot minder ammoniakverlies. 
12.  Koeien die meer moeten herkauwen, verbruiken meer energie, wat leidt tot een lagere 

melkproductie.

Mest
13.  Voldoende structuur in het voer bevordert de werking van micro-organismen in de dikke darm. 

Hierdoor ontstaat dikke mest die minder stinkt. Daardoor gaat minder nitraat en ammoniak verloren.
14. Goede mest is niet te dun en niet te dik. 
15.  In het vroege voorjaar moet de drijfmest zo laat mogelijk en in één gift worden gegeven om een 

goede grasgroei op gang te krijgen.

eens / oneens

eens / oneens

eens / oneens

eens / oneens

eens / oneens
eens / oneens

Stelling eens oneens
 9. 3 0
 10. 3 0
 11. 3 0
 12 0 3
 13 3 0
 14 3 0
 15 0 3
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2Kringloop denken

1

Spelregels studiegroep
De deelnemers bedenken met elkaar wat voor situaties kunnen voorkomen in een 
studiegroep. Dit kan in groepjes van drie personen. Deelnemers vertellen elkaar wat zij 
zouden doen als het hen overkomt. Dit bespreken ze vervolgens in de hele groep. De groep 
sluit elke situatiebespreking af door een spelregel op te schrijven. Hieronder volgen een 
paar voorbeelden. Wat zou u doen als:
• Een deelnemer erg enthousiast is en steeds maar weer anderen in de rede valt?
•  Sommige deelnemers te laat komen voor de bijeenkomst of een half uur voor tijd 

weggaan?
• Na vijf bijeenkomsten de buurman vraagt of hij ook mee mag doen?
•  Bij de evaluatie van een proef blijkt dat de ondernemer waar de proef plaatsvindt 

informatie heeft achtergehouden voor de groep?
• Een groepslid heel stil is en niet deelneemt aan het gesprek?
•  U vertrouwelijke informatie uit uw groepsbijeenkomst later ergens anders hoort vertellen 

door een niet-deelnemer?
•  Een deelnemer steeds opnieuw wijst op de risico’s van de ideeën die in de groep naar 

voren komen en negatieve kritiek geeft?

opdracht 3

Discussie
Kies met de groep een of twee stellingen uit de voorgaande test en discussieer daar in 
de groep over. Vertel elkaar welke rol mineralenmanagement op uw bedrijf speelt.
Welke conclusies trekt u uit de discussie voor uw bedrijf? Schrijf deze op en bewaar ze om 
er later nog eens op terug te kijken. Bedenk ook voor uzelf wanneer deze bijeenkomsten 
voor u succesvol zullen zijn. Bespreek dit daarna met elkaar.

opdracht 2

(Bron: Watermanagement in de praktijk. Werkboek. Ontwikkeld door Proost en Van Miltenburg, in opdracht van 
Streekwijzer, Wageningen, voor het project Watermanagement Benelux Middengebied, (2001))

Een studiegroep is pas succesvol als de deelnemers goed 
met elkaar kunnen samenwerken en weten wat ze aan 
elkaar hebben. Daarom is het belangrijk al de eerste 

bijeenkomst samen spelregels op te stellen aan de hand 
van een speciale oefening. Noteer de resultaten en gebruik 
ze als een soort onderling contract. Het gaat als volgt. 
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Het kringloopdenken betekent denken in samenhang. Voor de melkveehouderij is dat samenhang tussen bodem, plant, 

dier en mest (zie bodem-plant-dier figuur op volgende bladzijde). Boeren werken met de natuur en die zit complex 

in elkaar. Zo maakt het uit welke mest een boer gebruikt, hoe hij die aanwendt, of hij regelmatig zijn grasland scheurt, 

wat hij zijn koeien bijvoert, wanneer hij maait, hoeveel humus er in de bodem zit, welke grassoorten er groeien of welke 

genetische aanleg de koeien hebben. Het maakt ook uit of de boer elke dag fluitend de koeien in de melkstal drijft 

of dat hij dat met veel geschreeuw en een stuk hout doet. Al deze zaken bepalen het eindresultaat: de productie van 

de koeien, het inkomen, de natuurwaarden op het bedrijf en de kwaliteit van het eindproduct. Niet twee bedrijven zijn 

hetzelfde. Vergelijk uw bedrijf maar eens met dat van de buurman en van een andere collega. 

locatie huiskamer/zaaltje
seizoen maakt niet uit
tijdsduur 2,5 uur
benodigdheden  aantal grote witte vellen papier met 

viltstiften of een bord met krijt
voorbereiding  elke deelnemer neemt zijn meest 

recente mineralenbalans mee
resultaat 1)  het belang van het denken in 

kringlopen is duidelijk geworden
 2)  de leeronderwerpen voor de vol-

gende studiegroepbijeenkomsten 
zijn geformuleerd

 3)  de deelnemers zijn in staat het 
kringloopschema voor het eigen 
bedrijf in te vullen

 4)  de deelnemers zijn te weten 
gekomen van elkaar hoe efficiënt 
zij met stikstof omspringen

Anja: lage 
dierenarts-kosten 
per koe

Bart: laag ureum en 
hoge eiwitgehaltes

Henk: uitgekiende 
fokkerij op levensduur

Piet: lage voerkosten 
door bijproducten

Willem: goede kwaliteit 
ruwvoer met oud grasland Bart: hoge grasland-opbrengst 

bij lage kunstmestgift

De kennis in de groep
Elke deelnemer bedenkt voor zichzelf twee dingen waarin hij of zij uitblinkt en waar 
andere deelnemers van hem of haar kunnen leren. Durf uzelf op de borst te kloppen! Kijk 
naar uw hobby’s en uitdagingen en welke dingen uw bedrijf uniek maakt ten opzichte 
van anderen. Een voorbeeld is een jarenlange uitgekiende fokkerij die ertoe heeft 
geleid dat zowel de productie als de leeftijd van de koeien is toegenomen. Een ander 
voorbeeld is een hoge graslandopbrengst door goed graslandmanagement. Of een heel 
lage kostprijs, een hoge arbeidsefficiëntie, goede opfok van jongvee of het inpassen van 
beheersgras in het rantsoen. Probeer de dingen zo concreet mogelijk te benoemen en 
geef ze een plaats in de kringlooptekening. Een deelnemer inventariseert de kennis die in 
de groep aanwezig is en vult het in op het bodem-plant-dier schema. Zie onderstaand 
figuur voor een voorbeeld.

2 2opdracht 1

Leren uit variatie?!
Zet het kringloopverhaal naast het computermodel 
waarmee uw rantsoen berekend wordt, dan ziet u 
dat de theorie nogal kan afwijken van de praktijk. De 
afgelopen decennia zijn onder invloed van onderzoek en 
voorlichting alle bedrijven meer uniform geworden: 

zie het boekje “Boeren in Balans”, pag. 7-18, en 

het Vel & Vanla-magazine “Natuurlijk in balans”, 

thema Kringloop, jaargang 2, nummer 4. Achterin 

vindt u informatie over het verkrijgen van deze 

Vel & Vanla-publicaties.
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voor wie verder wil lezen zie “Goede mest stinkt 

niet, een studie over drijfmest, ervaringskennis 

en het terugdringen van mineralenverliezen in 

de melkveehouderij”, door Jasper Eshuis e.a. 

(2001). No. 31 in de serie Studies van Landbouw en Platteland, 

Wageningen Universiteit, Rurale Sociologie. ISBN: 90-6754-642-9.

op deze manier tot stand komt, is toepasbaar voor veel 
verschillende boeren.
Daarnaast proberen wetenschappers de boeren te 
leren hoe ze zelf verder kunnen leren. Dan kan de boer 
in de dynamische omgeving zijn melkveehouderijbedrijf 
aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
Deskundigen kunnen de algemene regels wel vertellen, 
bijvoorbeeld wanneer het eiwit gehalte aan de hoge 
kant is, kan het ureum getal omlaag gebracht worden 
door mais bij te voeren. Vervolgens komt het aan op de 

precieze maatregelen en fijnregeling op het bedrijf zelf. 
Daarbij kunnen de deskundigen ondersteunen.

U kunt ook de stikstof in het eigen ruwvoer en 
de eigen mest uitrekenen, hiervoor is echter een 
meer ingewikkelde berekening nodig. Dirksen 
Management Support is een van de bedrijven die 

dit kan uitrekenen (zie achterin bij adressen de contactgegevens 
van dit bedrijf). Zo kunt u de N-efficiëntie op bodem- en 
dierniveau bepalen. 

Een hoge melkproductie per koe is 
het meest gunstig voor een efficiënte 
mineralenkringloop. 

2 2
bemesten op de T-som, de hele eerste snede in één keer 
maaien, allemaal dezelfde stieren gebruiken, dezelfde 
stallen of dezelfde maïsrassen. Door deze afname van 
variatie past uw bedrijf als het ware steeds beter in het 
computerprogramma.
U kunt zich afvragen of dat wel de beste oplossing is. 
Moet u niet juist uw eigenaardigheden en capaciteiten 
uitbouwen en uniek worden? 

Maar als alle bedrijven anders zijn dan kan ik toch niks 
van de buurman leren, zult u denken? Draai dat eens 
om: als iedereen gelijk is, valt er niks meer te leren, terwijl 
u juist het meeste kunt leren van variatie. De een is 
bijvoorbeeld goed in graslandmanagement de ander 
in voeding. Het zijn precies de bijzondere dingen die u 
verder kunnen helpen, u op nieuwe ideeën brengen en 
kunnen aansporen tot nieuwe werkwijzen. 

Formuleer de doelen van de studiegroep
Opdracht 1 laat zien welke kennis er in de groep aanwezig is. Elke deelnemer gaat 
vervolgens voor zichzelf na welke twee belangrijke vragen hij heeft bij de onderwerpen 
die naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld hoe realiseer je lagere voerkosten, een betere 
diergezondheid, hogere grasopbrengsten of een lager celgetal? Deze vragen vormen 
de basis voor de onderwerpen die u later kunt behandelen in de studiegroep en die 
uiteindelijk zullen leiden tot het optimaliseren van de bedrijfskringloop. Eén deelnemer 
maakt een lijstje met alle vragen. Dit lijstje vormt de rode draad voor de agenda van de 
studiegroepbijeenkomsten.

opdracht 2
bereken de N-efficientie op bedrijfsniveau 
De volgende stap is om cijfers op papier te zetten voor een eerste bedrijfsvergelijking. 
Het voorbeeld is stikstof. De stikstofkringloop geeft veel inzicht in de bemesting, voeding 
en productie. De cijfers zijn een eerste verkenning, het maakt nieuwsgierig naar het 
achterliggende verhaal. Waarom is de N-efficiëntie op bedrijf X hoger dan op bedrijf Y? 
Het geeft een helicopter view, de hoofdlijnen: waar sta je met je bedrijf. Doe dit voordat 
u naar alle details gaat kijken.  
De deelnemers kunnen de gegevens van hun eigen bedrijf invullen in het figuur op de 
volgende pagina. Het berekenen van de N-efficiëntie gaat als volgt: Bereken de N-afvoer 
in melk en vlees en deel dat door de N-aanvoer in (kracht)voer en (kunst)mest.
De deelnemers presenteren aan elkaar de cijfers. Een andere optie is dat één deelnemer 
alle cijfers verzamelt en een groepsoverzicht maakt.

opdracht 3

Rol van de bedrijfsadviseur
Een bedrijfsadviseur die volgens de kringloopgedachte 
werkt, is niet gericht op het geven van enkelvoudige 
antwoorden. Hij brengt vooral het proces in kaart en 
maakt helder welke keuzemogelijkheden u in een 
gegeven situatie heeft. De ervaring van u als boer is 
sturend in het proces. De begeleider werkt mee aan 
uw bewustwording vanuit uw eigen praktijksituatie. 
Samen zoeken en leren is een wezenlijk onderdeel in de 
begeleiding. Daarbij gaat het erom telkens nieuwe en op 
de situatie toegesneden leertrajecten te doorlopen.

Rol van de onderzoeker
De onderzoeker heeft een andere rol dan in het klassieke 
OVO-drieluik (Onderzoek – Voorlichting - Onderwijs). In 
de oude situatie bracht de onderzoeker kennis naar de 
boer. In de nieuwe situatie is inbreng van zowel boer 
als onderzoeker belangrijk. De onderzoeker probeert 
aan te sluiten bij de kennis en de kennisvragen van 
de boer. Daarbij is het belangrijk steeds te kijken welke 
maatregelen de boer heeft genomen en hoe dat 
bevalt. Op deze manier kunnen boer en onderzoeker 
samen verder denken. Het resultaat van onderzoek dat 
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N-EFFICIËNTIE  = N-AFVOER / N-AANVOER (VOER + MEST)OVERSCHOT(AANVOER - AFVOER) …. kg N/ha

AANVOER (KUNST)MEST…. kg N/ha

AFVOER MELK + VLEES …. kg N/haAANGEKOCHT VOER …. kg N/ha

3Bodemleven

2
minder N- en P-aanvoer gezondere dieren

meer structuur en 
suiker en weinig eiwit
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minder Nmin
geen stank

uitrijden bij 
geschikt 

weer
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hoeveelheden 

uitrijden

minder kunstmestBodemleven stimuleren

later maaien

alles hangt met 
elkaar samen



20 21

3 3

De bodem is letterlijk en figuurlijk de basis van het bedrijf. Een actief bodemleven is de sleutel tot succes. Hoe meer 

stikstof de bodem zelf kan vrijmaken, hoe minder er gegeven hoeft te worden. En een actief bodemleven heeft alles 

te maken met goed bodembeheer. Goed bodembeheer wordt in de toekomst nog veel belangrijker omdat de eisen 

die worden gesteld aan de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater steeds hoger worden. (denk aan Kaderrichtlijn 

Water). Milieuwinst is voor het belangrijkste deel in de bodem te halen. De Vel & Vanla-boeren zetten in op het verbe-

teren van de mestkwaliteit, zodat ze slechts een kleine hoeveelheid kunstmest hoeven te strooien en de bodem ook in 

de toekomst veel stikstof blijft leveren. 

locatie buiten, in het veld
seizoen  niet bij vorst in de grond of na een 

lange droge periode, het seizoen 
maakt verder niet uit; een mals 
regenbuitje vooraf helpt wel

tijdsduur 2 - 2,5 uur
benodigdheden  spade, centimeter of duimstok, stuk 

plastic of vuilniszak, plastic bakje of 
potje

voorbereiding  gastheer kiest op zijn bedrijf een 
veld waar de deelnemers gaten 
kunnen gaan graven; vraag deel-
nemers benodigdheden mee te ne-
men; u kunt ook iemand uitnodigen 
die kan vertellen over bodemleven. 

resultaat 1)  het belang van gezond bodem-
leven in de kringloop is voor de 
deelnemers duidelijk geworden

 2)  de deelnemers kunnen bodem-
gezondheid inschatten aan de 
hand van de wormen

 3)  de deelnemers kennen het be-
lang van diverse typen wormen

Wormenproef
In deze opdracht gaan we op zoek naar regenwormen. Bij bodemleven gaat het 
natuurlijk niet alleen om wormen, maar deze wormen zijn gemakkelijk met het blote oog 
te zien en geven een goede indicatie voor de gezondheid van de bodem. Wormen 
graven gangen en werken organische stof door de bodem heen. Wortels kunnen 
makkelijker groeien in de gangen, de beluchting van de grond is beter en water wordt 
sneller afgevoerd.

De proef:
• Werk in tweetallen.
• Leg het stuk plastic of de vuilniszak op de grond.
•  Graaf naast het plastic een gat van 20 cm lang, 20 cm breed en 20 cm diep en 

verzamel alle grond uit het gat op het plastic. Graaf niet aan de rand van een perceel 
en liefst niet in een wielspoor.

• Doorzoek kluit voor kluit, pol voor pol de grond op wormen. Alle maten tellen mee.
•  Doe alle wormen uit het gat in een bakje of potje. Doe er een beetje grond bij, anders 

drogen de wormen uit.
• Neem de bakjes of potjes mee naar binnen.
•  Elk tweetal telt het aantal wormen van ‘hun’ gat. Als er stukjes worm zijn (doorsneden 

tijdens het maken van het gat), moet alleen de kop van de worm geteld worden als 
een worm. Vermenigvuldig dit getal met 25 om het aantal per vierkante meter te krijgen. 

Maak onderscheid tussen jonge en volwassen wormen. Een volwassen worm heeft een 
zadel, een jonge worm niet (zie volgende pagina, Pendelaar en Pendelaar Juv).
Probeer het type worm vast te stellen. Zie box: typen regenworm.
Dit tellen kost 20-30 minuten per gat. Maak gebruik van het telblad regenwormen, zie bij 
werkbladen achterin.

opdracht 1

In samenwerking met Petra van Vliet, 
onderzoeker Bodemkwaliteit Wageningen Universiteit.
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Strooiseleter

Compostworm

Pendelaar

Grondeter

Pendelaar Juv

Wat zegt het aantal wormen?
Gemiddeld zitten er onder grasland 250 wormen per vierkante meter, maar de variatie is 
erg groot. Het kunnen er best 25 of 600 zijn. Daarom is het goed om van een paar gaten 
wormen te tellen. Pas dan kunt u iets zeggen over de bodemkwaliteit. Het gemiddelde 
aantal (totaal van alle gaten, gedeeld door het aantal gegraven gaten) is een betere 
maat voor de bodemkwaliteit dan het aantal van één gat. Het aantal wormen is ook 
afhankelijk van het bodemtype; op zanderige grond vindt u minder wormen dan op 
grond met meer klei. Als het lang droog is geweest, vindt u ook minder wormen. Het 
mooiste is om een paar keer per jaar wormen te tellen, zodat u de situatie goed in beeld 
krijgt.

Typen regenwormen
We onderscheiden drie typen wormen, die ieder hun eigen functie hebben. Samen 
zorgen ze voor een goede bodemstructuur.
1.  Rode worm (strooiseleter): deze worm is 6-15 cm lang en kruipt aan de oppervlakte, 

neemt vers organisch materiaal als voedsel, zoals plantenresten en mest, en maakt 
grof materiaal fijn; vormt nauwelijks gangen en is relatief klein. Deze worm is rood/
paars gepigmenteerd. Het rode pigment beschermt de worm tegen UV-licht. Deze 
worm voorkomt vervilting van de graszode en kan slecht tegen grondbewerking.

2.  Pendelaar: deze worm (9-30 cm lang) kruipt verticaal door de grond heen, maakt 
gangen die diep de grond in lopen en brengt organisch materiaal dieper de grond 
in. Plantenwortels gebruiken de gangen om de onderlaag te bereiken en regenwater 
wordt snel afgevoerd door de gangen. Deze worm is alleen van boven en aan de 
kopkant rood/paars gepigmenteerd, de staart is plat.

3.  Grauwe worm: deze wormen zijn 8-14 cm lang en leven dieper in de grond. Daar 
mengen ze al het materiaal. Ze vormen veel horizontale gangen en zijn daardoor 
belangrijk voor de bodemstructuur. De wormen zijn niet gepigmenteerd en de lengte 
kan heel verschillend zijn. Ze zijn licht bruinig tot licht roze. Vaak kunt u de grond in hun 
darm zien zitten.
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Effecten van regenwormen op bodemprocessen:
Hoe vaker u de grond verstoort, bijvoorbeeld door te 
ploegen of door het gras te frezen, hoe minder wormen 
u zult aantreffen. Ook het organisch-stofgehalte gaat 
dan omlaag. De wormen zijn nuttig omdat ze grond- en 
plantmateriaal mengen en de bacteriën verspreiden 
die het organische materiaal moeten verteren. Ook 
zijn hun uitwerpselen vaak rijk aan nutriënten. Dankzij 
de aanwezigheid van de wormen worden andere 
bodemdieren, zoals bacteriën en schimmels, ook 
actiever. Deze bodemdieren verteren de organische 
stof, waardoor nutriënten vrijkomen die planten weer 
kunnen opnemen. Het gaat erom de bodem gezond te 
maken, zodat de planten in staat zijn de voedingsstoffen 
eruit te halen. De bodem is niet een gegeven, u kunt 
de gezondheid van de bodem beïnvloeden door de 
bewerking en door de kwaliteit mest die u opbrengt. 
Daar gaat module 2 over. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van 

het Nutriënten Management Instituut, 

www.nmi-agro.nl  Kies projecten, kies project: ’Naar 

een betere bodemkwaliteit op zandgrond’

•  Vel & Vanla-magazine “Natuurlijk in balans”, 

thema Bodem, augustus 2002, jaargang 1, no. 1. 

(zie achterin voor het bestellen van Vel & Vanla-

publicaties)

• Cursusmateriaal Bodem in Zicht, door Jan Bokhorst en Ellen 

Heeres (2004). Uitgegeven door Louis Bolk Instituut, Hoofdstraat 24, 

3972 LA Driebergen, info@louisbolk.nl 

tel. 0343-52.38.60

• Geheimen van een vruchtbare bodem. Boekje van Erhard 

Hennig. Humus en bodem zijn onderworpen aan de wetten van 

het leven. ISBN 90-9009-627-1

3
4Bedrijfsexcursie

Nabespreking:
Vergelijk de cijfers. 
Komen de verschillende typen wormen voor? 
Welke het meest?
Wat is de gemiddelde score voor dit veld?

vervolg
opdracht 1
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Met elkaar praten over het bedrijf is interessant maar daadwerkelijk zien wat er gebeurt en wat de resultaten zijn, werkt 

meestal overtuigender. Probeer er tijdens een excursie achter te komen wat een boer op zijn bedrijf heeft aangepast 

en waarom het werkt of waarom niet. Voorop staat dat elke boer anders is. Trek bijvoorbeeld niet direct de conclusie 

dat het excursiebedrijf vele malen extensiever is dan het eigen bedrijf en dat u dus niks met de resultaten kan. Beter is 

om samen met de groep de interessante punten eruit te lichten. Een extensief bedrijf heeft bijvoorbeeld meer moge-

lijkheden om te experimenteren waardoor het handvaten kan aanreiken die voor intensievere bedrijven inzicht kunnen 

opleveren. Oordeel dus niet te snel. 

locatie  op een melkveebedrijf van een van 
de deelnemers

seizoen maakt niet uit
tijdsduur 2,5 - 3 uur
benodigdheden  plastic schoenen (in verband met 

bedrijfshygiëne), pennen, kopieën 
van vragenlijsten

voorbereiding  bepalen wanneer de excursie een
deelnemers  succes is. Wat wil je zien of horen?
voorbereiding  verzamelen van een aantal cijfers 
excursiebedrijf  over het bedrijf en op papier be-

schikbaar hebben
resultaat 1)  de deelnemers zijn in staat met 

elkaar een goed overwogen be-
oordeling van het excursiebedrijf 
te maken 

 2)  de groep heeft een advies aan-
geboden aan de gastheer

 3)  deelnemers hebben leerpunten 
gevonden voor hun eigen bedrijf 

  

Richtlijnen voor een verantwoord bedrijfsbezoek
•  maak zo veel mogelijk gebruik van omkleedruimte/spoelpunt laarzen en handwasplaats;
• draag plastic schoenen; 
•  maak gebruik van ontsmettingsbak bij toegang tot het bedrijf en bij het verlaten van het bedrijf;
•  maak bij voorkeur gebruik van een goede looproute (eerst jongvee, dan melkvee);
•  kom niet bij de kalveren als dat niet nodig is;
•  loop niet door het voer;
•  loop zo weinig mogelijk over de roosters;
•  ga niet in ruimten indien dat niet nodig of gewenst is.

Er valt veel te zien op een bedrijf en voor je het weet 
staat de een bij een nieuwe machine te kijken en loopt 
de ander tussen de koeien. Probeer daarom de excursie 
structuur te geven. Eén iemand moet de leiding nemen 
(de gespreksleider). 

De gespreksleider moet erop toezien dat ook voor de 
nabespreking voldoende tijd overblijft. Een discussie in de 
stal of in het veld is over het algemeen lastig, maar dit is 
natuurlijk erg afhankelijk van het weer of het onderwerp. 
Spreek voordat u het bedrijf gaat bezichtigen een tijd 
af waarop u weer ‘in huis’ wilt zijn zodat dit voor alle 
deelnemers helder is. 

Een mogelijke opzet, uitgaande van 2,5 uur, is: 

 in huis (± 30 min)
1. Ontvangst op het bedrijf (koffie en thee)
2.  Aftrap door de gespreksleider met een korte uitleg 

over de achtergrond van de studiegroep en het doel 
van de excursie

3.  Introductie door de gastheer op het bedrijf 
(geschiedenis, bijzonderheden, resultaten) 

 in en rond de stal en het veld (± 1 uur en 30 min)
4.  Rondkijken op het bedrijf met toelichting van de 

gastheer
5.  Maken van een bedrijfsbeoordeling (eventueel in 

groepjes)

 in huis (± 30 min)
6. Bespreken van de bedrijfsbeoordeling en discussie
7. Afsluiting door de gespreksleider
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Een doel van de bedrijfsexcursie is van elkaar leren. 
Wanneer boeren regelmatig bij elkaar op het bedrijf 
komen, kunnen ze elkaars sterke en minder sterke punten 

benoemen. Ze zien interessante nieuwe dingen en 
kunnen anderen ook tips geven hoe die dingen op het 
bedrijf kunnen verbeteren.

Het maken van een bedrijfsbeoordeling
Een leuke manier om een bedrijf te beoordelen is om tijdens de excursie een lijst met 
vragen te beantwoorden in groepjes. Deel de groep op in groepjes van drie á vier 
boeren. Elk groepje krijgt een pen en vragenlijst. De gastboer loopt rond om vragen 
te beantwoorden en zorgt dat er cijfers over zijn bedrijf beschikbaar zijn (bijvoorbeeld 
cijfers van de melkcontrole, zuivelfabriek, bodemanalyses, kuilanalyses of bijvoorbeeld het 
boekhoudrapport). Een voorbeeldvragenlijst is hieronder afgedrukt.

Wat is uw oordeel over de voeding en diergezondheid?
1: Zit er te veel of te weinig ruw eiwit in het rantsoen?
 Waaraan kunt u dit zien: Dieren? 
  Mestkwaliteit?
  Anders?
2: Schat het actuele ureumgetal …..
3: Geef een oordeel over het verloop in het ureumgetal
4: Geef een oordeel over de mestkwaliteit: Kleur?   
  Dikte?     
  Onverteerde delen?
5: Heeft u aanbevelingen aan de veehouder om dit rantsoen aan te passen?

Wat is uw oordeel over de bemesting en het graslandgebruik?
1: Is de kunstmestgift te hoog of te laag? Waarom denkt u dat?
2: Wat vindt u van de kwaliteit van het versgras? Denk hierbij aan de eiwitkwaliteit.
3:  Houdt de boer bij de bemesting rekening met verschillen tussen de percelen in 

gebruik (maaien/weiden) of bodemvruchtbaarheid?
4: Wat is uw oordeel over de grasmat? 
5: Moet dit bedrijf met klaver beginnen?
6: Houdt dit bedrijf het ook in de toekomst vol op dit bemestingsniveau?

opdracht 1

Expert scan
Elke deelnemer schrijft voor zichzelf een aantal sterke punten op van het excursiebedrijf 
en een aantal punten ter verbetering. Aan het einde van de excursie maakt de 
gespreksleider een rondje langs alle deelnemers. Het excursiebedrijf krijgt zo een ‘expert 
scan’ van zijn bedrijf. Zie het volgende voorbeeld:

Sterk Ter verbetering

opdracht 2

•  Ruwvoerkwaliteit: veel broei in de kuil en 
dus kwaliteitsverlies. Te voorkomen door 
betere afdichting kuil of door het beter 
aanrijden van de kuil

•  Het aantal inseminaties per koe is 
te hoog, door veel opbrekers en 
terugkomers. 

•  Een laag % eiwit in melk, energie/
eiwitvoorziening van de koeien eens 
onder de loep nemen (DVE/RE)

•  Goede klauwgezondheid: weinig 
last van klauwproblemen en 
koeien zijn goed ter been

•  Goede conditie koeien ondanks 
een lager aandeel krachtvoer 

•  Hoge melkproductie bij laag 
aandeel krachtvoer

•  Frisse stal waardoor de koeien 
veel kunnen vreten 
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4
5Wat zeggen de cijfers?

Een zomeravond leent zich uitstekend om 
samen het veld in te gaan en een aantal 
zaken door te spreken.

Het uiterlijk van de koeien en de kleur 
zegt meer over de gezondheid van 
de koe dan de melkcontrole-uitslag.  

Wat neemt u mee naar huis?
Hieronder kunt u opschrijven wat u van deze excursie en dit bedrijf geleerd hebt voor uw 
eigen bedrijf. 

..............

opdracht 3
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Vaak zeggen mensen: meten is weten. Dat klopt. Als u wilt 
weten waarom het rantsoen van de buurman zo goed 
melkt, moet u meten hoeveel krachtvoer en ruwvoer hij 
aan zijn koeien voert. Maar pas op dat u niet overdrijft. 

Praktijkbedrijven zijn immers geen proefboerderijen. 
Spreek daarom in de groep af welke set kengetallen u 
wilt gaan verzamelen en op welke manier u deze cijfers 
gaat verzamelen.

Cijfers geven inzicht in de eigen bedrijfsvoering en die van collega’s. De cijfers zijn natuurlijk belangrijk, maar het gaat 

vooral ook om het verhaal achter de cijfers. Als de cijfers van alle bedrijven op tafel liggen kan dat aanleiding geven 

tot een stevige discussie. Waarom stopt bijvoorbeeld de ene deelnemer tweemaal zoveel stikstof in de koe voor dezelf-

de hoeveelheid melk? Een goede dataverzameling is daarvoor belangrijk anders krijgt u een scheve discussie en wordt 

verkeerd geoordeeld. Maak daarom afspraken over de verzameling van de cijfers. Het moet natuurlijk wel praktisch 

blijven: getallen geven een indicatie, een richtlijn, niet meer dan dat.  

locatie huiskamer, zaaltje
seizoen maakt niet uit
tijdsduur 2,5 uur
benodigdheden  computer met daarop geïnstalleerd 

MS Excel-spreadsheetprogramma
voorbereiding  afspreken welke overzichten de 

deelnemers meenemen naar de 
bijeenkomst

resultaat 1)  deelnemers bepalen de kenge-
tallen die ze willen volgen en met 
elkaar willen vergelijken (is dit een 
resultaat?)

 2)  deelnemers zijn in staat cijfers te 
vergelijken en te interpreteren 

 3)  deelnemers kunnen cijfers in de 
computer invoeren en eenvou-
dige grafieken maken

Welke cijfers?
We nemen als voorbeeld de diergezondheid. Welke set van kengetallen zijn nodig om 
de status van de diergezondheid tussen de deelnemers te vergelijken? Elke deelnemer 
schrijft voor zichzelf op een kaartje drie kengetallen waarop hij de diergezondheid wil 
vergelijken.  Bijvoorbeeld: 1) de gemiddelde levensproductie van de veestapel, 2) de 
tussenkalftijd en 3) het celgetal. Iemand schrijft alle kengetallen die genoemd worden 
centraal op een bord of plakt de kaartjes op een groot stuk papier. Belangrijk is om door 
te vragen waarom de deelnemer juist dit kengetal zo belangrijk vindt. Wat voor de een 
belangrijk is, kan er voor de ander niet toe doen. Dat is in grote mate afhankelijk van de 
interesse van de boer. Sommige kengetallen zeggen misschien hetzelfde of zijn te lastig 
om betrouwbaar te verzamelen: in overleg met de groep kunnen deze weggestreept 
worden. 

opdracht 1

bronnen van cijfers en kengetallen:

• uitslag mestanalyse  •  melkafrekening • boekhoudrapport
• uitslag ruwvoeranalyse • (kracht)voerjaaroverzicht •  MINAS-rapport
• uitslag grondanalyse • MPRS-overzicht • vruchtbaarheid/ziektekaart
• dierenartsrekening
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5 5Nieuwe kengetallen
Door extra cijfers te verzamelen kan de groep meer te 
weten komen over diergezondheid. Houd bijvoorbeeld 
bij hoe vaak melkziekte optreedt. Hiervoor kunt u  
onderling een werkwijze afpreken: elke deelnemer 
telt over het voorgaande jaar het aantal gevallen 
(op de vruchtbaarheid-ziekte kaart) en deelt dit door 
het gemiddeld aantal aanwezige koeien in diezelfde 
periode. Ook kunt u overwegen  een dierenarts in te 
schakelen die van alle deelnemers gedurende een 
langere periode de conditie van de koeien scoort.  

Een helder groepsoverzicht maken
De begeleider of één iemand in de groep, bij voorkeur 
degene die het handigst is met de computer, verzamelt 
alle cijfers van de deelnemers en maakt heldere 
overzichten. Verticaal staan alle bedrijven en horizontaal 
de kengetallen. Onderstaand tabel geeft een voorbeeld 
van een dergelijk groepsoverzicht.

Maken en lezen van grafieken
Soms is het interessant om twee kengetallen in een 
grafiek tegen elkaar uit te zetten: bijvoorbeeld de 
hoeveelheid melk per koe tegen het ureumgetal in de 
melk. Hoewel er misschien geen relatie tussen deze twee 
kengetallen te vinden is, ontstaat wel een plaatje waar in 

één oogopslag het ureum en de melkproductie van alle 
deelnemers te zien is. Een grafiek waar twee kengetallen 
tegen elkaar uitgezet worden heet een X-Y grafiek. 
Interessant kan zijn om de intensiteit van de bedrijven uit 
te zetten tegen de N-efficiëntie. Onderstaande grafiek 
laat zien wat voor plaatje dat oplevert:

Op welke manier verzamelen?
Bij alle kengetallen uit opdracht 1 gaat u na hoe ze betrouwbaar verzameld kunnen 
worden en over welke periode. Het voorbeeld uit opdracht 1 zou het volgende opleveren:

kengetal Bron frequentie

gemiddelde levensproductie per koe NRS overzicht meest recente jaargemiddelde

tussenkalftijd (TKT) MPRS overzicht laatste melkcontrole

celgetal afrekening melkfabriek laatste melkafrekening

.... .... ....

opdracht 2

 intensiteit aantal  BSK leeftijd levensproductie TKT celgetal ...

 kg quotum/ha koeien gem 2004 gem 2004 gem 2004 gem 2004 x 1000

Deelnemer 1 14.500 71 35.7 5.01 21070 364 145 

Deelnemer 2 19.300 62 40.1 4.06 17510 372 122

Deelnemer 3 12.500 44 39.2 4.11 16880 370 203

Deelnemer 4 16.500 69 42.4 5.03 26967 389 250

....

Op de X-as (horizontaal) staat de intensiteit van 5.000 
tot 20.000 kg melk per hectare. Op de Y-as (verticaal) 
staat de N-benutting als percentage. Elk puntje is een 
bedrijf. Bijvoorbeeld bedrijf A heeft bij een intensiteit van 
9.000 kg melk/ha een N-benutting van 25 procent. Bij 
nagenoeg dezelfde intensiteit is er een bedrijf B dat een 
N-benutting heeft van 45 procent.  U zult zich afvragen 
waarom er een verschil is.
In dit voorbeeld liggen de puntjes helemaal verdeeld 
over het grafiek en kan er niet een rechte lijn doorheen 

getrokken worden. De relatie tussen X en Y is dus heel 
zwak. Dat betekent dat intensiteit en N-benutting geen 
verband met elkaar hebben.  

De algemene regel is dat de onafhankelijke variabele, in 
ons voorbeeld intensiteit, op de X-as (horizontaal) moet 
staan en de afhankelijke variabele, bedrijfsbenutting, op 
de Y-as (verticaal). De vraag die u in dit geval stelt is: Is 
bedrijfsbenutting afhankelijk van intensiteit?

N
-b
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%

)

intensiteit (kg melk/ha)
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Vergelijking cijfers via internet
Nieuwe internetontwikkelingen bieden veel 
mogelijkheden voor studiegroepen. Op bepaalde 
websites vindt u interessante verzamelingen van cijfers, 
die u kunt gebruiken in de groepsdiscussie, bijvoorbeeld 
www.lei.nl, kies “statistieken” en maak u volgende 
keus naar interesse; www.blgg.nl, met informatie op 
verschillende onderwerpen, onder meer mogelijkheden 
voor onderzoek op uw bedrijf; http://europa.eu.int/, kies 
NL, kies landbouw en kijk onder documentatie, kies dan 
statistieken, met Europese cijfers op allerlei gebied en 
van diverse regio’s (alternatief: vraag naar eurostat via 
zoekmachine Google).
AGIS-automatisering heeft een methodiek ontwikkeld 
waarbij de boer niet alleen zijn eigen cijfers via internet 
kan bekijken, maar waarbij hij ze ook kan vergelijken 
met die van andere studiegroepleden. Vanzelfsprekend 
moeten de deelnemers elkaar daar natuurlijk wel 
eerst rechten voor toekennen. Studiegroepen 
kunnen groepsoverzichten bekijken en uitprinten voor 
bijvoorbeeld het ureumgetal of de standaardoverzichten. 
Kijk op www.ureumnet.nl of neem contact op met 
Agis als u hierover meer wilt weten (info@agis.nl of 
0348-443840). 

• Zet het verzamelen van de cijfers 
serieus op. Vraag bijvoorbeeld of de 
studiegroepbegeleider een trainer van een 
AOC of Dirksen Management Support in wil 

schakelen bij de gegevensverzameling, de analyse en de 
terugkoppeling van de cijfers (zie achterin voor contact 
adressen).
• Discussieer over hoe de kengetallen berekend zijn en 
welke aannames er gemaakt zijn.

’Zien is geloven’ is belangrijker dan 
‘meten is weten’.

Maak een grafiek
De studiegroepbegeleider of degene die handig met de computer is, maakt een grafiek 
voor de studiegroep zoals in het voorbeeld op bladzijde 35 is weergegeven.  Wat valt 
op? Hoe staat uw bedrijf ten opzichte van anderen? Waarom komt het resultaat lager of 
hoger uit?  

opdracht 3
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Stel rantsoen evenwichtig samen
Bij het samenstellen van een nieuw rantsoen of wanneer 
het huidige rantsoen niet wil melken, is het van groot 
belang eerst te snappen hoe het rantsoen in elkaar 
steekt. Het figuur hiernaast laat de kwaliteit van een 
aantal voedermiddelen zien: van hoog naar laag 
verteerbaar (van snel naar traag) en van eiwitarm 
naar eiwitrijk. Gras en maïs vormen een vlek omdat de 
uitwerking van het voedermiddel op de koe afhankelijk 
is van omstandigheden zoals het weer of tijdstip van 
maaien. Ook tarwe kan, afhankelijk van het pletten, 
snel of langzaam verteren. Vroeg gemaaid gras dat 
flink bemest is, is over het algemeen snel verteerbaar 
en eiwitrijk. Een laat gemaaide, weinig bemeste snede 
betekent vaak traag en eiwitarm. Het idee achter dit 
figuur is om het een met het ander te compenseren: dus 
een snelle, eiwitrijke graskuil gaat prima samen met het 
trage en eiwitarme maïsmeel. Of een eiwitrijkere, trage 
graskuil is goed aan te vullen met gemalen tarwe. Van 
het ene voedermiddel voert u weinig, van het ander een 
beetje; deze indeling is bedoeld om te begrijpen hoe het 
rantsoen in elkaar steekt.  

Met krachtvoer valt wel wat te sturen, maar niet in 
dezelfde mate als met enkelvoudige grondstoffen. 
Krachtvoer zit in de figuur ergens rond het midden.

Het onderwerp ‘koeien voeren’ staat vaak op de agenda in studiegroepen. Zeker wanneer boeren proberen met 
minder eiwit en meer structuur te voeren zoals in het mineralenproject van Vel & Vanla. In het verleden kregen boeren 
vaak het advies een schep soja bij te voeren als de productie omlaag ging.  De productie ging weer omhoog en het 
probleem leek opgelost. Maar tegelijk ontstond een ander probleem. Bij een koe die eiwit als energiebron gebruikt, 
ontstaat ammoniak als afvalproduct. De lever zet ammoniak uiteindelijk om in ureum dat via de urine uitgescheiden 
wordt. Dit proces kost de koe extra energie. Bovendien is de kans op vervluchtiging van ammoniak of uitspoeling via 
nitraat groter naarmate meer ureum de koe verlaat. Het ureumgetal in de melk biedt zicht op die verliezen. Het is een 
afspiegeling van de hoeveelheid ureum in het bloed en geeft een indicatie van de ureum en andere snelmineralise-
rende bestanddelen in urine en mest. Zorgvuldig omspringen met eiwit is dan ook niet alleen beter voor de koe en het 
milieu, maar waarschijnlijk ook voor de portemonnee, omdat eiwit een van de duurste grondstoffen is.
Deze module is een aanzet om te discussiëren over voeding. Een module van een paar uur kan niet volledig zijn. Wilt u 
meer weten, kijk dan in het boekje “Boeren in Balans. Praktijkgids voor een gezonde melkveehouderij.”, hoofdstukken 3 
en 4, en het Vel & Vanla-magazine “Natuurlijk in Balans”, thema Voeding, jaargang 1, no 2.

locatie huiskamer, zaaltje
seizoen maakt niet uit
tijdsduur 2,5 uur
benodigdheden  computer, kopieën voor alle deelne-

mers van het werkblad achter in dit 
boek met een leeg figuur voor het 
rantsoenoverzicht

voorbereiding  deelnemers nemen gegevens mee 
over samenstelling van rantsoen 

resultaat 1)  deelnemers hebben inzicht gekre-
gen in de verschillende strategieën 
die ieder volgt op het gebied van 
voeding

 2)  deelnemers hebben ervaringen uit-
gewisseld over voeding en productie

 3)  deelnemers zien meer mogelijkhe-
den om het voederregime voor hun 
eigen bedrijf samen te stellen

Discussie
Discussiëren over het rantsoen is belangrijk om te kijken wat er bij de melkveestapel 
aan voedermiddelen ingaat en wat er aan melk weer uitkomt. Voor deze oefening 
kunt u het beste één melkafleverperiode van bijvoorbeeld veertien dagen kiezen. Wat 
heeft u in deze veertien dagen aan de melkkoeien gevoerd? Achterin dit boek bij de 
werkbladen, op bladzijde 77, vind u een leeg invulformulier voor het rantsoen. Kopieer 
deze pagina. Elke deelnemer vult het in voor zijn eigen bedrijf. De studiegroepbegeleider 
of mengvoerleverancier kan helpen bij het invullen. 

opdracht 1
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Maak uw eigen rantsoen figuur
Op basis van de inventarisatie uit opdracht 1, tekent elke deelnemer voor zichzelf de 
positie van de voedermiddelen in het assenschema. Achterin dit boek bij de werkbladen, 
op bladzijde 78, vind u een leeg figuur om te kopiëren en in te vullen.  Discussieer in 
de groep over de positie van de voedermiddelen in het schema: waarom is het ene 
voedermiddel trager dan het andere?  
Elke deelnemer bekijkt voor zichzelf hoe zijn rantsoen verdeeld is over de figuur en 
bespreek dit vervolgens met elkaar. Na afloop van de discussie schrijft u hieronder op wat 
u hieruit leert voor uw eigen rantsoensamenstelling.

...........

opdracht 2 Voor wie redelijk handig is met de computer:
Als de inventarisatie van opdracht 1 compleet is, kunt u vele kengetallen berekenen. Eén 
iemand van de groep downloadt het rantsoenberekeningsprogramma en de handleiding 
van de Vel & Vanla-website: www.vel vanla.nl of kijk op www.boerenverstand.org/
zowerkthetindepraktijk. Open het programma en bewaar het bestand onder de naam 
van de deelnemer, dus bijvoorbeeld: deelnemer1.xls
Voer het rantsoen van de deelnemer in. Waar de gehaltes van een voedermiddel 
ontbreken, kunt u een standaard voedermiddel nemen. Het programma is gemaakt 
om de optimale aanvulling te berekenen op het basisrantsoen, maar het is ook prima 
te gebruiken voor evaluatie van het gevoerde rantsoen. Let op dat er bij ‘berekende 
aanvulling‘ 0 kg staat. Het programma berekent een aantal kengetallen, zoals de N-
efficiëntie en de opname aan droge-stof (ds) per dag.
Bekijk met elkaar of er voldoende evenwicht in het rantsoen zit: worden trage 
voedermiddelen met snelle gecompenseerd? En in hoeverre komt dit overeen met het 
advies van bijvoorbeeld uw voederleverancier?

Bespreek dit overzicht in de groep.

opdracht 3

 meetmelk kg ds  kg krachtvoer kg krachtvoer incl. N-efficiëntie

  totaal 100 kg melk bijproducten/100 kg 

Deelnemer 1

Deelnemer 2 

Deelnemer 3 

....
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Discussieer ook over de voeding van het 
jongvee of de voeding tijdens droogstand.

In gesprekken over hoge stikstofgehaltes 
en hoge ureumwaardes, kunnen ook 
onderwerpen op het gebied van 
diergezondheid ter sprake komen. In dit 

kader kan het volgende boekje interessant zijn: “Het 
rantsoen sturen met het ureumgehalte in tankmelk als 
maatstaf”, door Van Eekeren, N, (1999). Uitgegeven door 
Louis Bolk Instituut, Driebergen, 36 pp. Publicatienummer 
LV39.

Een aantal studiegroepen uit Drenthe heeft de 
ervaringen vastgelegd in de brochure “Bedreven 
Bedrijven Drenthe. Resultaten van 3 jaar een andere 
voer- en bemestingsstrategie.” Redactie W. van Weperen 
(2004). Zie achterin voor bestelgegevens.
 

Het samenstellen van het 
voederrantsoen kun je het beste 
overlaten aan de voederleverancier.
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Vaak biedt nieuws in de vakbladen, dagbladen of tv informatie over ondernemers en bedrijven die iets bijzonders aan 
het doen zijn. In de studiegroep kunt u afspreken om per toerbeurt het nieuws te volgen en bij elke bijeenkomst samen 
te kijken welke ideeën daar bij zitten. Er zijn ook studiegroepen die altijd beginnen met het nieuws van de week of de 
maand. Deelnemers vertellen om de beurt wat hen in het nieuws is opgevallen, waarna een korte discussie volgt.

Hierna volgt een aantal suggesties om eens gek te doen.

Innoverende melkveehouders
In de ‘Atlas van innoverende melkveehouders. Veelbelovende vertrekpunten bij het verduurzamen van de 
melkveehouderij’ vindt u allerlei voorbeelden van vernieuwingen in de melkveehouderij. Zie achterin voor 
bestelgegevens. Neem Henk den Hartog uit Abcoude, die als een van de weinige in Nederland composteren als 
neventak heeft op zijn bedrijf. Het eindproduct noemt hij humest. Composteren past goed in het streven van deze 
ondernemer zelfvoorzienend te worden. Door de bodemkwaliteit te verbeteren, stijgt de productie per ha, zodat Den 
Hartog minder voer hoeft aan te kopen. Eigen compost maken kan ook economisch voordelig zijn. Den Hartog weet er 
van alles over te vertellen en het Utrechtse Abcoude ligt redelijk centraal in het land.
Of neem Jan-Dirk van der Voort uit Lunteren, ondernemer met een biologisch melkveehouderijbedrijf met een 
Jerseyveestapel. De melk verkaast hij zelf en zet hij via een slim systeem van afnemers af. Van der Voort bouwde 
zelf zijn afzetnetwerk en koos daarbij voor het kwaliteitsspoor. Niet de makkelijkste weg, maar wel met uitstekende 
resultaten.

Achter in dit boekje (pagina 86) vindt u de zogenoemde inspiratiekaart, met namen en verdere gegevens van 
ondernemers die experimenteren met bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering en die bereid zijn hun verhaal 
aan collega-melkveehouders te vertellen. Maak gebruik van hun uitnodiging om eens te gaan kijken.

Iemand uit een heel andere hoek uitnodigen
Vraag eens rond wie een interessant verhaal zou kunnen hebben. Let ook op nieuws in krant en tv. 
Rond het thema diergezondheid kan het interessant zijn iemand uit de medische hoek in de studiegroep uit te 
nodigen. Zo iemand vertelt ongetwijfeld een ander verhaal dan u gewend bent. In de medische wereld gelden allerlei 

In deze module staat het bezoek van een bedrijf centraal dat totaal anders is dan uw eigen bedrijf of de bedrijven 

van uw collega’s in de groep. Overal in Nederland zijn ondernemers bezig met vernieuwing. Sommige vernieuwingen 

zijn voor u misschien heel extreem, maar juist omdat ze zo ver van het gangbare afstaan, kunnen ze u op ongewone 

ideeën brengen die u toch kunt toepassen op uw bedrijf. Een extreem voorbeeld helpt u vanzelfsprekendheden te 

doorbreken. Wat niemand voor mogelijk houdt, gebeurt op dat bedrijf, terwijl de ondernemer nog steeds een goede 

boterham verdient. Zo ver wilt u misschien niet gaan, maar u kunt wellicht wel ideeën opdoen voor uw eigen bedrijf.

Door samen met collega’s van de studiegroep te gaan wordt het leerzaam doordat u weer leert van de vragen van 

de anderen. En zeg nou zelf: alleen gaat u niet zo gemakkelijk op bezoek bij een ondernemer die het heel anders 

doet. 

Het voordeel van samen op stap gaan is ook dat u naderhand in de studiegroep weer kunt doorpraten over het be-

zoek en de zaken die u gezien heeft.

locatie naar keuze
seizoen maakt niet uit
tijdsduur 2 uur, plus reistijd
benodigdheden geen
voorbereiding  contact leggen met ondernemer 

en/of spreker en afspraken maken 
voor bezoek

resultaat 1)  deelnemers hebben een innova-
tie bekeken en besproken die flink 
afwijkt van wat er op hun eigen 
bedrijven gebeurt 

 2)  deelnemers hebben ideeën 
opgedaan voor verandering en 
vernieuwing van het eigen bedrijf

suggestie 1

suggestie 2
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richtlijnen voor werkwijzen die ontwikkeld zijn op basis van ervaringskennis van artsen en verpleegkundigen. Steeds 
vaker is in de medische wereld net als in de landbouw wetenschappelijk onderzoek de basis voor richtlijnen. Maar 
in de medische wereld is het ondenkbaar dat richtlijnen tot stand komen zonder wisselwerking tussen ervaring en 
wetenschap. 

Vraag eens rond wie een interessant verhaal zou kunnen hebben. Let ook op nieuws in krant en tv. Bedenk vervolgens 
in de studiegroep op welke punten de landbouw anders is of juist overeenkomsten vertoont met de medische wereld.

Stap in een studiegroep of een cursus met ondernemers uit een andere sector
In sommige bijeenkomsten en studiegroepen staan niet zozeer vaktechnische aangelegenheden centraal, maar zaken 
die in alle sectoren aan de orde komen, zoals goed ondernemerschap of maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Het is interessant om van andere sectoren te horen hoe zij daar mee omgaan. Als u bijvoorbeeld deelneemt aan een 
bijeenkomst met akker- of tuinbouwers, hoort u hele andere zaken rond kwaliteit of prijsvorming. Juist omdat het voor u 
minder bekende verhalen zijn, wordt u uitgedaagd buiten uw eigen kringetje te denken.
Ook is het interessant te horen hoe andere sectoren omgaan met regelgeving voor een duurzame productie. De 
koppeling naar de eigen studiegroep kunt u maken, door te vertellen over wat u in de cursus of studiebijeenkomst met 
ondernemers uit andere sectoren te weten bent gekomen.

Zien is geloven
Uiteraard zijn ook de ondernemers van Vel & Vanla bereid hun verhaal te doen over kringlopen, over eiwitarm en 
structuurrijk voeren of over goed bodembeheer. Dit werkboek is immers gemaakt op basis van hun ervaringen. Ook hun 
verhaal over samenwerken in de streek is inspirerend, als ze vertellen hoe het hen lukt om de natuur in te passen in de 
bedrijfsvoering en samen aandacht te vragen voor het belang hiervan.
Achter in dit boekje vindt u een overzicht van de publicaties over typische Vel & Vanla-thema’s. Tevens ziet u hoe u 
deze kunt bestellen. Dat is een manier om kennis te maken met de ervaringen van Vel & Vanla, maar u kunt ook via 
LTO-Noord leden van milieucoöperaties uit de Friese Wouden uitnodigen voor uw studiegroepbijeenkomst. Of ga met 
de studiegroep naar Friesland en beleef het zelf (zie achterin voor contactgegevens).  

Buren op bezoek
We kennen allemaal het spreekwoord: beter een goede buur, dan een verre vriend. In Vel & Vanla zijn een paar 
mooie voorbeelden van buurboeren die samen overleggen en van elkaar leren. Doordat de bedrijven naast elkaar 
liggen, vertonen ze overeenkomsten  in grondsoort, ontsluiting van het bedrijf en weersomstandigheden. Ook boeren 
ze in een bepaalde natuurlijke omgeving, het coulissenlandschap. Door samen te overleggen, voelen ze zich sterker 
in besluiten die ze in de bedrijfsvoering nemen. Ze zijn het zeker niet altijd met elkaar eens, maar vinden in elkaar 
een gesprekspartner die weet waar ze het over hebben. De deelnemers in Vel & Vanla noemden in een eigen 
studiebijeenkomst de volgende voordelen van samenwerken met buren :

suggestie 3

suggestie 4

suggestie 5

Voordelen van buur en buur
(uit: Vel & Vanla)
• we vertrokken vanuit een gezamenlijke probleemsituatie;
• we hadden allemaal met dezelfde regelgeving te maken;
• we waren niet anoniem voor elkaar, en we konden praten van ik naar wij, vanuit een gedeeld belang;
•    door er samen over te praten groeide ons vertrouwen in de filosofie van de kringloop; de buitenwereld had 

kritiek op ons, maar samen konden we laten zien wat we konden winnen bij een andere aanpak van onze 
bedrijven.

Bespreken van de resultaten
Rondkijken is natuurlijk leuk en leerzaam, maar probeer meer uit het bezoek te halen. Voor 
de discussie na het rondkijken kunt u aan de volgende werkvormen denken:

A.
Iedereen schrijft op een vel papier iets dat hem het meest is opgevallen tijdens het 
bezoek. Gebruik niet meer dan zeven woorden. Daarna presenteert elke deelnemer wat 
hij heeft opgeschreven aan de groep en hangt het vervolgens op de muur. Ga daarna 
met elkaar na wat voor u de meest opvallende zaken waren. Kijk hoe ze gesorteerd 

opdracht 1
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Op zoek naar extreme voorbeelden. Kijk 
ook eens in:
•  de vakbladen
• boeken zoals: “Atlas van innoverende 

melkveehouders”, “Atlas van het vernieuwend platteland”, 
“Kleurrijk platteland” (zie achterin voor wijze van 
bestellen)
• PMOV-netwerk (webadres: www.pmov.nl)

kunnen worden in groepen, bijvoorbeeld economie of lef van de ondernemer, bepaalde 
omstandigheden. Inventariseer ten slotte welke vragen nog in de groep leven die 
interessant zijn om in een volgende bijeenkomst bij de kop te pakken.

B.
Ga aan de tafel zitten met de groep, leg een groot vel papier in het midden (plak 
bijvoorbeeld flappen aan elkaar, of neem een stuk behang) en geef iedereen een stift. 
Bespreek nu met elkaar opvallende zaken van het bezoek. Terwijl u praat, tekent u iets 
op het papier dat bij uw verhaal hoort. U kunt er ook een sleutelwoord bij schrijven. Haak 
zoveel mogelijk aan bij wat anderen al hebben getekend of geschreven. Inventariseer 
ten slotte welke vragen nog in de groep leven die interessant zijn om in een volgende 
bijeenkomst bij de kop te pakken.

C.
Ga in tweetallen bij elkaar zitten en bedenk wat voor nieuws u heeft gezien. Benoem 
twee belemmeringen die u ervan weerhouden dit nieuwe op uw eigen bedrijf toe te 
passen. Dat lukt meestal heel aardig. Vervolgens bedenkt u samen een manier om 
die belemmering weg te werken. Bespreek daarna in de groep wat elk tweetal heeft 
uitgedacht.

vervolg
opdracht 1
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Voorbeeld 1 Graslandexperiment
Verdeel een (deel van een) graslandperceel in vier 
gelijke vlakken volgens onderstaande tekening. Neem 
flinke vlakken (bijvoorbeeld 0,2 ha) en zorg dat de 
indeling niet samenvalt met bijvoorbeeld natuurlijke 
verschillen, zaaibedden, e.d.  Leg de proef haaks op de 
rijpaden aan, zodat u geen problemen ondervindt bij de 
interpretatie van de resultaten.

Bemest het hele perceel normaal met drijfmest en 
stikstofkunstmest. Bij behandeling A dient u de normale 
(geplande) fostaatkunstmest toe. Bij behandeling B wordt 
de fosfaatkunstmest achterwege gelaten. Bij de keuze 
van de behandelingen neemt u bijvoorbeeld de hoogste 
bemesting uit de praktijk en helemaal niets, eventueel 
met de normale bedrijfspraktijk er tussen in. 
 
 Zwad 1   Zwad 2

 maaibreedte

Figuur 4 Berekening maaibreedte

Observeer tijdens het groeisoeizoen aandachtig of 
er verschillen tussen de vlakken ontstaan: in kleur, 
botanische samenstelling, smakelijkheid, groei, aandeel 
klaver.  
U kunt bijvoorbeeld op een vast moment in de week en 
vanaf een vast punt foto’s van maken, om het verloop 
naderhand goed te kunnen bekijken.

Om de opbrengst, globaal, te bepalen werkt u met 
de hoogte en de dichtheid van het gras. U kunt de 
volgende methode uitproberen: 
•  Meet na het maaien een gedeelte van het gras op 

en weeg het.
  U neemt in de lengte twee meter van het gemaaide 

graszwad (zie plaatje) en meet de breedte van de 
maaimachine: lengte x breedte = oppervlakte. De 
twee meter zwad harkt u bijelkaar en weegt dat, 
bijvoorbeeld in een zak aan een unster.

Van het gemaaide gras neemt u vijf tot tien plukken 
(handje vol) en stopt ze in een zakje. Dit zakje laat u 
analyseren door een laboratorium voor analyse op 
droge-stof en een standaard versgras analyse voor VEM, 
eiwit en eventueel suiker en andere voederwaardes. 

Stel u oogst een zwad, gemaaid door een maaier met 
een breedte van 3 meter, over een lengte van 2 meter 
(dus 6 m2 maaioppervlak), dan kunt de volgende 
rekensom maken, waarbij we even uitgaan van een 
analyse resultaat van 15%. Er zijn boeren die nieuwe inzichten hebben gekregen toen ze per ongeluk vergeten waren een stukje te bemesten of 

juist extra hebben bemest. Ook zijn er boeren die uit zuinigheid al lang hebben ervaren dat ze met minder kunstmest 

toe kunnen. Iets dergelijks kunt u zelf ervaren door de proef op de som te nemen. U vraagt zich bijvoorbeeld af of u op 

uw grond fosfaatkunstmest achterwege kunt laten. U krijgt hierover veel adviezen en leest en hoort er veel over, maar 

die stap echt zetten vindt u toch wat te riskant. Het kan geen kwaad om dan eens met behulp van de studiegroep, 

een proef op te zetten. Veel studiegroepen doen vergelijkende proefjes. De studiegroep fungeert als klankbord voor 

de proefopzet en u beoordeelt gezamenlijk de resultaten. 

locatie veld
seizoen groeiseizoen
tijdsduur  2,5 uur (de tijdsduur voor het be-

spreken van de proefopzet)
benodigdheden afhankelijk van de proef
voorbereiding  afhankelijk van de proef; zie ‘tips 

voor begeleiding’
resultaat 1)  deelnemers hebben met elkaar 

een vraag geformuleerd, waar ze 
door middel van een proef een 
antwoord op willen hebben

 2)  deelnemers hebben geleerd om 
een proef te bedenken, waarne-
mingen te doen en de resultaten 
uit te wisselen

 3)  deelnemers kunnen de inzichten 
uit een proef op hun eigen bedrijf 
toepassen

A B

B A

Gewicht proefoogst op 6 m2 12,1 kg
Opbrengst per m2 12,1 : 6 = 2 kg
Opbrengst per ha  2 kg x 10.000 m2 = 

20.000 kg per ha
Analyse-uitslag droge-stof   15 procent, ofwel 

0,15 kg ds per kg gras
Droge-stof opbrengst per ha  20.000 x 0,15 = 

3000 kg ds per ha
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Boeren kunnen van nagenoeg alle koeien in de stal 
vertellen hoeveel melk ze geven. Toch hebben de 
meesten geen idee hoeveel grasopbrengst er van 
een perceel komt. Door regelmatig te meten wat er 
daadwerkelijk staat, kunt u uzelf trainen in het schatten 
van de opbrengst. Dit kan door uw schatting van de 
snede te vergelijken met de berekende opbrengst. 

U weegt de opbrengst van een vierkante meter en 
vermenigvuldigt dit met 10.000. Een andere manier om 
de opbrengst te bepalen is een graslandhoogtemeter 
te gebruiken. Bij de hoogtemeter is de opbrengst 
gerelateerd aan de hoogte van het gewas. Er zijn meer 
modellen in de handel. Test voor het in gebruik nemen 
eventueel de nauwkeurigheid van de hoogtemeter. 

Opbrengst schatten
Deze opdracht leent zich goed voor een bijeenkomst op een zomeravond.  Als u wilt 
dat de koeien het gras goed benutten, moet u zich trainen om het optimale moment 
te bepalen voor maaien of inscharen. Met de studiegroep kunt u het schatten van de 
opbrengst oefenen.

De voorbereiding: Een dag voordat de studiegroep bij elkaar komt, maait een van 
de deelnemers vier stukken van één bij één meter uit zijn land (bijvoorbeeld met een 
elektrische heggenschaar of met de maaimachine voor de tuin; gaat dit moeizaam 
gebruik dan de maaier). Zorg ervoor dat het verschillende stukken zijn, bijvoorbeeld twee 
in het perceel waar de koeien de volgende dag ingeschaard moeten worden en twee 
in het perceel wat binnenkort gemaaid gaat worden.  Neem een monster door vier 
tot vijf plukken te verzamelen. Dit monster stuurt u snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde 
laboratorium voor gewasanalyse. Het laboratorium weet de dag erna wat het droge-
stofpercentage van het gras is en kan dit doorbellen.  
Deze voorbereidingsopdracht kunt u overigens ook zelf uitvoeren om op uw bedrijf het 
optimale moment van maaien of inscharen vooraf te bepalen.

De uitvoering van de opdracht:  Als de studiegroep bij elkaar komt, lopen de deelnemers 
door het grasland. Elke deelnemer maakt voor zichzelf een schatting van de opbrengst 
en schrijft dit op een briefje. Daarna leest ieder om de beurt de schatting voor. Als laatste 
wordt de daadwerkelijke opbrengst bekend gemaakt. Bekijk met elkaar de resultaten. Wie 
zat er het dichtste bij? 

opdracht 1 Bedenk een vraag
Elke deelnemer bedenkt voor zichzelf één interessante vraag op het gebied van gras- of 
maïsland. Bijvoorbeeld: Is het mogelijk dat ik zonder kunstmestfosfaat toch een goede 
grasopbrengst van voldoende kwaliteit krijg? Of: Hoeveel drijfmest kan ik op mijn snijmaïs 
besparen na het scheuren van grasland? In de studiegroep worden deze twee vragen 
besproken en omgevormd tot een proefopzet. 
Bespreek welke deelnemers de proef gaan uitzetten. Als de proef loopt, kijkt u regelmatig 
bij elkaar naar de resultaten. Bedenk van te voren waarop u de resultaten wilt beoordelen.

opdracht 2

Mogelijke experimenten
• Vergelijken van dubbele drijfmestgift, geen drijfmest en enkele drijfmestgift voor de eerste snede op grasland;
• Verschil tussen kneuzen en maaien in inkuilkwaliteit van balen;
• Vergelijken van verschillende graansoorten van GPS;
• Vergelijken van gras bemest met 300 kg N uit drijfmest en kunstmest met grasklaver bemest met enkel drijfmest;
• Al dan niet bemesten van drijfmest op snijmaïs na het scheuren van grasland;
Vergelijking van verschillende grasmengsels in productie en roestresistentie.

Bij mij geen proefboerderij?
Veel boeren zeggen: ‘Mijn boerderij is geen 
proefboerderij, laat ze die proeven maar ergens anders 
uitproberen’. Het klopt dat een proefboerderij veel 
extremer te werk kan gaan dan u op uw eigen bedrijf.  
Zo zijn op de koeien op de AP Minderhoudhoeve met 
slechts 13% ruw eiwit in het rantsoen gevoerd. Ook kan 
een proefboerderij alles zeer nauwkeurig meten. Maar 
het blijft belangrijk om zelf ook te experimenteren en met 
eigen ogen te zien of dingen al dan niet werken. Wat 
namelijk bij de een niet werkt, kan voor een ander bedrijf 
het meest optimale zijn. 

Voorbeeld 2 Bovengronds mest uitrijden
Op twee bedrijven binnen het Vel & Vanla-
mineralenproject is een graslandproef aangelegd. Het 
ene bedrijf zweert bij het bovengronds uitrijden van 
mest, terwijl het ander bedrijf al jaren zodebemest. In 
de graslandproef is vijf jaar lang mest van het ene 
bedrijf op de grond van het andere bedrijf uitgereden 
en vise versa. Ook is gevarieerd met bovengronds 
uitrijden of zodebemesten. Wat bleek: In het gangbare 
systeem, waar normaliter wordt zodebemest met 
gangbare drijfmest, leidt zodebemesten tot een betere 
stikstofefficiëntie dan bovengronds uitrijden. Dat betekent 
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dat in het gangbare systeem zodebemesten minder 
stikstofverliezen geeft dan bovengronds uitrijden. Bij de 
boer die al jarenlang, met ontheffing van de overheid, 
bovengronds uitrijdt en het Vel & Vanla-systeem van 
maaien, voeren en bemesten aanhoudt, geldt juist het 

omgekeerde. Daar leidt zodebemesten juist tot een 
minder goede stikstofefficiëntie. 

Nieuwe voedergewassen
Met nieuwe voedergewassen valt veel te experimenteren. Het kan interessant zijn om 
een groot gedeelte van het krachtvoer te vervangen door voer van eigen teelt. In uw 
omgeving is vast al de nodige ervaring opgedaan met diverse gewassen. Inventariseer 
allereerst deze ervaringen. Bespreek in de studiegroep welke gewassen passen op de 
grondsoort waarop de bedrijven zich bevinden. Inventariseer voors en tegens van elk 
gewas. Maak een rondje wie met welk gewas wil experimenteren. Wissel gedurende het 
groeiseizoen de ervaringen over de teelt uit en organiseer een veldexcursie. 

opdracht 3

• Neem bij het doen van de proef niet meer 
dan één maatregel tegelijk (of een set van 
maatregelen), anders is het later onmogelijk 
na te gaan waar verschillen aan toe te 

schrijven zijn.
• Het allerbelangrijkste is waarnemen en met elkaar kijken 
welk verhaal bij de proef hoort.
• Als studiegroep kunt u ook vragen voorleggen aan het 
regionale praktijkcentrum (ROC). Als individu gaat dat niet. 
• Kijk eens in: De boer als ervaringswetenschapper, door 
Ton Baars en Albert de Vries (1999). Handboek voor 
ervarend leren in de landbouwpraktijk. ISBN 90 5439 076 X
• Het Louis Bolk Instituut kan informatie en advies geven bij 
bedrijfsexperimenten (www.louisbolk.nl). Contactpersoon is 
Nick van Eekeren. De medewerkers van dit instituut hebben 

veel expertise in het opzetten van proeven in de praktijk. 
• Deelnemers in het project Bioveem hebben interessante 
ervaringen te bieden voor zowel biologische en als 
gangbare collega’s. Zie www.bioveem.nl. De volgende 
publicatie geeft inspiratie voor experimenteren op het 
eigen bedrijf: 

“Ervaringskennis cultiveren in Bioveem, de Bioveem-aanpak.” 
Baars T. (2004). In de serie Bioveemrapporten uitgebracht, 
te bestellen bij Bioveem, telefoon 0320 293324 of via 
e-mail info@bioveem.nl

Bij proeven op het bedrijf is de discussie 
erom heen minstens zo belangrijk als de 
resultaten van de proef.

Bron: “Natuurlijk in balans”, Vel & Vanla-magazine, thema grasland, 
jaargang 2, nummer 2, pag 17-18.
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In deze module leert u hoe u de ervaringen die u in de studiegroep heeft opgedaan verder kunt verspreiden, bijvoor-

beeld naar buren of collega’s die dicht bij u in de buurt wonen. Zo vindt u wellicht een gesprekspartner bij u in de buurt 

en kunt u elkaar ondersteunen bij veranderingen. Collega’s hebben wellicht verstand van andere zaken dan u zelf of 

hebben informatie uit onderzoek gehaald of in de vakbladen gelezen. Maar bedenk wel dat alleen u zelf kunt ervaren 

waar de grens ligt van uw bedrijf. 

De eerste opdracht is een zogenaamde brainstorm. Hiermee kunt u ideeën in de groep inventariseren, waarvan er later 

een of meer uitgewerkt kunnen worden.

locatie huiskamer
seizoen maakt niet uit
tijdsduur 2 uur
benodigdheden aantal vellen papier met viltstiften
voorbereiding geen
resultaat 1)  de groep heeft een idee uitge-

werkt voor een bijeenkomst met 
andere collega’s buiten de eigen 
studiegroep

 2)  een plan is gemaakt evenals de 
eerste afspraken om de bijeen-
komst met collega’s te organise-
ren

Brainstorm
Met een brainstorm wilt u zoveel mogelijk ideeën verzamelen over een bepaald 
onderwerp. Stel dat de studiegroep een bijeenkomst wil organiseren waarbij elke 
deelnemer een buur of naaste collega meebrengt. Welk onderwerp is dan interessant om 
bij de kop te pakken?
In de brainstorm is elk idee goed en iedereen mag er zoveel leveren als hij wil. Schrijf om 
te beginnen allemaal een idee (maximaal drie woorden) op een vel papier. In deze fase 
mag u geen commentaar leveren op de ideeën of vragen stellen: alles is goed. Schrijf 
nog meer ideeën op en plak alle papieren op de muur of leg ze naast elkaar op de 
grond.  
Bedenk met elkaar wat belangrijk is om mee te laten wegen in de keuze van een 
onderwerp. Schrijf deze punten op een vel papier en hang die naast de andere 
papieren. Vraag nu iedere deelnemer om een keuze te maken, bijvoorbeeld door zijn 
naam bij een onderwerp te schrijven. De groep gaat verder met het onderwerp dat de 
meeste stemmen krijgt.
Een idee voor de vorm van een bijeenkomst van studiegroep en hun gasten, is de 
paneldiscussie. Het is een leuke en gemakkelijk te organiseren werkvorm, die helpt om 
verschillende standpunten duidelijk te maken. Ook is het mogelijk de deelnemers actief te 
betrekken bij de discussie. Zie box met uitleg Paneldiscussie.

opdracht 1

Nadat u als studiegroep het onderwerp heeft bepaald 
start u een gesprek over de voorbereidingen van de 
bijeenkomst. Maak een lijst van wat er moet gebeuren, 
wie dat gaat doen en vooral ook wanneer het af moet 
zijn.

Een checklijst om u op weg te helpen:
•  Wie gaan de deelnemers uitnodigen? Ieder lid van 

de studiegroep nodigt bijvoorbeeld een buur of 
collega in de buurt uit.

•  Zorg voor bedrijfsinformatie op papier en eventueel 
informatie over het onderwerp.

• Wie regelt koffie/thee/fris?
•  Wie wordt er verder uitgenodigd, bijvoorbeeld een 

leverancier of een adviseur? Wie gaat deze persoon 
vragen?
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Tot nu toe ging het over een kleine, besloten bijeenkomst: 
de eigen studiegroep met een groep bekenden. Maar 
u kunt natuurlijk ook een grotere bijeenkomst organiseren 
met een open aankondiging voor alle belangstellenden 

in de omgeving. Hier komt wel een uitgebreidere 
voorbereiding bij kijken. Maak hiervoor een draaiboek. Zie 
volgende pagina voor een voorbeeld (in de werkbladen 
achterin vindt u een blanco exemplaar)

Een voorbeeldprogramma
9.30 uur  ontvangst met koffie
 Uitleg over de reden van deze bijeenkomst en hoe de studiegroep werkt 
 Een kort voorstellingsrondje
 Toelichting bij het bedrijf waar de groep en buren/collega’s te gast zijn
10.00 uur  Introductie van het onderwerp: wat heeft de studiegroep geleerd op het gebied van voeding? Wat 

doen de leden van de studiegroep anders dan voorheen? Welke ervaringen hebben ze daarmee 
opgedaan? Het leukste is om steeds een stukje informatie te geven met voorbeelden uit de bedrijven 
van de deelnemers en vervolgens aan de gasten de gelegenheid te geven vragen te stellen. De groep 
kan ook een bedrijfsadviseur uitnodigen om iets te komen vertellen over het onderwerp.

10.45 uur De paneldiscussie over voeren met bijproducten (zie hierboven voor beschrijving van de paneldiscussie)
11.15 uur Wandeling over het bedrijf waar groep en genodigden te gast zijn
12.00 uur   Afsluiting, met een rondje langs alle deelnemers met de vraag: wat neemt u van deze ochtend mee 

dat u op uw bedrijf kunt toepassen?

U kunt bij LTO-projecten assistentie vragen om 
grote bijeenkomsten te organiseren.
 
Voor Noord-Nederland kunt u contact 

opnemen met LTO Noord projecten BV tel 0512 305205 
en internet www.ltonoord.nl

Voor Zuid-Nederland belt u tel 0900 235 95 86 en 
internet: www.zlto.nl

Andere organisaties die begeleiding van studiegroepen 
en van bijeenkomsten aanbieden: 

Stimuland (Oost-Nederland), tel 0529 478180 en internet: 
www.stimuland.nl en info@stimuland.nl

PMOV, werkt landelijk aan het stimuleren van een 
duurzame rundveehouderij via projecten, studiegroepen, 
themadagen en cursussen. 
Tel 0318  418200 en internet: www.pmov.nl

LaMi, (vooral Utrecht en Gelderse Vallei) verzorgt 
cursussen, studiegroepbijeenkomsten en eenmalige 
bijeenkomsten. Tel 030 2219604 en internet: www.lami.nl
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, werkt vooral aan 
een verduurzaming van de landbouw, tel 0342 404242, 
en internet: www.svgv.nl

ETC, is een particulier adviesbureau voor duurzame 
ontwikkeling in de landbouw. ETC begeleidt 
studiegroepen en geeft ook advies over bodem en 
bemesting. Tel 033 4326000, internet: www.etc.org

Paneldiscussie
Voorbereiding:
•  Bepaal het onderwerp, als bijvoorbeeld het thema van de bijeenkomst voeding is, kan de paneldiscussie gaan 

over het voeren van bijproducten.
•  Bedenk wie er in het panel gaan zitten: natuurlijk iemand van de eigen studiegroep, maar denk ook eens aan 

een mengvoederleverancier, een bedrijfsadviseur, een boekhouder, iemand van de bank of een dierenarts.
•  Maak samen vragen voor de leden van het panel. Het eerste rondje vragen bereidt u voor, daarna kan 

iedereen vragen stellen. 
•  Beslis wie als gespreksleider zal optreden. Deze persoon stelt de leden van het panel voor, vertelt wat het 

onderwerp is en stelt in de eerste ronde aan elk panellid een vraag, die u dus samen heeft voorbereid. Daarna 
nodigt hij het publiek uit een nieuwe vraag te stellen en hij vraagt voor welk panellid de vraag bedoeld is. Dat 
herhaalt zich een paar keer. Vergeet aan het einde niet de leden van het panel te bedanken.

•  Het kan handig zijn om van tevoren te oefenen in het vragen stellen en antwoord geven, niet alleen met de 
gespreksleider, maar ook met degene die namens de groep in het panel zit. Bedenk om de beurt een vraag 
over het onderwerp, dus in dit voorbeeld bijvoeren, zodat het aanstaande panellid kan oefenen met het 
beantwoorden.
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Voorbeeld Draaiboek voor een Open Bijeenkomst

wanneer wat wie uitgevoerd
 • Opzet Programma maken 
 •     Datum prikken (check of de datum niet 

samenvalt met een andere bijeenkomst)
 • Tijdsplanning maken 
 •  Aankleding nodig? Wat is aanwezig en wat 

moet gehuurd of geleend worden? 
Denk aan: stoelen, toiletten, geluidsinstallatie, 
koffie /thee/fris

 • genodigdenlijst opstellen (adressen!)
 •  uitnodigingen versturen, met routebeschrijving 

persuitnodigingen versturen en persberichten 
verzenden

 •  Indien nodig presentatieapparatuur regelen 
(overhead, diaprojector, posterborden)

 • Plan voor inrichten gebouw en buiten
 • strooifolder gastbedrijf maken
 •  mensen inplannen: wie doet wat tijdens de 

bijeenkomst (denk aan ontvangst en het 
opruimen achteraf!)

 •  gastenlijst/presentatielijst maken en 
klaarleggen bij ontvangst

 •  bordjes open dag/parkeren maken; 
parkeerlint kopen

Vul zelf verder aan!
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Bedrijfsvernieuwingen zijn niet een zaak van ondernemers alleen. Vertegenwoordigers van toeleveringsbedrijven en 

vakorganisaties, bedrijfsbegeleiders, collega’s, al dan niet in studiegroepen, onderzoekers en beleidsmakers, allemaal 

beïnvloeden ze uw werkwijze. Met elkaar vormen zij het netwerk dat u als ondernemer omringt en dat de ruimte schept 

die nodig is voor het (durven) uitvoeren van veranderingen. Zij kunnen u stimuleren of juist afremmen om over te stap-

pen op een andere bedrijfsaanpak. Het is dus belangrijk dat het netwerk om u heen mee verandert en enthousiast 

raakt voor een andere aanpak.  

De eerste stap is nagaan welke nuttige contacten de leden van de studiegroep hebben.

locatie huiskamer
seizoen maakt niet uit
tijdsduur 2,5 uur
benodigdheden  witte vellen papier met viltstiften, 

plakgeeltjes
voorbereiding geen
resultaat  1)  deelnemers hebben zicht gekre-

gen op hun eigen netwerk en 
de netwerken van collega’s in de 
groep

  2)  de deelnemers weten hoe ze 
gebruik kunnen maken van de 
netwerkcontacten om hun doel 
te bereiken

Netwerken
Pak allemaal een vel papier en een stapel geeltjes. Teken uzelf in het midden van het 
vel. Vervolgens verdeelt u de flap in vier gelijke stukken (zie tekening). Schrijf op de 
geeltjes namen van mensen waar u regelmatig mee te maken heeft in uw bedrijf en 
die belangrijk voor u zijn. Regelmatig is bijvoorbeeld wekelijks, of tweewekelijks maar ook 
eens per jaar. Schrijf ook op het geeltje waarom deze persoon belangrijk voor u is. Wat 
belangrijk betekent, kunt u zelf het beste invullen. Iemand is bijvoorbeeld belangrijk omdat 
hij nieuwe ideeën voor u heeft, omdat u zonder zijn morele steun uw bedrijf niet kunt 
volhouden of vanwege financiële steun.
Nu kiest eerst in welke kwadrant die persoon past. De geeltjes van mensen die het 
belangrijkst voor u zijn plakt u vlakbij u zelf op de flap, anderen verder af. 
Zo ontstaan er drie netwerken om u heen:
1.  een warm netwerk, met mensen waarmee u een goede relatie onderhoudt, waar u 

altijd een beroep op kunt doen en die u zullen steunen.
2.  een effectief netwerk: collega’s en zakelijke relaties die u informatie en advies kunnen 

geven.
3.  een uitgebreid netwerk: personen die u oppervlakkig kent, die u kunt aanspreken voor 

informatie en suggesties en die u kunnen doorverwijzen naar andere contacten.

Tekening:

Bekijk elkaars flap en u ontdekt contacten die ook in andere netwerken voorkomen of u 
ziet contacten waar u naar op zoek was. 

opdracht 1

Vrienden/
familie

Bedrijfs-
begeleiding
Onderzoek

Toe-
leveranciers
Afzet

Collega’s

Uzelf
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Het mooie van de studiegroep is dat u gebruik kunt 
maken van de contacten en de informatie die u samen 

heeft. U kunt elkaar helpen met contacten. Wacht niet af, maar doe wat met uw idee. 
Bepaal globaal wat u wilt bereiken. Andere 
ondernemers die zich daarin herkennen 
kunnen zich aansluiten. U kunt ook actief 

mensen benaderen waarvan u denkt dat ze een goede 
bijdrage kunnen leveren aan uw doel. Ga niet gelijk op 
vrienden af, maar kies gevarieerd, dan is de kans op 
succes groter omdat informatie uit verschillende hoeken 
komt. Zorg voor een gezicht naar buiten toe en een 
centraal aanspreekpunt.

Netwerken kun je leren.

Aansluitend aan de discussie kunt u een rondje maken 
in de groep en iedereen geeft één tip hoe je kunt leren 
netwerken.

Gebruik de netwerken
Welke vragen zijn de laatste tijd in de groep opgekomen waar u met de eigen groep niet 
uit komt?
Aan wie in uw netwerken zou u die vraag kunnen stellen?
Maak een lijstje. Zijn de namen op het lijstje een warm contact of wat verderaf? Welke 
acties kunt u ondernemen om van die mensen informatie te krijgen om de vraag te 
beantwoorden?
Maak afspraken hierover en bespreek de resultaten tijdens de volgende bijeenkomst.

opdracht 2

Netwerken kunnen ook nuttig zijn buiten de studie-
groepbijeenkomsten. U kunt met bijvoorbeeld leveranciers 
in gesprek gaat zodat ze in de samenstelling van 
hun producten rekening houden met uw wensen en 
uitgangspunten.  Een voorbeeld uit Vel & Vanla: de 
Vel & Vanla-boeren waren niet tevreden met het 
mengvoeder dat hen geleverd werd. Ze wilden graag 
een brok voeren die bestaat uit veel snelle energie, niet 
al teveel eiwit, zo min mogelijk soja en zoveel mogelijk 
producten die regionaal geproduceerd zijn. Veel boeren 
wensten ook lijnzaad in de brok omdat dit gunstig is voor 
de gezondheid van de koe. De boeren formuleerden 
hun eisen gezamenlijk en uiteindelijk bracht een van de 
mengvoerfabrikanten een Vel & Vanla-brok op de markt. 
Een nieuw netwerk kan ook ontstaan als iemand 
een initiatief wil nemen. Dan is het van belang 
om medestanders te vinden. Zo signaleerde in de 
gemeente Overbetuwe een aantal boeren achterstallig 

onderhoud van de knotwilgen in de uiterwaarden. Ze 
zochten contact met de agrarische natuurvereniging 
De Lingestreek uit de regio. Samen hebben ze de 
benodigde certificaten gehaald en nu begeleiden 
ze met een tiental boeren tijdens de winter groepjes 
vrijwilligers die komen knotten. Het cultuur historisch 
landschap blijft onderhouden en de boeren verdienen er 
wat extra’s bij.
Een nieuw netwerk kan ook ontstaan als iemand een 
nieuw initiatief wil nemen. Dan is het van belang om 
medestanders te vinden. 
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11Samenwerken

aantekeningen
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In de afgelopen hoofdstukken is steeds de nadruk gelegd op het uitwisselen van kennis. De studiegroep kan ook 

een stap verder zetten door te gaan samenwerken. Vroeger bundelden boeren de krachten door in coöperatief 

verband bijvoorbeeld voer in te kopen of melk af te zetten. De tijden zijn veranderd en de oude coöperaties gaan 

steeds verder op in grootschalige ondernemingen. Maar samenwerken kan ook binnen de huidige omstandigheden 

nog steeds veel economische voordelen opleveren. Gezamenlijke inkoop van graan bijvoorbeeld bij een akkerbou-

wer in de buurt en in het verlengde daarvan de aanschaf van een gezamenlijke pletter om het graan passend bij 

het rantsoen te maken. Maar nog praktischer: gezamenlijk landbouwplastic inkopen of machines zoals bijvoorbeeld 

een klaver(door)zaaimachine, de uitbesteding van opfok van jongvee of de afzet van mest in ruil voor graan of maïs. 

Samenwerken kan ook helpen het belang van de regio verder te versterken. Een voorbeeld daarvan is samenwerken 

binnen een agrarische natuurvereniging of milieucoöperatie om de gemeenschappelijke belangen te behartigen of 

om samen een subsidie aan te vragen.

locatie huiskamer
seizoen maakt niet uit
tijdsduur 2 - 2,5 uur
benodigdheden  aantal grote witte vellen papier met 

viltstiften of bord met krijt
voorbereiding geen
resultaat 1)  deelnemers hebben mogelijkhe-

den bedacht om met elkaar te 
gaan samenwerken

 2)  deelnemers hebben samen een 
concreet actieplan voor samen-
werking opgesteld dat ze na 
deze bijeenkomst gaan uitvoeren

Brainstorm
Maak samen een lijst met mogelijke redenen voor samenwerking in de groep 
(bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, arbeidspool, machines). 
Deelnemers roepen hun ideeën en één deelnemer schrijft ze op een groot vel papier, 
voor iedereen leesbaar. 

opdracht 1

Paradoxale methode
Bedenk allemaal een reden waarom de gezamenlijke activiteit, bijvoorbeeld gezamenlijke 
inkoop, gaat mislukken. Deze punten kunnen inderdaad een risico zijn voor de groep. Zet 
de punten om in een actiepunt. Zie de volgende voorbeelden ter inspiratie:

Voorbeeld 1: De gezamenlijke inkoop kan mislukken door: trouw van melkveehouders in 
de groep aan een bepaalde leverancier die daarom moeite hebben met het idee van 
gezamenlijke inkoop. Actiepunt: bedenk samen met deze melkveehouders argumenten 
voor en tegen loslaten van de vaste leverancier, zodat de collega vooraf een overwogen 
keuze kan maken.

Voorbeeld 2: De gezamenlijke inkoop kan mislukken door:  offertes die niet te vergelijken 
zijn. Actiepunt: bedenk samen de criteria, straks moet u misschien snel reageren op een 
aantrekkelijke offerte.

opdracht 2

Gezamenlijke inkoop
Stel in opdracht 1 heeft de groep besloten verder te kijken waar met gezamenlijke 
inkoop voordeel is te behalen. Kijk naar de lijst van opdracht 1: welke mogelijkheden voor 
gezamenlijke inkoop werden daar genoemd?
Ga nu samen na welke hoeveelheden iedereen nodig heeft en in welke frequentie. 
Verdeel daarna de producten over de deelnemers. Iedere deelnemer krijgt de opdracht 
uit te zoeken waar de producten het goedkoopst in grote hoeveelheden in te kopen zijn. 

opdracht 3
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Samen graan inkopen
Friese Vel & Vanla-boeren hebben regelmatig plannen 
gesmeed om gezamenlijk graan bij een aantal 
Groningse akkerbouwbedrijven in te kopen. Zowel graan 
als stro past goed bij de filosofie van eiwitarm voeren 
en het verhogen van de verhouding in de mest tussen 
koolstof (=C of energie) en stikstof (=N of eiwit), de 
zogenoemde C/N-verhouding. Graan is snelle energie 

en past perfect bij de, later gemaaide, tragere graskuil. 
De boeren kunnen gezamenlijk een graanpletter 
aanschaffen of misschien beter: een loonwerker kan er 
een aanschaffen. De kunstmestsilo is in de winter leeg, 
dus daar kan het geplette graan mooi ingeblazen 
worden. Het graan en de pletter rijden door het gebied 
en blazen overal het ‘op maat’ geplette graan in de silo. 
Dit kan zich tijdens de winter een aantal keer herhalen.

richting overheden, zoals gemeente of waterschap, wil ik efficiënter werken en wil ik mijn belangen beter behartigen. 
Samen bepaalt u waar u gezamenlijk aan wilt werken. Kijk hierbij goed naar de knelpunten en bedenk waar u het 
meeste baat bij heeft. 

U concretiseert de samenwerking door te bepalen wat u samen over een jaar bereikt wil hebben. U wilt bijvoorbeeld 3 
procent korting op de rekening van de voerleverancier of u wilt een bepaalde activiteit uitvoeren voor het Waterschap. 

Samen bedenkt u welke activiteiten nodig zijn voor de gekozen samenwerking. Wilt u gezamenlijk in gaan kopen dan is 
het zaak op een rij te zetten wie wat inkoopt en wat daarvan gezamenlijk kan gebeuren. Wilt u de arbeidsorganisatie 
verbeteren dan moet u op een rij zetten wie wanneer arbeid te kort komt of over heeft. 

Stel een plan van aanpak op en voer die uit. Omschrijf alle actiepunten en maak een taakverdeling: wie doet wat, 
wanneer en hoe. Bedenk welke informatie er nodig is en hoe u die gaat verzamelen. 

Evalueer na bijvoorbeeld een jaar. Kijk samen terug en bepaal wat goed gegaan is en wat niet. Gebruik hiervoor 
vragen als: is uit de samenwerking gekomen wat u verwacht had? Bent u tevreden over het resultaat?
Wat vond het u leukste in de samenwerking? En wat het minste?
Tot slot komt de vraag: hoe gaan we een vervolg geven aan de samenwerking?

Samenwerking heeft alleen zin als iedereen er wijzer van wordt. Daarin speelt de afweging mee tussen het belang 
van een individuele ondernemer en het groepsbelang. Soms moet u als individuele ondernemer iets inleveren voor het 
groepsdoel, om er samen beter van te worden. Ga daarom goed na wat u bij de samenwerking wint. Het kan ook dat 
u er niets bij te winnen heeft. Steek er dan ook geen energie in.

vervolg
opdracht 3

Bedenk met elkaar vragen waarop u een antwoord wilt hebben. Maak een taakverdeling 
wie welke informatie gaat verzamelen. Soms kan het prettig zijn om de taken aan 
tweetallen toe te delen. Twee durven immers meer dan één.
Koppel dit terug naar de andere deelnemers tijdens volgende bijeenkomst.
Zie opdracht 4 voor de uitgebreide versie.

Actieplan
Maak samen een concreet actieplan waarmee deelnemers door samenwerking meer 
bereiken dan alleen. De vragen uit de eerste opdracht kunnen daarbij helpen. Om de 
stappen van deze opdracht te doorlopen zijn waarschijnlijk meer bijeenkomsten nodig.

opdracht 4

Iedereen zet voor zijn bedrijf op een vel papier een aantal knelpunten op een rij. Wissel daarna met elkaar uit:
Welke problemen of knelpunten zien de deelnemers? Bij welke andere deelnemers herkent u hetzelfde knelpunt? Denk 
bijvoorbeeld aan problemen bij de inkoop, de arbeidsorganisatie of bij overleg met overheden. 

Maak de zin af: door samen te werken wil ik …… Ook dit zet u eerst voor u zelf op een vel papier, waarna u uitwisselt. 
Voorbeelden hiervan zijn: door samen te werken wil ik de kosten omlaag brengen. Of: door samen op te trekken 

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5

stap 6
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bijlagen

Het is heel belangrijk dat elke ondernemer voor zichzelf goed bedenkt waarom hij in de samenwerking stapt. Leg de 
dilemma’s open op tafel en bespreek ze. Dit kan bijvoorbeeld door iedereen te vragen wat hij van de samenwerking 
verwacht. Maak waar nodig afspraken en schrijf ze op. Onderling vertrouwen is heel belangrijk, want de groep moet 
ervan uit kunnen gaan dat iedereen zijn deel levert en niemand de anderen voor de gek houdt.

Samenwerken om gezamenlijk in te kopen kan bijvoorbeeld voor de kleine ondernemer meer opleveren dan voor de 
grote. De kleine kan immers geen korting bedingen, samen kan dat wel. Wat heeft de grote ondernemer dan aan 
gezamenlijke inkoop? Praat hier samen over, maar ook met de leverancier. Soms blijkt dan dat u een hogere korting 
kunt krijgen als de groep een tijdige betaling kan garanderen.
Een andere mogelijkheid is dat bij gezamenlijk gebruik van machines de grootste ondernemer het meeste geld inlegt 
en daarvoor bepaalde privileges krijgt. 

Samenwerken: bij het Louis Bolk Instituut 
is ervaring opgedaan met zogenoemde 
koppelbedrijven.
Er is een handboek koppelbedrijven 

beschikbaar:
Handboek koppelbedrijven, door Udo Prins, Jan de Wit en 
Ellen Heeres (2004). Uitgegeven door Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen, info@louisbolk.nl, 
tel. 0343 523860. 

Contactpersonen bij het LBI voor uw vragen over 
koppelbedrijven zijn:  Udo Prins en Jan de Wit
 

Toekomstgerichte boeren zoeken 
actief naar mogelijkheden tot 
samenwerking met andere 
ondernemers.
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werkblad 1 kringloop

In de bijlagen treft u aan:

75 - 79 Werkbladen
81 Overzicht van de opdrachten
82 - 83 De diepte in
84 - 85 Nuttige adressen
86 - 87 Inspiratiekaart
88 - 89 Andere uitgaven van Vel & Vanla
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werkblad 3 inventarisatie rantsoen melkvee

 keuze   gehaltes in g/kg drogestof
Voedermiddel kg/koe kg ds % DS VEM RE DVE OEB SUI OZET BZET RAS RC FOS SW

1

2

3

4

5

6

7

8

Andere interessante kengetallen zijn: NDF, ADF, ADL en RVET

Gelieve onderstaande tabel voor de gehele melkveestapel in te vullen. Kies een periode en bepaal hoeveel er van 
elk voedermiddel de hele veestapel ingaat en hoeveel melk er weer uitkomt. De keuze kan gemaakt worden om de 
hoeveelheden voedermiddel in kilogrammen per koe, kg drogestof per koe of als % (bijvoorbeeld 100% kuil) in te 
vullen. 

Periode: van . .  / . . / . .   tot  . .  / . . / . .  
Aantal melkkoeien waaraan dit rantsoen gevoerd is: …..

Kg melk in deze periode geleverd ……….  
met:  vet  …… %  eiwit  ….. %   lactose ….. %   ureum …… 

Bedrijf:  ………………………………………………………  Woonplaats:  ……………………………………

werkblad 2 telblad wormen

Namen: .........
Plotnummer: .........

Voor het tellen van de wormen geldt dat bij stukken worm alleen de kop wordt geteld. Dus alleen de koppen, 
achterlijven niet!

 Gevonden aantal Aantal/m2

Volwassen wormen

Jonge wormen

 Gevonden aantal Aantal/m2 Opmerkingen

Gepigmenteerd, volwassen

Gepigmenteerd, jong

Niet-gepigmenteerd, volwassen

Niet-gepigmenteerd, jong

Onbekend, anders

Voor een gat van 20 bij 20 cm diep geldt: oppervlakte: 0,04 m2. Om het aantal per m2 te berekenen, moet u het 
gevonden aantal met 25 vermenigvuldigen.
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werkblad 5 draaiboek voor een grote bijeenkomst

Maak zelf een draaiboek.

Tijdstip Wat Wie nodig

werkblad 4 beredeneer het rantsoen

Eiwitarm

Snel

Traag

Eiwitrijk

dunne mest

lichte mest

dikke mest

donkere mest
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Overzicht van de opdrachten

 Module  Pagina
Nadere kennismaking 1 8
Test “Boert u in Balans?” 1 9
Stellingen discussie 1 12
Spelregels studiegroep 1 12
De kennis is in de groep 2 15
Formuleer de doelen van de studiegroep  2 16
Bereken de N-efficiency op bedrijfsniveau 2 17
Wormenproef 3 21
Het maken van een bedrijfsbeoordeling 4 28
Expertscan 4 29
Wat neemt u mee naar huis? 4 30
Welke cijfers? 5 33
Op welke manier verzamelen? 5 34
Maak een grafiek 5 36
Discussie over rantsoen 6 39
Maak uw eigen rantsoenfiguur 6 40
Voor wie redelijk handig is met de computer 6 41
Bespreken van de resultaten 7 47
Discussiekaart als gespreksverslag 7 48
Paradoxale methode 7, 11 48, 69
Opbrengst schatten 8 52
Bedenk een vraag 8 53
Nieuwe voedergewassen 8 54
Brainstorm 9, 11 57, 69
Paneldiscussie 9 58
Netwerken 10 63
Gebruik de netwerken 10 64
Gezamenlijke inkoop 11 69
Actieplan 11 70

aantekeningen
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De diepte in

Het kringloopboeren omvat een grote hoeveelheid 
technische onderdelen van het melkveebedrijf. 
Onderstaande serie onderwerpen kunt u  elk apart 
gebruiken voor een nieuwe studiegroepbijeenkomst 
of u kunt hiermee een van de andere bijeenkomsten 
uitbreiden. Gebruik de werkvormen uit andere modules, 
maar verander het onderwerp. Wij geven u alvast een 
voorzet:

Het historische landgebruik bepaalt voor een groot 
deel de eigenschappen van de bodem en dus de 
bodemvruchtbaarheid. Verzamel van een aantal 
percelen de grondanalyses van voorgaande jaren en ga 
zo ver mogelijk terug in de tijd. Hoe ziet het verloop van 
de organische stofgehaltes door de jaren heen er uit?  
Wat is de reden voor een daling of stijging? Bespreek 
welke maatregelen u kunt nemen om het organische 
stofgehalte te verhogen. 

De mineralenbalans kan laten zien hoe efficient u met 
stikstof omspringt. Maak een grafiek waarbij horizontaal 
(x-as) de hoeveelheid aangekocht voer staat en 
verticaal (y-as) de afgevoerde hoeveelheid melk en 

vlees (beide in kg N/ha). Teken alle deelnemers in de 
grafiek en bediscussieer waarom de ene deelnemer 
bij dezelfde afvoer per ha (oftewel intensiteit) meer of 
minder N aanvoert. 

•  Hoe ziet de ideale kuil eruit? Aan welke criteria moet 
deze voldoen? Stel een lijst op met criteria waar de 
ideale graskuil aan moet voldoen. Kijk op bladzijde 8 
van het Vel & Vanla-magazine “Natuurlijk in Balans”, 
thema grasland, jaargang 2, nummer 2, voor ideeën 
hierover.  

•  Welke voedergewassen passen het beste in uw 
bedrijf? Is een groot aandeel maïs altijd gunstig? 
Juist als u eiwitarm gras voert, is maïs steeds lastiger 
inpasbaar. Discussier over het optimale aandeel maïs 
in het rantsoen en alternatieve voedergewassen. 

Structuurrijker voeren geeft meer herkauwactivteit en 
geeft rustigere dieren. Is dat altijd zo? 

bodem

rantsoen

gewas

dier

•  Bij de bemesting spelen vier vragen een rol: hoeveel 
bemesten? Wanneer bemesten? Hoe bemesten? Met 
welke mest? Bediscussieer de optimale hoeveelheid 
(kunst)mest, het ideale tijdstip van uitrijden (wel of niet 
rekening houden met de T-som), op welke manier 
de mest uitgereden moet worden (zodebemester 
of sleepslang) en welke mest het meest geschikt is. 
Verzamel kengetallen rondom de bemesting, zoals 
tijdstip van uitrijden en hoeveelheid, en bespreek de 
verschillen tussen de deelnemers.

•  Wat is goede mest? Van mest met een hoog 
aandeel organische N vervluchtigt slechts weinig, 
maar organische N komt niet direct voor de 
plant beschikbaar. Laat op eenzelfde moment 
mestanalyses bij alle deelnemers nemen en bespreek 
de verschillen. 

Een goed uitgebalanceerde kringloop kan geld 
opleveren. Als de leden van de studiegroep aan elkaar 
gewaagd zijn dan komen de boekhoudrapporten op 
tafel. Hoeveel geld besteedt ieder aan de voeding of 
aan de dierenarts? Verzamel een aantal interessante 
boekhoudkengetallen en bediscussieer de verschillen. 

Steeds meer boeren doen aan agrarisch natuurbeheer. 
Wat zijn de meest (kosten)effectieve maatregelen? 
En hoe gemakkelijk is gras van beheersland in te 
passen in de bedrijfsvoering? Inventariseer in de groep 
wie aan welke vormen van agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer deelneemt en bediscussieer welke 
maatregelen zij daarvoor nemen. Welke activiteiten willen 
studiegroepdeelnemers die nu bezig zijn met agrarisch 
natuurbeheer, nog meer uitvoeren?

mest- en bemesting

economie

natuur- en landschapsbeheer
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AGIS-automatisering 
Ontwikkelde in samenwerking met Vel & Vanla een 
aantal internettoepassingen om gegevens over bedrijf 
en productie eenvoudig te kunnen gebruiken in 
managementprogramma’s.
T 0348 443840
E info@agis.nl
I www.agis.nl en www.ureumnet.nl

LTO Zuid-Nederland
T 0900 2359586
I www.zlto.nl

Andere organisaties die begeleiding van studiegroepen 
en van bijeenkomsten aanbieden: 

Stimuland (Oost-Nederland)
T 0529 478180
E info@stimuland.nl
I www.stimuland.nl  

LaMi, (vooral Utrecht en Gelderse Vallei) 
verzorgt cursussen, studiegroepbijeenkomsten en 
eenmalige bijeenkomsten
T 030 2219604
I www.lami.nl

Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei
werkt vooral aan een verduurzaming van de landbouw,
T 0342 404242
I www.svgv.nl

ETC adviesgroep Nederland
is een particulier adviesbureau voor duurzame 
ontwikkeling in de landbouw. ETC begeleidt 
studiegroepen en geeft ook advies over bodem 
en bemesting. 
Postbus 64
3830 AB Leusden
T 033 4326000
I www.etc.org

Land & Co
Richt zich op begeleiding bij omschakeling naar 
biologische melkveehouderij en directe vermarketing 
van producten
Postbus 179
6700 AD Wageningen
T 0317 350700
I www.landenco.nl

AgroEco
Voor training en advies bij omschakeling naar biologische 
landbouw, primaire productie, verwerking en afzet
Postbus 63
6720 AB Bennekom
T 0318 420405 
I www.agroeco.nl

Websites:
www.nmi-agro.nl (Nutriënten Management Instituut)
www.ureumnet.nl
www.grasnet.nl
www.bemestingsadvies.nl

Nuttige Adressen:

Milieucoöperaties VEL en VANLA (onderdeel van de 
Noardlike Fryske Wâlden)
LTO Noord projecten BV
T 0512 305205
E projecten@ltonoord.nl
I www.velvanla.nl en www.ltonoord.nl

PMOV
werkt landelijk aan het stimuleren van een duurzame 
rundveehouderij via projecten, studiegroepen, 
themadagen en cursussen. 
T 0573 402006
I www.pmov.nl

Frank Verhoeven
Studiegroepbegeleider
T 06 20003239
E frank@boerenverstand.org

Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24
3972 LA Driebergen
T 0343 523860
E info@louisbolk.nl 
I www.louisbolk.nl

Bioveem
Richt zich op versterking, ontwikkeling en uitbreiding van 
de biologische melkveehouderij in Nederland
T 0320 293324
E info@bioveem.nl
I www.bioveem.nl

Agrarische Onderwijscentra (AOC)
Adressen zijn te vinden op www.aoc-onderwijs.nl
Met name AOC Friesland en het Groenhorst College in 
Dronten zijn goed bekend met de Vel & Vanla-aanpak.
AOC Friesland (contact Gerrit Schott)
T 058 2846525
Groenhorst College Dronten (contact Frens Schuring)
T 0321 386860

Dirksen Management Support
Is een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op de 
duurzame aanpak volgens Vel & Vanla en PMOV.
Voorkoopstraat 3
4112 NM Beusichem
T 0345 501885
E info@minasmanager.nl
I www.dmsadvies.nl
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PMOV-netwerk, voor excursies en studiegroepen
T 0318 418200
I www.pmov.nl 

Bioveem
T 0320 293324
E info@bioveem.nl
I www.bioveem.nl

Studiegroepen Noord Nederland:
Stad en Ommeland (Groningen)
Bosk & Greide (Friesland)
Hooge Wold (Drenthe)
Hiervoor info bij:
LTO Noord projecten BV
T 0512 305205
E projecten@ltonoord.nl
I www.ltonoord.nl

In Drenthe:
Studiegroepen Bedreven Bedrijven Drenthe 
Via ETC adviesgroep,contact Willem van Weperen
Postbus 64, 3830 AB Leusden
T 033 4326000
I www.etc.org

In Overijssel:
Stimuland
T 0529 478180
E info@stimuland.nl
I www.stimuland.nl  

In Utrecht en Gelderse Vallei
LaMi
T 030 2219604
I www.lami.nl

In Brabant:
Goede Grond - Sterke Koeien
contact met ZLTO
T 013 5836583

De Duinboeren
T 0411 643639
I www.duinboeren.nl

In Limburg:
Stichting Mergellandcorporatie, zet zich in voor agrarisch 
gebruik van het Mergelland met gelijktijdig behoud van 
het waardevolle cultuurlandschap
Klimmenderstraat 69, 6343 AB Klimmen
T 045 5447161
E mergelland@lltb.nl
I www.mergelland.org

Inspiratiekaart Adressen bij inspiratiekaart:

Henk & Wilma den Hartog
Gein-Zuid 26, 1391 JE Abcoude
T 0294 281366

Jan-Dirk van der Voort
De Groote Voort, kaasboerderij REMEKER
Postweg 110, 6741 LM Lunteren
T 0318 482850

Agrarische Natuurvereniging De Lingestreek
Contact: Evert Reijers
Tolsestraat 35, 4043 KB Opheusden
T 0488 441313 

Theo Mulder
Mulder Agro levert diverse toevoegmiddelen voor dier, 
stal en mest. Tevens begeleiding bij verduurzaming van 
de bedrijfsvoering
T 0511 441298
I www.mulderagro.nl

Joop Verheul
Zegveld, praktijkcentrum voor de melkveehouderij in het 
veenweindegebied
Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld
T 0172 409543
E joop.verheul@wur.nl
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Vel & Vanla-publicaties zijn te bestellen bij
LTO Noord projecten BV
Milieucoöperaties VEL en VANLA (onderdeel van de 
Noardlike Fryske Wâlden)
Telefoon: 0512 305205
E-mail: projecten@ltonoord.nl
Website: www.velvanla.nl
En www.ltonoord.nl

Overige publicaties:
“Kleurrijk platteland. Zicht op een nieuwe land- en 
tuinbouw.”
Redactie J.D. van der Ploeg e.a. (2002).
ISBN: 90-232-3813-3. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, 
Assen. Prijs in de winkel: € 25,00. Ook te bestellen bij 
Stichting Vrienden van het Platteland voor € 19,50 
(incl. verzendkosten) 
website: www.vriendenvanhetplatteland.nl, telefoon: 
0317 466242, e-mail: info@vriendenvanhetplatteland.nl.

“Atlas van het vernieuwend platteland. Tweehonderd 
voorbeelden uit de praktijk.” Redactie R. van Broekhuizen 
e.a. (1997). ISBN: 90-5439-047-6. Uitgeverij Misset BV, 
Doetinchem. 

“Watermanagement in de praktijk. Werkboek.” Ontwikkeld 
door J. Proost en J. Van Miltenburg, in opdracht van 
Streekwijzer, Wageningen, voor het Interregproject 
Watermanagement Benelux Middengebied (2001). Te 
bestellen bij ZLTO, Postbus 91, 5000 MA Tilburg. Telefoon 
013 5836210. Website: www.zlto.nl/watermanagement

“Bedreven Bedrijven Drenthe. Resultaten van 3 jaar een 
andere voer- en bemestingsstrategie.” Redactie W. 
van Weperen (2004). Brochure is te bestellen bij ETC 
adviesgroep Nederland, Postbus 64, 3830 AB Leusden. 
Telefoon: 033 4326000

Uitgaven van het Louis Bolk Instituut. Adres: Hoofdstraat 
24, 3972 LA Driebergen. E-mail: info@louisbolk.nl . 
Telefoon: 0343 523860. Website: www.louisbolk.nl

•  Cursusmateriaal Bodem in Zicht, door Jan Bokhorst en 
Ellen Heeres (2004). 

•  “Handboek koppelbedrijven”, door Udo Prins, Jan de 
Wit en Ellen Heeres (2004). 

•  “Het rantsoen sturen met het ureumgehalte in 
tankmelk als maatstaf”, door Van Eekeren, N, (1999). 
Publicatienummer LV39.

 
 “Geheimen van een vruchtbare bodem.” Door Erhard 
Hennig. ISBN: 90-9009-627-1
 
 “De boer als ervaringswetenschapper”, door T. Baars en 
A. de Vries (1999). Handboek voor ervarend leren in de 
landbouwpraktijk. ISBN: 90-5439-076-X

“Ervaringskennis cultiveren in Bioveem, de Bioveem-
aanpak”, door T. Baars T. (2004). In de serie 
Bioveemrapporten uitgebracht, te bestellen bij Bioveem, 
telefoon 0320 293211 of bioveem.po.asg@wur.nl

“Goede mest stinkt niet, een studie 
over drijfmest, ervaringskennis en het 
terugdringen van mineralenverliezen 
in de melkveehouderij”, door Jasper 
Eshuis e.a. (2001). No. 31 in de serie 
Studies van Landbouw en Platteland, 
Wageningen Universiteit, Rurale 
Sociologie. ISBN: 90-6754-642-9.

Andere uitgaven van Vel en Vanla

“Natuurlijk in Balans”, magazine uitgegeven door 
Mineralenproject van Vel & Vanla. Thema’s: 
1) bodem, 2) voeding, 3) bemesting, 4) grasland, 
5) maatschappij, 6) kringloop

“Boeren in Balans” (2003)
ISBN: 90-7528-044-0

“Atlas van innoverende 
melkveehouders; 
veelbelovende 
vertrekpunten bij het 
verduurzamen van 
de melkveehouderij.” 
Redactie D. Roep en 
A. Wolleswinkel (2004). 

ISBN: 90-6754-822-7. Prijs: € 15,00. Te bestellen bij 
art.wolleswinkel@wur.nl
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