
Today, dairy farming in The Netherlands is a challenge! With unpredictable 
prices for milk the only way out seems to be scale enlargement to reduce  
fixed costs. But is this really the best option? A small, but growing group of 
dairy farmers has become aware of the potential of reducing costs by 
increasing entrepreneurship and skills to close the cycle. 

Animal
healthy animals with high production 
and lower methane emission 

Manure
straw bedding, lower 
ammonia emission,
higher C/N ratio

Soil management
higher N uptake, better soil structure, higher organic 
matter content, better water retention

Roughage
more structure and sugar,
less protein

Concentrate
lower footprint
lower protein content

Artificial fertiliser
decreasing doses

Lower emissions
Climate adaptation

Milk and Meat
high quality with 
low urea content

  

Sustainable and profitable: A Life Cycle Approach!

Duurzaam Boer Blijven in Drenthe
e-mail info@duurzaamboerblijven.nl
tel 033-4326000
web www.duurzaamboerblijven.nl/drenthe
Duurzaam Boer Blijven is facilitated by ETC Adviesgroep together with:  
Dirksen Management Support, Boerenverstand and NMI.
This project is funded by Provincie Drenthe

Enabling Sustainable  
Dairy Farming in Drenthe

reduce costs and improve efficiency!



Information on these activities is available for all 
organizations and individuals involved in 
sustainable dairy farming. By publishing 
newsletters, folders, brochures and other 
publications we share our knowledge. The film: 
"Building on Local Strengths" gives a 10-minute 
impression of our activities. The latest insights 
and developments are shared on 
 www.duurzaamboerblijven.nl 

OP EIGEN KRACHT
Winst voor de boer en het milieu door de

kringloopaanpak 
+ extra film: stalaanpassingen

ETC Nederland, juni 2008  
Met medewerking van:  Bouke Meijer, Joan Reijs, Frank Verhoeven, 
Fam. Verploegen,  Fam. de Wit, Katrien van 't Hooft en Willem van Weperen. 
Een productie van Sencillo, in samenwerking met XO Media

MEERINFORMATIEOMZELFAANDESLAGTEGAAN?

DUURZAAMBOERBLIJVEN!
Postbus 64
3830 AB  Leusden
033-4326000
info@duurzaamboerblijven.nl

www.duurzaamboerblijven.nl

PublicationsWhat we do 
The Sustainable Dairy programme in the province of Drenthe (Duurzaam Boer Blijven in 
Drenthe) supports dairy farmers by increasing knowledge through training and linking 
farmers with each other, extension services, researchers and policy makers.

Scoring sustainability

Enabling social responsibility

Within our sustainability programme  we 
organize studygroup meetings, field experiments 
and farmer to farmer visits. Dairy farmers are 
offered the opportunity to interact with experts 
and each other about ways to increase soil 
fertility, to make better use of organic manure, 
to reduce mineral losses and to breed animals 
with increased efficiency. 

A studygroup consists of about 12-15 farmers in 
which  economical and environmental results of 
each farm are exchanged.

www.duurzaamboerblijven.nl/drenthe

Within our Sustainable Dairy 
programmes an integrated 
sustainability-score has been 
developed. This facilitates 
comparisons on economic 
sustainability (People and Profit), 
environmental sustainability 
(Planet), as well as animal health 
and wellbeing. Using this score 
sustainability can be rewarded, for 
example through payments for 
environmental services or more 
space to manouvre. 

Recently this approach proved not 
only relevant for governments, 
but also supports dairy industry to 
underpin sustainability towards 
consumers. For example our 
approach has been adopted by 
Caring Dairy Programme of 
Ben&Jerries Icecream.

Partners en financiers

DUURZAAM BOER BLIJVEN IN Drenthe

verder werken aan een economisch & ecologisch duurzame melkveehouderij

Projectcoördinatie: ETC Adviesgroep
Postbus 64
3830 AB Leusden
Telefoon: 033-4326056
E-mail: d.goodijk@etcnl.nl
www.duurzaamboerblijven.nl/drenthe

Nieuwsbrief editie Drenthe,  Nr. 6, maart 2010

7 april 20.00 uur, Lunteren. Excursie naar Cor den Hartog.
 Graag opgeven bij: d.goodijk@etcnl.nl

22 april Themadag snijmais
 Praktijkcentrum De Marke

25 mei 09.00 - 11.00 uur
 IAC cursus Wageningen 
 door Katrien van 't Hooft en Frank Verhoeven,  
 meer info: katrien.hooft@etcnl.nl

KIJK OP DE WEBSITE VOOR MEER DATA EN NADERE
INFORMATIE! www.duurzaamboerblijven.nl/drenthe

AGENDA 

Het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe wordt uitgevoerd door ETC, NMI en DMS en gefinancierd door de provincie Drenthe, met co-financiering door 
betrokkenen, voor de periode 2009-2012. Meer informatie op: www.duurzaamboerblijven.nl, info@duurzaamboerblijven.nl, of tel: 033-4326056.

Bij het voeren van koeien is het vooral belangrijk om de 
pensbacteriën gezond te houden. De vertering van het voer van 
de koe begint in de pens. Dit is de eerste en de grootste van de 
vier magen, die bij een gezonde koe meer dan 2 specie kuubs 
voer bevat. In de pens zit een grote massa aan micro-
organismen die het voer voor de koeien verteren.  

De beschikbare energie die de koe uit het voer kan halen 
bepaalt uiteindelijk de hoeveelheid melk die door de koe 
geproduceerd kan worden. De grootste hoeveelheid van de 
totale beschikbare energie komt via vetzuren rechtstreeks uit 
de pens, aangemaakt door de pensbacteriën. Daarom is het 
voeren van pensbacteriën zo belangrijk. Om deze pensbacteriën 
goed te voeren hebben ze vooral energie, eiwit en schoon 
water nodig, hetgeen het liefst met een langzame passage door 
de koe heen gaat.

De taak van de pens zelf is vooral het mengen van het voer met 
pensbacteriën en het water, zodat de energie gevormd door de 
pensbacteriën - in de vorm van propionzuur (levert energie 
voor de koe zelf) azijnzuur (melkvet) en boterzuur - kan worden 
opgenomen. Speekseltoevoeging aan de pens onder invloed 
van herkauwen, zorgt ervoor dat de pens niet te zuur wordt. 
Voldoende herkauwen is daarom van groot belang. Daarnaast 
wordt via de pens ook gas afgevoerd. Dit doet de koe door het 
op te boeren. De gassen die hierbij vrijkomen bestaan voor het 
grootste gedeelte uit methaangas, wat een energie-verlies 
oplevert van ongeveer 10% van de beschikbare energie uit het 
voer.

Wanneer het voer door de pens voldoende is gemengd, 
verkleind en gefermenteerd, wordt het voer via de netmaag, 
boekmaag en lebmaag doorgestuurd naar de darmen. Een deel 
van de pensbacteriën spoelt mee naar de darmen, waarna ze 
daar door de koe verteerd worden. Dit microbieel eiwit kan wel 
oplopen tot 12 kg per dag.Pensbacteriën vormen daarmee de 
belangrijkste eiwitbron van de koe!

Belang van structuur
Effectiefstructuur (deeltjes langer dan 0,6 cm) in het rantsoen is 
belangrijk voor een goede prikkeling van de penswand en het 
stimuleren van de herkauwactiviteit. Doordat de koe haar 
voedsel herkauwt, wordt het voer in kleinere deeltjes 
gesneden, waardoor het beter verteerd kan worden in de pens. 
Het herkauwen van de pensinhoud gaat gepaard met 
gemiddeld 250 liter speeksel per dag. Het is ook belangrijk dat 
er voldoende speeksel vrijkomt, omdat speeksel bicarbonaat 
bevat, wat werkt als een pensbuffer. Daarnaast zorgt speeksel 

ervoor dat ureum kan worden hergebruikt. Ureum in melk en 
urine is verlies. Ureum in speeksel betekent hergebruik en zorgt 
dus voor betere benutting. 
Voor meer info: www.dierenartsenpraktijkbeilen.nl

‘Een gezonde koe begint met een gezonde pens’
Bernd Hietberg (DAP Beilen) en Inge Rameijer (ETC)

Zie uzelf als bladgroen 
manager
Joan Timmermans  (HortiNova) en Inge Rameijer (ETC)

Bladgroenkorrels 
en de wortels 
van planten zijn 
bepalend voor 
de gewasgroei.
Bladgroenkorrels 
zijn nodig om uit 
zonlicht suikers 
aan te maken in 
de plant en 
daarmee 
productie te realiseren. Wortels nemen stoffen op uit de 
bodem die zorgen voor productie én voor kwaliteit. Beide 
factoren zijn dus essentieel om een goed gewas te verbouwen. 

Qua opbouw bestaat een bladgroenkorrel uit 1 molecuul Mg 
(Magnesium) met daaraan 4 moleculen N (Stikstof). Mg is dus 
een belangrijke factor voor bladgroei. Meestal is er bij 
melkveehouders voldoende Mg in de bodem aanwezig en 
wordt er voldoende N toegevoegd via bemesting. De 
belemmerende factor voor veel melkveehouders voor de 
plantgroei is de Calcium-Magnesium balans. 
De verhouding van Ca en Mg in de bodem is hierbij bepalend. 

Ideaal is de verhouding 68% Ca, 12% Mg en 10% H+. Bij deze 
Ca:Mg balans heeft de bodem de juiste structuur. Voldoende Ca 
moleculen zijn van belang, omdat deze een relatief grote 
omvang hebben. Hierdoor blijft de bodem luchtig, wat wortels 
de kans geeft om te groeien. Dit stimuleert op haar beurt weer 
de bladgroei en dus de productie van het gewas. Te weinig Ca 
zorgt voor verdichting en verslemping van de grond, dus 
structuurproblemen. Bekalken kan dan helpen om de bodem 
beter bewerkbaar te maken. 

De pH van de bodem is hierbij niet leidend. De pH wordt 
bepaald aan de hand van het aantal H+ moleculen. Echter, bij 
een pH van 6,2 kan een overschot aan Ca, maar ook aan Mg 
aanwezig zijn. Twee voorbeelden hiervan zijn:

- pH 6,2 (betekent voldoende H+)
  - pH 6,2 met Ca overschot:
  - % Ca = 73% i.p.v. 68%
  - % Mg = 8,11 % i.p.v. 12%
- pH 6,2 (dus met dezelfde hoeveelheid H+)
  - pH 6,2 met Mg overschot:
 - % Ca = 56% i.p.v. 68%
  - % Mg = 23% i.p.v. 12% 

Bron: HortiNova

Het is daarom goed om - 
voordat u besluit om het 
land te gaan bekalken - eerst 
uw grond te laten 
bemonsteren. In het geval 
van een overschot aan Ca in 
de bodem moeten andere 
producten gebruikt worden 
dan bij een teveel aan Mg. 
Aan de hand van deze 
resultaten kan met de 
loonwerker afgestemd 

worden wat er gestrooid gaat worden. 
Dolokal bevat bijvorbeeld ook Mg. Als u al voldoende Mg in de 
grond heeft zitten, zal de bekalking met Dolokal de productie 
nauwelijks verbeteren. Met voldoende Mg in de grond kunt u 
dan beter gebruik maken van krijt, dat vrijwel alleen uit Calcium 
Carbonaat (CaCO3) bestaat. Meer info: www.hortinova.nl

Overhandiging DUURZAAMHEIDSPRIJS en OPEN DAG!

Bent u benieuwd welke boeren de duurzaamheidsprijs 
ontvangen? En hoe invulling wordt gegeven aan het 
duurzaamheidscertificaat? 

U bent van harte uitgenodigd! 

Datum: vrijdag 16 april 2010
Locatie:  Mts. Ketelaar  
 Vennootsweg 9
 9342 TE te Een 

Programma: 
10.30 uur  Ontvangst met koffie
11.00 uur  Presentatie duurzaamheidscertificaat 
  Uitreiking duurzaamheidsprijs 
  Bedrijfsbezoek
13.00 uur  Lunch 

Meer informatie over de duurzaamheidsprijs en de open dag 
kunt u vinden in de bijgaande uitnodiging of op:
www.duurzaamboerblijven.nl

 Studiegroep bijeenkomst ‘Vertering bij de gezonde koe’

Uitreiking duurzaamheidsprijs

Verhouding Ca:Mg voor 
voldoende zuurstof in de bodem

Results on environmental impact 
are measured. Economic 
performance (costs of production) 
as well as environmental impact 
(Nitrogen, Phosphorus losses and 
greenhouse gas emissions) are 
calculated. The outcome is 
discussed, several times a year, 
within the group of dairy farmers.

By this approach farmers become 
more aware of the most effective 
ways to increase their income as 
well as to reduce their 
environmental impact. 

Measuring impact


