
DuurzaamBodemBeheer Utrecht-Oost/Gelderse Vallei is een project 
van Agrarische natuurvereniging Vallei Horstee. Vallei Horstee voert 
projecten uit met boeren en burgers. Hiermee wordt een bijdrage 
geleverd aan duurzame landbouw in samenhang met natuur, milieu 
en landschap. Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid 
krijgt steeds meer aandacht. Vallei Horstee legt verbindingen tussen 
boeren en burgers, tussen producent en consument. Voor meer 
informatie: www.valleihorstee.nl

In het project duurzaam bodembeheer is vier jaar lang de aandacht 
gevestigd op duurzaam bodembeheer en melk produceren met 
minder verliezen naar lucht, bodem en water. In totaal zijn over 
deze vier jaren van 217 bedrijven cijfers verwerkt en is de gehele 
toeleverende industrie intensief betrokken. Veel maatregelen zijn 
in studiegroepverband besproken en praktijkrijp gemaakt om 
toegepast te worden.

•	Massaal	inzetten	op	BEX	was	de	start	van	het	project	en	
 heeft zich doorontwikkeld tot de kringloopwijzer.

•	Groep	melkveehouders	fors	uitgebreid	dankzij	het	
 inschakelen van alle voerleveranciers.

•	Fosfaatbelasting	is	aanzienlijk	verminderd.

•	Er	is	een	besparingen	ten	opzichte	van	de	norm	van	
 811.458 kg stikstof en 312.053 kg fosfaat per jaar 
 gerealiseerd in het gebied. 

•	Voor	de	boer	betekent	dit	behoud	van	mest	en	dus	
 mineralen voor het gras- en bouwland.

•	Fosforgehalte	in	krachtvoer	wordt	elk	jaar	lager,	
 16% lager t.o.v. 2010.

•	Het	aandeel	mais	in	het	rantsoen	is	afgenomen.

•	Verbruikt	krachtvoer	is	gestegen	van	26%	naar	29%.

•	De	gemiddeld	opbrengsten	van	het	land	zijn	toegenomen,	
 270 kg ds (droge stof) gras en 585 kg ds mais meer per 
 hectare.

•	Er	is	een	hogere	benutting	van	stikstof	(3%)	en	fosfaat	(6%)	
 op bedrijfsniveau gerealiseerd. Dien te gevolgen lagere 
 overschotten aan stikstof (- 31 kg/ha ) en fosfaat (- 3 kg/ha).

•	Ondanks	dat	we	eindigden	met	een	jaar	waarin	de	kwaliteit	
 van het voer matig was, zijn de resultaten verbeterd!

•	Er	is	een	kringlooprapport	ontwikkeld	dat	het	mogelijk	
 maakt melkveehouders te belonen voor duurzamere 
 prestaties, bijvoorbeeld bij bedrijfsuitbreiding of voor premies 
 en toeslagen.

De deelnemers aan het project Duurzaam Bodembeheer.
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“ Zeker voor onze zandgronden is het van groot belang voldoende mest op 
	 het	bedrijf	te	houden.	Mest	bevat	meer	dan	stikstof	en	fosfaat,	namelijk	
 tal van waardevolle mineralen en spoorelementen. ”
 - Henk Davelaar, voorzitter Vallei Horstee

“	Meten	=	weten!	En	wegen	=	winnen!	Blijf	investeren	in	die	kennis	en	
 inzichten. ”
 - Hans Dirksen, DMS Advies

“ Onze agrarische natuurvereniging heeft een bijzonder project gedraaid, 
 waarbij het gelukt is alle melkveehouders in het gebied te bereiken. ”
 - Hans Veurink, projectleider Vallei Horstee

“ Zorg dat je mest en grond uitgebreider analyseert, dan weet je wat er in zit. ” 
- Wim van de Geest, K&G Advies

“	Elke	boer	leert	anders,	een	advies	op	maat	kan	van	grote	betekenis	zijn.	”
- Sjoerd Roelofs, DLV Dier

“ Dit gebied zet zelf stappen om milieu- en bodemproblemen op te lossen, 
overheden kunnen daar nog beter bij aansluiten. ”

- Frank Verhoeven, Boerenverstand Consultancy

In	de	regio	zijn	alle	mengvoederbedrijven	intensief	betrokken	en	ondersteunen	duurzaam	bodembeheer:	Agrifirm,	E.J.	Bos	Mengvoeders,	P.	Bos	Mengvoeders,	
Coöperatie	Arkervaart-Twente,	Coöperatie	De	Valk	Wekerom,	De	Heus	Brokking	Koudijs,	Midland	Voeders,	Agruniek-Rijnvallei,	Wolswinkel	veevoeders.	
Via hun inzet zijn de resultaten van het project opgeschaald.
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Een	zoektocht	naar	meer	melk	uit	de	bodem,	met	minder	verliezen!
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Van	82	deelnemende	melkveehouders	worden	sinds	2009	alle	kringloopcijfers	betrouwbaar	
ingezameld.	In	totaal	zijn	over	de	vier	projectjaren	van	217	bedrijven	de	BEX-analyses	verwerkt.

ResULtateN VIeR JaaR PRoJeCt
 
 2010 2011 2012 2013

Totaal aantal hectares 41,6 42,0 42,2 44,1
Jongvee	per	10	melkkoeien	 7,3	 6,9	 6,9	 6,8
Afgeleverde	kg	melk	 724622	 743574	 742878	 782972
Intensiteit	in	kg	Meetmelk/ha	 19479	 19593	 19591	 19550
Kg	meetmelk/koe	 9276	 9250	 9071	 9037
Ureum 22,8 22,6 21,3 22,6
Percentage	Grasland	 80	 81	 82	 82
Percentage	Bouwland	 20	 19	 18	 18
Aandeel	kuilgras	 49%	 55%	 58%	 60%
Aandeel mais 40% 38% 34% 31%
Aandeel	weidegras	 10%	 7%	 8%	 9%
VEM	in	het	kuilgras	 909	 896	 878	 872
P	in	het	kuilgras	 4,0	 3,9	 4,0	 4,0
RE	in	het	kuilgras	 168	 171	 158	 154
P	gehalte	in	het	krachtvoer	 5,7	 5,5	 5,2	 4,8
 
N-efficiëntie	(%)	 25,9	 25,1	 25,1	 25,2
P205-efficientie	(%)	 32,4	 32,3	 31,6	 31,6
Voer	efficiëntie	(kg	melk/kg	ds)	 1,08	 1,09	 1,07	 1,07

 
De	82	bedrijven	groeiden	grondgebonden	naar	782.972	kg	melk	per	bedrijf,	de	 intensiteit	
bleef	ongeveer	gelijk.	De	productie	per	koe	is	licht	dalend	richting	de	9000	kg	per	koe.	Er	
is minder jongvee aangehouden op de bedrijven, van 7,3 naar 6,8 stuks per 10 melkkoeien. 
Het ureum schommelt tussen de 22 en 23. Het gemiddelde fosforgehalte in krachtvoer is 
dalend naar 4,8. 

Verder valt op dat het percentage mais is afgenomen en dat er meer gras en krachtvoer voor 
in de plaats is gekomen.

H e t  K rI N G Lo o P rA P P o rt

Met	de	komst	van	de	kringloopwijzer	is	kringlooplandbouw	van	
“marge naar mainstream” gegaan. Om bedrijven te belonen voor 
hun inzet binnen het project zijn kringlooprapporten uitgedeeld. 
Dit rapport is geborgd middels een certificaat. 

Het stimuleren van betere rapportcijfers is 
altijd	goed.	Maar	bovenwettelijke	prestaties	
kunnen ook beloond worden. Welke partijen 
durven een efficiëntere kringloop te belonen? 
Bedrijven af te rekenen op resultaat in plaats van 
op het aantal dieren? Kunstmestvervanging toe te staan? 
En	ontstaat	er	zo	extra	ruimte	voor	de	efficiëntere	bedrijven?

e e N  G e BI e D  I N  B e w eGI N G

Gestart met vijf studiegroepen en geëindigd met acht. Tal 
van activiteiten en demonstraties georganiseerd, zoals 
over het scheiden van mest, inzet van vloeibare kunstmest, 
graslandmanagement	 en	 bandenspanning.	 Pilots	 opgezet	
rondom opbrenstmetingen van het eigen ruwvoer, de pH van 
de	 bodem	 en	 de	 inzet	 van	 groenbemesters.	 Excursies	 naar	
voorloperbedrijven over graslandbeheer en mestverwerking. 
Bijscholingsdagen voor erfbetreders zoals ook dierenartsen en 
vele inleidingen voor andere studiegroepen. Kortom, dit project 
was binnen het gebied, als ook daarbuiten, niet te missen! 

GrAFIeK FosFAAtBeNUttING veestAPeL

Fo s FA At

Fosfor	(P)	kan	alleen	via	aangekocht	(kracht)voer	en	(kunstmest)	het	bedrijf	binnenkomen	en	
via melk, voer, dieren of mest het bedrijf weer verlaten. Het overschot blijft dus achter in de 
bodem van het bedrijf. 

Het project laat zien dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de fosfaatefficiëntie, 
vooral	bij	de	wat	extensievere	bedrijven.	Gemiddeld	wordt	slechts	30%	van	de	aangevoerde	
fosfaat  weer benut als melk en vlees.

M A A r  Z o !

Een	 goede	 bodem	wordt	 gekenmerkt	 door	 een	 dikke	 zwarte	
bovenlaag met intensieve en diepe beworteling. Dit komt 
ten goede aan waterinfiltratie en capillaire nalevering vanuit 
de ondergrond in de zomer. Organische stof is voer voor 
bodemorganismen. Door de diepe beworteling is er minder 
kans op verdroging. 

N I e t  Z o . . .

De verdichte laag zorgt er voor dat in het najaar het overtollig 
water niet weg kan en het perceel nat is. Dit zorgt voor 
het afsterven van de graswortels. In de zomer lukt het de 
graswortels niet door deze laag heen te groeien, waardoor het 
grasland snel verdroogt.
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Z e L F  A A N  D e  s L AG  M e t  U w  B o D e M ?

Wageningen	UR,	Boerenverstand	en	het	LouisBolk	Instituut	hebben	een	BodemConditie-
Score	ontwikkeld.	Er	is	een	groot	gebrek	aan	indicatoren	om	de	kwaliteit	van	de	bodem	
te beoordelen. De BodemConditieScore is een wetenschappelijk onderbouwde scorelijst  
om de bodem te beoordelen. Het enige wat u nodig heeft is dit formulier en een schop!


