
Kringlooplandbouw
Tekst: G

ineke M
ons 

Beeld: Susan Rexw
inkel, Ingrid Zieverink

M
ELK

V
EEM

A
G

A
ZIN

E  N
R

 2  FEB
R

U
A

R
I 2013 

17
16 

M
ELK

V
EEM

A
G

A
ZIN

E  N
R

 2  FEB
R

U
A

R
I 2013

‘M
eeste w

inst te behalen bij verbeteren bodem
kw

aliteit’

O
ptim

aal rendem
ent halen uit je m

elkveebedrijf m
et zo m

in m
ogelijk 

m
ineralenverliezen. D

at is w
aar het in de kringlooplandbouw

 om
 draait. 

D
ie kringloop bestaat uit bodem

, voedergew
assen, koeien en m

est. D
e 

bodem
 is het duurste productiem

iddel, m
aar ook het onderdeel w

aarm
ee 

de grootste w
inst is te behalen.

instrum
ent, m

ede ontw
ikkeld door W

agenin-
gen U

R, PPP-A
gro A

dvies en Boerenverstand, 
kunnen de bedrijfsspecifi

eke excreties op 
het gebied van stikstof, fosfaat en koolstof 
w

orden aangetoond. D
e K

ringloopW
ijzer 

w
ordt gezien als een verbeterde versie van de 

oude M
inas-boekhouding. D

e bedoeling is dat 
dit instrum

ent straks de BEX
 kan vervangen. 

Inm
iddels w

erken enkele honderden m
elk-

veehouders erm
ee. A

an de K
ringloopW

ijzer 
kan ook een K

ringloopcertifi
caat w

orden 
gekoppeld. D

at toont aan hoe goed boeren 
scoren op het gebied van lucht-, w

ater- en 
bodem

kw
aliteit, klim

aat, biodiversiteit en de 
CO

2-voetafdruk.

O
ptim

ale productie
H

et kerndoel van kringlooplandbouw
 is: effi

ci-
ent boeren m

et lage m
ineralenoverschotten en 

lagere kosten. D
at betekent dus ook dat je bij 

hoge producties (veel afvoer van vlees en m
elk) 

ook m
eer m

est zou kunnen plaatsen. „Voor de 
intensievere bedrijven w

ordt de K
ringloopW

ij-
zer dus al snel interessant”, zegt Verhoeven. 
„M

aar ook voor heel extensieve bedrijven is 
er ook econom

isch gezien nog veel te w
innen. 

Veel m
elkveehouders zijn vooral gefocust op X

W
erken aan 
optim

ale kringloop

S
erie over kringlooplandbouw

Zo’n 350 N
ederlandse m

elkveehouders zijn al vele jaren bezig m
et kringloopland-

bouw
 in w

erk- en studiegroepen, aangestuurd door agrarisch adviesbureau Boeren-
verstand en D

irksen M
anagem

ent S
upport. D

at heeft inm
iddels een schat aan data 

en praktische ervaring opgeleverd. Boerenverstand w
il die kennis graag overdragen. 

D
aarom

 publiceert M
elkvee M

agazine dit jaar een serie artikelen w
aarin telkens een 

ander aspect van de kringloop(landbouw
) bij de kop w

ordt gepakt. In dit num
m

er de 
eerste aflevering over de bodem

.

Frank V
erhoeven, eigenaar van het U

trechtse 
agrarisch adviesbureau Boerenverstand, is al 
vijftien jaar bezig m

et de ontw
ikkeling van 

kringlooplandbouw
. D

ie kringloop bestaat uit 
bodem

, voedergew
assen, koeien en m

est. H
oe 

beter alle aspecten van de kringloop op elkaar 
zijn afgestem

d, hoe effi
ciënter de productie 

en hoe kleiner de m
ineralenverliezen, is het 

uitgangspunt. D
at is niet alleen goed voor het 

m
ilieu, m

aar vooral ook voor de econom
ie van 

het bedrijf, betoogt V
erhoeven.

V
erhoeven pionierde in 1998 – onder leiding 

van de W
ageningse kringloopdenker Jaap van 

Bruchem
 – al m

et de uitw
erking van de kring-

lopen voor stikstof en fosfaat voor zo’n zestig 
boeren in de N

oordelijke Friese W
ouden. Later 

hielp hij m
ee m

et de ontw
ikkeling van de BEX

 
(excretiew

ijzer). Boerenverstand ontw
ikkelde 

sam
en m

et de Leusdense adviesgroep ETC 
ook het program

m
a D

uurzaam
 Boer Blijven, 

w
aarin nu landelijk zo’n 350 m

elkveehouders 
participeren in diverse studiegroepen. Van 

al deze boeren w
orden standaard alle data 

rond de m
ineralenkringloop verzam

eld, van 
som

m
igen al m

eer dan tien jaar lang. D
irksen 

M
anagem

ent Support zorgt voor de correcte 
verw

erking van de bedrijfsgegevens en de 
bespreking in studiegroepen.

K
ringloopW

ijzer
Een en ander heeft vorig jaar geleid tot de 
ontw

ikkeling van de K
ringloopW

ijzer. M
et dit 

Praktisch kader: Bodem
 verbeteren

A
ls Verhoeven kijkt naar de totale kringloop, is de bodem

 hét on-
derdeel w

aar de m
eeste w

inst valt te behalen. „Er zijn heel veel 
boeren die ruim

 in hun land zitten, m
aar een veel te hoge kracht-

voergift hebben. D
ie benutten hun eigen land onvoldoende.”

Tegelijkertijd is de bodem
kw

aliteit ook het aspect w
aar w

e fei-
telijk nog het m

inst van af w
eten, zegt hij. „W

e w
eten w

el tot op 
zoveel punten achter de kom

m
a w

at de koe en alle generaties 
voor haar produceert, m

aar van ons duurste productiem
iddel, 

de bodem
, w

eten w
e nog veel te w

einig. Boeren klagen dat de 
gew

asopbrengsten afnem
en. D

us zou je bijvoorbeeld m
oeten kij-

ken naar hoe je de bew
orteling kunt verbeteren, om

 de fosfaat-
opnam

e te m
obiliseren.” 

Plantengroei kan niet zonder fosfaat. D
ie kan w

orden toege-
diend via kunstm

est of organische m
est, m

aar ook in de bodem
 

ligt een schat aan fosfaat opgeslagen. D
at is fosfaat die in het 

verleden w
el is aangew

end, m
aar niet door de planten is benut. 

D
e bodem

schim
m

el m
ycorrhiza is belangrijk voor het m

obiliseren 
van fosfaat. D

eze schim
m

el voedt zich m
et suikers die het van 

de plantenw
ortels krijgt en produceert op zijn beurt w

eer voe-
dingsstoffen voor de plant. „Zonder deze bodem

schim
m

el kan 
een plant geen voedingsstoffen uit de bodem

 halen. Vergelijk het 
m

et de m
icroben in de pens van een koe; die heeft de koe nodig 

om
 celw

anden af te breken en voedingsstoffen opneem
baar te 

m
aken”, schetst Verhoeven.

O
m

 optim
aal gebruik te kunnen m

aken van die m
ycorrhiza-

schim
m

el is het van belang dat het gew
as veel en diepe w

ortels 

kan m
aken. H

oe beter de bew
orteling, hoe beter de schim

m
el 

zijn w
erk kan doen. „D

us: voorkom
 bodem

verdichting door 
insporing, en ga grasland niet onnodig scheuren”, adviseert 
Verhoeven.
M

aïs in continuteelt is ook zeker niet bevorderlijk, w
ant dat be-

tekent jaar op jaar m
inder organische stof in de bodem

, m
inder 

bodem
leven en dus m

inder m
akkelijk fosfaat opnem

en. „M
aar 

in het nieuw
e G

LB ontstaat een probleem
 als het gros van de 

boeren kiest voor 70 procent perm
anent grasland, w

ant dat be-
tekent 30 procent perm

anent m
aïsland. D

an heb je over een paar 
jaar een bodem

 w
aar niks m

eer w
il groeien, of alleen m

et steeds 
m

eer m
est.” Je zou landbouw

kundig m
oeten kiezen voor m

aïs in 
rotatie, m

aar praktisch gezien is dat onder m
eer vanuit oogpunt 

van bew
eiding niet altijd haalbaar. „H

et is m
oeilijk om

 als boer, in 
het huidige landbouw

beleid, consistent de goede lijnen te blijven 
volgen”, zegt Verhoeven. 
Een andere m

anier om
 de bodem

(kw
aliteit) te verbeteren, is 

efficiënter gebruik te m
aken van de eigen m

est. D
at kan onder 

m
eer via het scheiden van de m

est in een dikke, fosfaatrijke 
fractie en een dunne fractie die m

eer stikstof bevat. D
e dunne 

fractie verm
engd m

et w
ater zou dan als kunstm

est bovengronds 
kunnen w

orden uitgereden op het eigen bedrijf. D
e dikke fractie 

past w
eer m

ooi op het m
aïsland, aldus Verhoeven. Een bedrijf als 

Keydollar brengt bijvoorbeeld vrij eenvoudige m
estscheidings-

system
en op de m

arkt, die in de hefinrichting van de trekker 
kunnen w

orden gehangen. 

Frank V
erhoeven: „Er 

zijn heel veel boeren 
die ruim

 in hun land 
zitten, m

aar een veel 
te hoge krachtvoergift 
hebben. D

ie benutten 
hun eigen land 
onvoldoende.”
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de productie per koe. Ze letten goed op dierge-
zondheid en welzijn, omdat dat de basis is voor 
een hoge productie. Maar je moet kijken naar 
de optimalisatie van de hele kringloop. De basis 
van een efficiënte productie is de bodem. Je 
koe moet passen bij je grond, dáár moet je hele 
bedrijfssysteem op worden afgestemd.”
Boeren moeten de focus verleggen van een 
zo hoog mogelijke productie per koe naar 
een optimale productie van het bedrijf. Dat 
vereist een omslag in het denken. Soms be-
tekent het ook dat de melkproductie per koe 
een stapje terug moet. Verhoeven: „Dat is 
voor veel boeren een hele innerlijke strijd. Ze 
komen vaak ook in conflict met hun voeradvi-

seurs die nog op het oude spoor zitten.” 
Tegelijkertijd heeft kringlooplandbouw nu wel 
het tij mee, gezien de forse prijsstijgingen in de 
laatste vijf jaar van krachtvoer en kunstmest. 
Het wordt voor boeren steeds aantrekkelijker, 
om niet te zeggen: noodzakelijker, om meer 
te doen met de eigen grond en de eigen mest. 
Kringlooplandbouw moet volgens Verhoeven 
ook altijd nauw aansluiten bij het verlagen van 
de kostprijs. „Als het geen kostenbesparing 
oplevert, is er heel weinig kans op succes.”

Verschil met bio
Het klinkt alsof kringlooplandbouw met ‘zo 

veel mogelijk van eigen bodem halen’ en 
ruime aandacht voor bodem, water en lucht-
kwaliteit, heel dicht tegen de biologische 
landbouw aanschurkt. Maar volgens Verhoe-
ven is er wel degelijk een groot onderscheid. 
De biologische landbouw kenmerkt zich 
feitelijk door het ontbreken van kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen. „Bij kringloop-
landbouw gaat het gewoon om gangbare, 
hoogproductieve landbouw – alleen met zo 
min mogelijk mineralenverliezen of over-
schotten.” Boerenverstand wil daarom graag 
dat kringlooplandbouw in het nieuwe GLB 
bijvoorbeeld een aparte positie krijgt naast 
biologisch. �

Sinds Bouke Meijer het bodemleven is gaan 
vertroetelen, brengt de grond veel meer 
op. „Vroeger zat ik op 12.000-13.000 liter 
meetmelk per hectare en moest ik voer 
aankopen; tegenwoordig kan ik het bij 20.000 
liter meetmelk redelijk goed rondzetten met 
voer van eigen bodem, mits het een groeizaam 
jaar is.” 

De KringloopWijzer is al onderdeel van de duurzaamheidsprogramma’s Caring 
Dairy, waar onder andere Cono Kaasmakers mee werkt, en het levert ook 
Foqus Planet-punten op bij FrieslandCampina. 
Met behulp van het Kringloopcertificaat kunnen boeren aantonen hoe goed ze 
scoren op het gebied van lucht-, water- en bodemkwaliteit, klimaat, biodi-
versiteit en de CO2-voetafdruk. Een Kringloopcertificaat heeft nu nog geen 
wettelijke status, maar volgens Boerenverstand is de kans groot dat boeren 
dit instrument straks binnen het nieuwe GLB kunnen inzetten om aan te geven 
in welke mate zij voldoen aan de vergroeningseisen. Hier wordt achter de 
schermen hard aan gewerkt, samen met Wageningen UR. 
Verder wordt er continu geijverd om meer voordelen te realiseren voor boeren 
die kunnen aantonen dat ze de kringloop hebben gesloten. Zo hoopt Boe-
renverstand dat het Kringloopcertificaat op termijn bijvoorbeeld ook gebruikt 
gaat worden door de waterschappen, die bijvoorbeeld kortingen op de water-
schapslasten kunnen doorvoeren voor boeren die goed scoren op het gebied 
van waterkwaliteit. Maar het is ook denkbaar dat ruimere normen voor dierlijke 
mest met een dergelijk certificaat geregeld kunnen worden. Het certificaat kan 
de doelen borgen en de boer ruimte bieden zijn eigen middelen of intensiteit 

Meer voordelen met 
goede kringloopcijfers

Bouke Meijer, melkveehouder met 130 koeien op 57 hectare in Witteveen (Drenthe)

‘In grond gebeurt gigantisch veel’
Een melkveehouder die al zo’n tien jaar bezig is met kringloop-
landbouw, is Bouke Meijer uit het Drentse Witteveen. Hij houdt 
130 koeien op 57 hectare. Meijer is in Witteveen begonnen op 
een voormalig Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf. „Uit de tijd dat 
er nog veel aan grondontsmetting werd gedaan. Toen ik hier als 
melkveehouder begon, verbaasde het me dat deze goed ontwa-
terde grond toch zo slecht functioneerde. Dat kwam omdat de 
bodem in de akkerbouw altijd mechanisch aan de gang werd ge-
houden. Met de ploeg en de cultivator trek je de boel wel open. 
Als je grasland neerlegt, moet de bodem het zelf doen. Maar het 
bodemleven was hier minimaal.”
Meijer is veel bewuster naar de bodem gaan kijken. Hij kwam 
erachter dat je het bodemleven moet vertroetelen, net zoals 
de pens van de koe. „In die grond gebeurt gigantisch veel. De 
grond is letterlijk voor me gaan leven. Alleen al dat inzicht maakt 
dat je anders met de bodem omgaat.” 
Toch doet hij nu niet heel veel dingen anders dan voorheen. Het 
is meer: dezelfde dingen doen, maar even een of twee dagen 
wachten tot de bodem er klaar voor is. Dus niet door de plassen 
heen rijden, maar pas het land op gaan als het kan, geeft hij als 
voorbeeld.
Meijer weet nu ook dat een keer de graszode vernietigen in het 
kader van graslandvernieuwing een gigantische nitraatuitspoe-

ling oplevert. „Je veroorzaakt dan echt een plaatselijke milieu-
ramp. Grasland vernieuwen doen we wel als het echt nodig 
is, maar we doen het ’t liefst zo weinig mogelijk. Ik ben nu veel 
zuiniger op mijn gras.” Dat betekent ook: zorgen voor een goede 
ontwatering.
En hij probeert 95 procent van de mest in juni te hebben uitgere-
den en het laatste beetje uiterlijk in augustus. Hij heeft daarvoor 
speciaal geïnvesteerd in jaarrond mestopslag. Meijer wil dat de 
grasmat optimaal de herfst in kan en in het voorjaar weer goed 
voor de dag komt. „De mest die we nog mogen aanwenden, 
moet je in het voorjaar fatsoenlijk benutten, op het moment dat 
het gewas er klaar voor is”, zegt hij. 
De aandacht voor de bodem werpt duidelijk zijn vruchten af. 
Het bodemleven is enorm verbeterd en de opbrengsten ook. 
„Vroeger zat ik op 12.000-13.000 liter meetmelk per hectare en 
moest ik voer aankopen; tegenwoordig kan ik het bij 20.000 liter 
meetmelk redelijk goed rondzetten met voer van eigen bodem, 
mits het een groeizaam jaar is.” De grond brengt dus veel meer 
op, terwijl er veel minder (kunst)mest op wordt gebracht dan 
vroeger. „Het is echt een wereld van verschil, als je ziet hoeveel 
stikstof we vroeger strooiden vergeleken met tegenwoordig. Al 
denk ik dat de grens van de mestnormen nu wel is bereikt, zo 
niet al is overschreden.”

te kiezen. Verhoeven: „Hoe meer positieve prikkels er komen om kringlopen te 
sluiten, hoe sneller het peloton actie zal ondernemen. Wij proberen overheden 
te verleiden om bijvoorbeeld ruimte te bieden binnen Natura 2000-gebieden of 
bij vergunningverlening.”
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Kleine bodem
kringloop vliegw

iel voor bedrijfskringloop

O
m

 de grote kringloop van m
est, bodem

, voer en m
elk/vlees optim

aal te 

laten draaien, begin je bij de kleine kringloop: de bodem
. D

e kringloop 

van bodem
leven, gew

as en bew
orteling w

erkt als het vliegw
iel voor de 

grote kringloop, zegt N
ick van Eekeren (Louis Bolk Instituut). „G

rasland is 

de beste bodem
verbeteraar.”

de gehele w
ortelm

assa een keer over de kop: 
die sterft af en groeit w

eer aan. G
em

iddeld 
w

ordt jaarlijks zo 4.500 kilo aan w
ortelm

assa 
om

gezet in organische stof. „Sam
en m

et 
gew

asresten zorgen de w
ortelresten voor 65 

procent van je aanvoer van organische stof 
op grasland. M

aar dat percentage varieert 
heel sterk. A

ls je dat kunt m
anagen, ben je de 

m
an”, aldus de onderzoeker. 

Teg
elijkertijd

 w
o

rd
t een

 d
eel van

 d
e o

r-
g

an
isch

e sto
f o

o
k w

eer afg
eb

ro
ken

 o
fte-

w
el g

em
in

eraliseerd
, o

n
d

er an
d

ere d
o

o
r 

g
ro

n
d

b
ew

erkin
g

 w
aard

o
o

r er lu
ch

t in
 d

e 
b

o
d

em
 w

o
rd

t g
eb

rach
t. Jaarlijks w

o
rd

t er 
zo

 o
n

g
eveer 1 to

t 2 p
ro

cen
t afg

eb
ro

ken
. O

p 
b

lijven
d

 g
raslan

d
 is d

e aan
vo

er ech
ter g

ro
ter 

d
an

 d
e afb

raak, w
aard

o
o

r d
aar h

et o
rg

an
i-

sch
esto

fg
eh

alte in
 d

e lo
o

p
 d

er jaren
 stijg

t en 
h

et stiksto
fl

everen
d

 verm
o

g
en

 to
en

eem
t. O

p 
b

o
u

w
lan

d
 is van

w
eg

e d
e g

ro
n

d
b

ew
erkin

g 
en

 d
e aard

 van
 d

e (m
aïs)teelt d

e afb
raak van 

o
rg

an
isch

e sto
f ju

ist g
ro

ter d
an

 d
e aan

vo
er. 

Percelen
 w

aar jaar o
p

 jaar m
aïs staat, kach

e-
len

 h
ard

 ach
teru

it q
u

a o
rg

an
isch

e sto
f en 

stiksto
fl

everen
d

 verm
o

g
en

. O
m

 b
ed

rijfsb
reed 

h
et g

eh
alte aan

 o
rg

an
isch

e sto
f te verb

ete-
ren

, zo
u

 je ku
n

n
en

 o
verw

eg
en

 o
m

 40 p
ro

-
cen

t van
 h

et areaal in
 b

lijven
d

 g
raslan

d
 te 

h
o

u
d

en
 en

 d
e an

d
ere 60 p

ro
cen

t te verd
elen 

in
 30 p

ro
cen

t b
o

u
w

lan
d

 (m
aïs) en

 30 p
ro

cen
t 

d
riejarig

 g
raslan

d
, su

g
g

ereert V
an

 Eekeren
. 

A
ls je d

at d
eel g

ras en
 m

aïs elke d
rie jaar 

o
m

w
isselt, b

ren
g

 je o
p

 h
et b

o
u

w
lan

d
 h

et 
X

S
erie over kringlooplandbouw

Zo’n 350 N
ederlandse m

elkveehouders zijn al vele jaren bezig m
et kringloopland-

bouw
 in w

erk- en studiegroepen, aangestuurd door agrarisch adviesbureau Boeren-
verstand en D

irksen M
anagem

ent S
upport. D

at heeft inm
iddels een schat aan data 

en praktische ervaring opgeleverd. Boerenverstand w
il die kennis graag overdragen. 

D
aarom

 publiceert M
elkvee M

agazine dit jaar een serie artikelen w
aarin telkens een 

ander aspect van de kringloop(landbouw
) bij de kop w

ordt gepakt. In dit num
m

er de 
tw

eede aflevering: een verdieping van de bodem
.

V
eel m

elkveehouders hebben het idee dat 
door de steeds krapper w

ordende m
est-

norm
en de drogestofopbrengsten van hun 

grasland teruglopen. Ze zouden liever m
eer 

organische m
est w

illen opbrengen. D
at is 

goed voor de bodem
, w

ant je brengt organi-
sche stof in de grond, is het idee.
Voor een deel hebben die veehouders gelijk, 
aldus onderzoeker N

ick van Eekeren van het 
Louis Bolk Instituut in D

riebergen. M
aar het 

effect van organische m
est is veel kleiner dan 

je zou denken. „Van alle organische stof in de 
bodem

 van grasland kom
t gem

iddeld slechts 
35 procent uit organische m

est. M
aar liefst 

65 procent is afkom
stig uit het grasland zelf: 

gew
asresten, w

ortelresten en w
ortelsappen, 

de zogenoem
de w

ortelexudaten.” 
D

at is iets w
at veehouders zich nauw

elijks be-
seffen, volgens Van Eekeren. „Ik krijg bij studie-
clubbijeenkom

sten w
el eens de vraag: w

at kan 
ik het beste doen om

 de bodem
 te verbeteren? 

M
ijn antw

oord is dan: je staat er bovenop. 
G

rasland m
et zijn w

ortelstelsel is verrew
eg de 

beste bodem
verbeteraar die er is.”

H
oe w

erkt het dan? Van Eekeren legt uit dat 
bacteriën, schim

m
els en andere bodem

or-
ganism

en w
orden aangetrokken door de 

gew
as- en w

ortelresten en w
ortelsappen. D

ie 
eten ze op. W

at ze uitpoepen, zijn voedings-
stoffen voor de plant, zoals stikstof en fosfaat. 
„D

ie kom
en dus rond de w

ortels vrij. Zo w
erkt 

bodem
m

ineralisatie”, doceert hij.

H
et bijzondere is ook dat grasland zijn eigen 

nutriënten dirigeert: als je gras afm
aait, zorgt 

het gew
as zelf direct voor een enorm

e afgifte 
van w

ortelexudaten om
 de m

ineralisatie rond 
de w

ortels te stim
uleren, legt hij uit. G

rap-
pend: „A

ls een veehouder zijn gras m
aait, kan 

hij bij de koffi
e aan zijn vrouw

 vertellen dat 
hij een explosie van w

ortelexudaten heeft 
veroorzaakt, in plaats van dat hij een paar 
bunder heeft gem

aaid.” 

W
ortelm

assa over de kop
H

et gaat bij de opbouw
 van organische stof 

ook niet om
 kinderachtige hoeveelheden. 

O
nder een norm

ale graszode gaat elk jaar 

Blijvend grasland beste 
bodem

verbeteraar

o
rg

an
isch

esto
fg

eh
alte o

p
 een

 h
o

g
er n

iveau 
teru

g
. 

Bew
orteling

Een graszode m
et een goed w

orstelstelsel is 
dus een van de belangrijkste instrum

enten die 
een veehouder heeft voor bodem

verbetering. 
W

ordt de bew
orteling gestim

uleerd, dan is 
dit goed voor de bodem

 en het bodem
leven, 

w
aardoor het gew

as w
eer beter kan groeien. 

D
at is als het w

are het kleine vliegw
iel dat 

de grote kringloop van m
est, bodem

, voer en 
m

elk/vleesproductie aanjaagt.
H

oe kun je dan invloed op uitoefenen op de 
bew

orteling? Een sim
pel aspect is de rassen-

keuze, zegt Van Eekeren. D
iploïde Engels raai-

grassen hebben een veel grotere w
ortelm

assa 
dan tetraploïde rassen. H

oe m
eer w

ortel-
m

assa, hoe m
eer organische stof in de bodem

 
kom

t. „Tussen een diploïd en een tetraploïd 
ras Engels raaigras kan w

el m
eer dan de helft 

verschil zitten in w
ortelm

assa. H
et is belache-

lijk dat daar nooit naar w
ordt gekeken.” Bo-

vendien is de huidige trend ook dat er steeds 
m

eer tetra’s w
orden gezaaid, dus dan gaat het 

de verkeerde kant op, m
eent hij. 

Bodem
verdichting

M
aar de eerste zaken die een boer in orde 

m
oet hebben, is een goede ontw

atering van 
de grond en het voorkom

en c.q. opheffen van 

bodem
verdichting. D

at is de basis. D
ie tw

ee 
dingen hangen bovendien nauw

 m
et elkaar 

sam
en. H

ierbij is het gebruik van de juiste 
m

achines m
et de juiste bandenspanning van 

belang, evenals een goede dichte graszode 
(van diploïd Engels raai). D

iepe bew
orteling 

kun je onder andere stim
uleren m

et de hulp 
van pendelende regenw

orm
en, die verticale 

gangen de bodem
 in m

aken. D
at is tegelijk 

goed voor de afw
atering. Pendelende w

orm
en 

houden van stabiliteit van voedsel (blijvend 
grasland) en van strooisel als voedsel (bloten, 
vaste m

est). 
Bij de draagkracht van de bodem

 is het w
el 

zoeken naar het optim
um

, aldus Van Eekeren. 
„Bij een boer die blij vertelt dat hij in decem

-
ber op kleigrond zijn jongvee nog naar buiten 
kan doen, zit iets fout. D

an is de grond veel 
te dicht. H

oe beter de bodem
, hoe m

inder 
directe draagkracht. V

ergelijk het m
aar m

et 
om

gespitte grond: die is m
ooi los, m

aar je zakt 
er w

el in w
eg. H

et is zoeken naar evenw
icht.”

D
at geldt ook voor de bodem

chem
ie: de 

bodem
 m

ag niet te zuur zijn, m
aar ook niet te 

basisch. „A
ls je een lage pH

 verhoogt, stim
u-

leer je het bodem
leven en de m

ineralisatie. 
M

aar als de pH
 te hoog w

ordt, breek je w
eer 

te veel organische stof af. In de N
oordoostpol-

der, w
aar nog veel schelpenresten in het zand 

zitten, kan de afbraak van organische stof 
zo hoog zijn dat het organischestofgehalte 
terugloopt naar een half procent, dat is net 
Saharazand.”

N
ick van Eekeren.
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Dit pleit voor bewust omgaan met bekalken in 
kleine stapjes en niet met grote hoeveelheden 
tegelijk. Voor verhoging van het organische-
stofgehalte in de bodem moet je proberen de 
grondbewerking te minimaliseren. Met grond-
bewerking breng je lucht in de bodem en dat 
stimuleert de afbraak van organische stof. Dat 
geldt ook voor grasland scheuren. Bovendien 
komt daar een enorme hoeveelheid stikstof bij 
vrij, die zelden volledig benut wordt door het 
volggewas waardoor er veel stikstof uitspoelt. 
Grasland vernieuwen moet je dus spaarzaam 
doen, vindt Van Eekeren. 
Bij het verbeteren van de bodemvruchtbaar-

heid zijn alle onderdelen – chemisch, fysisch 
en biologisch, plus organische stof en bewor-
teling – van even groot belang, benadrukt 
Van Eekeren. „Ze werken allemaal op elkaar 
in. Het is niet zo dat het ene aspect van de bo-
demkwaliteit belangrijker is dan het andere; 
ze moeten allemaal met elkaar in balans zijn.”

Grondsoort
Maar hoeveel valt er nu te winnen bij het 
verbeteren van de bodemkwaliteit? Is de 
grondsoort niet veel meer bepalend voor de 
uiteindelijke grasopbrengst? „Natuurlijk is 

grondsoort belangrijk”, zegt Van Eekeren. 
„Uit onderzoek op zowel zand- als veengrond 
blijkt echter dat de beste percelen op zand-
gronden een hogere drogestofopbrengst 
hebben zonder extra N-bemesting dan het 
gemiddelde van de veenpercelen. De droge-
stofopbrengst van grasland op veengrond, 
zonder extra stikstofgift, tussen bedrijven 
varieerde van 6,7 tot 14 ton droge stof. Op 
zandbedrijven was de variatie van 3 à 4 tot 
pakweg 10 ton droge stof. Oftewel: op deze 
grondsoorten zit er ruim een factor 2 tot 3 
tussen, waarmee er dus alle ruimte is voor 
verbetering.” �

De leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap van de Wageningen Uni-
versiteit werkt aan een praktisch hulpmiddel waarmee boeren zelf een goede 
indruk kunnen krijgen van de bodemkwaliteit op bedrijfsniveau: de Bodem 
Conditie Score (BCS). Je zou dit instrument kunnen vergelijken met het condi-
tiescoren bij koeien, waarbij op basis van voorbeeldfoto’s op een scorekaart 
de lichamelijke conditie van een koe op verschillende onderdelen met cijfers 
wordt beoordeeld.
Bij het scoren van de bodemconditie ga je op soortgelijke wijze te werk. Je 
begint met het uitsteken van een stuk uit de zode van 20 x 20 x 20 centimeter. 
Vervolgens wordt de bodem op verschillende onderdelen ‘gescoord’: bewor-
teling, structuur, kleur (hoe hoger het gehalte organische stof, hoe donkerder 
de grond; en ijzervlekken duiden bijvoorbeeld op slechte ontwatering) en het 
aantal regenwormen. Per onderdeel zijn er verschillende referentiefoto’s – 
bijvoorbeeld van slechte, gemiddelde en goede structuur – op basis waarvan 
de veehouder een cijfer kan toekennen. 
Voor het scoren van het onderdeel bodembedekking (hoe dicht is de zode, 
zijn er sporen van erosie of natte plekken?) kijk je naar het perceel als geheel. 
En voor het beoordelen van een eventuele verdichte laag moet de spade nog 
iets dieper de grond in, tot zo’n 50 centimeter. 
Dit instrument is geënt op de Nieuw-Zeelandse Visual Soil Assessment-
methode en aangepast aan de Nederlandse bodemkenmerken. Doel is om 
zo op bedrijfsniveau de bodemkwaliteit goed in beeld te krijgen, legt Marthijn 
Sonneveld van de leerstoelgroep uit. „De meeste boeren hebben op de 
landbouwschool bij het vak bodemkunde ooit wel eens een profielkuil gezien, 
maar in de loop der jaren is die kennis misschien verwaterd. Terwijl je hele 
bedrijfssysteem feitelijk staat of valt met de bodemkwaliteit; dat is het funda-

Bodem Conditie Score

Verhouding calcium-magnesium belangrijk
De verhouding tussen calcium (kalk) en magnesium in de bodem is 
belangrijk voor de bodemstructuur. Calcium (kalk) is een vrij groot 
chemisch element. Voldoende calcium in het klei-humuscomplex 
betekent dat er genoeg lucht tussen de bodemdeeltjes zit, omdat 
de grote kalkmoleculen de bodemdeeltjes uit elkaar drukken. 
Dat is goed voor de beworteling, het waterafvoerend vermogen 
en de capillaire werking van de bodem. Magnesium is juist een 
klein element; hoe meer magnesium in de bodem, hoe eerder de 
bodem verdicht, hoe slechter de waterafvoer en hoe meer kans op 
vertrapping. De ideale verhouding tussen calcium en magnesium 
in het kleihumuscomplex is 68 procent om 12 procent, legt Sjoerd 
Smits uit. Hij is adviseur bij teelttechnisch adviesbureau HortiNova. 
„Veel boeren denken dat als de pH van de bodem goed is, zo 
rond de 5,5, dat er ook voldoende calcium in de grond zit. Maar 
dat hoeft niet zo te zijn”, stelt hij. Want niet alleen calcium, maar 
ook kali, natrium en magnesium beïnvloeden de zuurgraad van 
de grond. Het kan dus goed zijn dat de pH van de grond goed 
is, maar dat er toch sprake is van calciumgebrek. „Vooral in de 
melkveehouderij zie je dat in veel bodems het calciumgehalte 
heel laag is en het magnesiumgehalte hoog”, aldus Smits. 
„De calcium in het gras wordt namelijk door de koe omgezet 

in melk en verdwijnt van het bedrijf, waardoor mest nauwelijks 
kalk bevat. Daarbij zijn rundveerantsoenen meestal rijk aan 
magnesium om slepende melkziekte te voorkomen. Mest is dus 
juist magnesiumrijk en zo raakt in de loop der jaren de calcium-
magnesiumverhouding in de bodem uit balans. Maar als je alleen 
naar de pH kijkt, zie je dat niet.” 
Een goede indicator voor kalkgebrek zijn paardenbloemen, vindt 
Smits: die halen met hun lange penwortel calcium dieper uit de 
bodem. Paardenbloemblad is heel kalkrijk. Zodra de plant af-
sterft, repareert de bodem zichzelf met een ‘kalkbommetje’. „Als 
je gaat bekalken, ben je meteen ook de paardenbloemen kwijt.”
Om de calcium-magnesiumverhouding weer te herstellen, is het 
belangrijk een bodemanalyse te laten maken (om exact te weten 
hoeveel kalk je moet toevoegen) en dan te bekalken met kalk 
zónder toegevoegde magnesium. Een bodem is in principe met 
één gift te repareren, aldus Smits. „Boeren die dan alleen naar 
de pH kijken, denken dat het kalk uitrijden niets heeft geholpen 
omdat de pH niet verandert, maar de bodem verbetert wel de-
gelijk.” Als je in het najaar bekalkt, zul je het effect op de betere 
bodemstructuur in het volgende groeiseizoen meteen ervaren, 
belooft de adviseur. 

ment. Als je bodemmonsters door een laboratorium laat analyseren, dan heb 
je op papier hoeveel nutriënten er in het bovenste deel van de bodem aanwe-
zig zijn, maar het zegt nog niet zo heel veel over de algehele bodemkwaliteit. 
Met de Bodem Conditie Score krijg je daar wel heel praktisch inzicht in.”
Vorig jaar is een eerste versie van de methode beproefd bij tien boeren in de 
Beemster in Noord-Holland, waarvoor ook de eerste referentiebeelden zijn 
vastgesteld. Sonneveld hoopt dat de BCS-meetlat nog dit jaar in principe 
praktijkrijp is. In de toekomst zullen er meer referentiebeelden voor bodem-
kwaliteit moeten worden vastgesteld, zodat rekening gehouden kan worden 
met de variatie in bodemgesteldheid in de Nederlandse landschappen.
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‘Boer m
oet als akkerbouw

er naar gras gaan kijken’

Zo veel m
ogelijk kw

alitatief hoogw
aardig ruw

voer w
innen van eigen 

bodem
. D

at is een van de speerpunten van K
ringlooplandbouw

. 

Zeker m
et de huidige hoge (kracht)voerprijzen verdient optim

alisatie 

van de grasw
inning alle aandacht. O

f, aldus John Baars van D
irksen 

M
anagem

ent Support: „Een veehouder m
oet eigenlijk als een 

akkerbouw
er over zijn grasland gaan w

aken.”

bij aangenom
en dat de berekende w

aarden 
van het krachtvoer ook w

erkelijk benut zijn.

W
egen is w

eten
D

M
S, dat al jarenlang de bedrijfsgegevens van 

X

S
erie over kringlooplandbouw

Zo’n 350 N
ederlandse m

elkveehouders zijn al vele jaren bezig m
et kringloopland-

bouw
 in w

erk- en studiegroepen, aangestuurd door agrarisch adviesbureau Boeren-
verstand en D

irksen M
anagem

ent S
upport. D

at heeft inm
iddels een schat aan data 

en praktische ervaring opgeleverd. Boerenverstand w
il die kennis graag overdragen. 

D
aarom

 publiceert M
elkvee M

agazine dit jaar een serie artikelen w
aarin telkens een 

ander aspect van de kringloop(landbouw
) bij de kop w

ordt gepakt. In dit num
m

er de 
derde aflevering: de grasopbrengst.

V
eel boeren w

eten uit hun hoofd precies de 
gem

iddelde productie van hun koeien en kun-
nen van hun beste dieren zelfs m

oeiteloos de 
afgesloten lijsten van de m

oeders en groot-
m

oeders oplepelen. M
aar hoeveel ton droge 

stof kw
am

 er nou vorig jaar van dat achterste 
perceel grasland? ‘Eh....’
D

at soort gegevens hebben de m
eeste vee-

houders niet zom
aar paraat. En dat terw

ijl het 
grasland – m

et een prijs variërend van 40.000 
tot pakw

eg 80.000 euro per hectare – een 
relatief duur productiem

iddel is. „D
an zou 

je toch precies m
oeten w

illen w
eten hoeveel 

ruw
voer dat oplevert”, m

eent John Baars van 
het Beusichem

se adviesbureau D
irksen M

a-
nagem

ent Support (D
M

S). „A
lleen is dat nu in 

de praktijk nog heel lastig.”
In de praktijk zijn er verschillende m

anieren 
w

aarop de grasopbrengst kan w
orden be-

paald. A
llereerst is daar de eigen inschatting 

van de veehouder, die, afhankelijk van zijn 
kennis en ervaring, de grashoogte ten opzich-
te van zijn laarzen en zijn tim

m
erm

ansoog, 
een goede of m

inder goede ram
ing van de 

drogestofopbrengst per hectare kan m
aken. 

D
e tw

eede m
ethode is gem

eten volum
e-op-

brengst van de kuilvoorraad door bijvoorbeeld 
het BLG

G
, w

aarbij het bedrijfslaboratorium
 

de kuil opm
eet w

aarna de m
elkveehouder de 

totale droge stof kan delen door het aantal 
hectares dat in de kuil zit. D

it levert een dro-
gestofopbrengst per hectare op. 
D

aarnaast zijn er berekende opnam
es per 

hectare op basis van de V
EM

-behoefte en de 
productie van de veestapel, zoals die binnen 
de BEX

 en binnen K
ringlooplandbouw

 w
orden 

gehanteerd (restpostform
ules). D

eze geven niet 
de opbrengst aan, m

aar zijn m
eer een aanw

ij-
zing voor de effi

ciëntie. Bovendien w
ordt hier-

Eigen gras eerst

Effect van instraling van de  
zon op vers, in te kuilen gras
O

ver het tijdstip van m
aaien w

ordt in de praktijk w
el eens gediscussieerd. S

om
m

ige boeren 
kiezen voor m

aaien in de nam
iddag, om

dat er dan m
eer suiker in het gras zit. M

aar volgens 
M

alenstein levert later op de dag m
aaien niet zoveel op, om

dat het gras dan toch nog een 
nacht blijft liggen. O

ok bij gem
aaid gras gaat de ‘adem

haling’ en daarm
ee de suikerafbraak 

‘s nachts nog door. „D
at stopt pas w

anneer het drogestofgehalte boven de 35, 40 procent 
kom

t.” A
ls het langere tijd stabiel zonnig w

eer is, m
aakt het qua suiker dus w

einig uit of je ‘s 
avonds of ‘s ochtends m

aait. 
W

el m
aakt het uit m

et w
elk drogestofgehalte w

ordt ingekuild, stelt de adviseur. „N
aarm

ate 
er vochtiger w

ordt ingekuild, w
ordt er m

eer suiker om
gezet in zuren, zoals m

elkzuur. D
at 

geeft een sterke verlaging van de pH
 van de kuil. Er gaat dan dus suiker verloren voor de 

pensm
icroben, terw

ijl de oplosbaarheid van het eiw
it ook nog eens toeneem

t.”

Pensm
icrob

en
H

oe belangrijk is suiker in de kuil? Klopt het dat het m
ét suiker altijd m

akkelijker m
elkt dan 

zonder? „S
uiker is vooral van belang als voeding voor de pensm

icroben”, beaam
t M

ale-
stein. „S

uiker uit drogere graskuil kom
t m

ooi geleidelijk vrij in de pens; dat duurt ongeveer 
een kw

artier per hap. D
at houdt de m

icroben heel stabiel aan de gang. A
ls je suiker aan het 

rantsoen toevoegt in de vorm
 van m

elasse, kom
t die suiker veel sneller vrij. H

et gehalte piekt 
in de pens en je hebt eerder kans op pensverzuring.”
M

alestein geeft als voorbeeld een graskuil m
et 100 gram

 suiker, w
aarvan koeien dagelijks 10 

kilo droge stof opnem
en, om

gerekend dus een opnam
e van een kilo suiker per dag. „A

ls je die 
kilo suiker uit m

elasse zou voeren, zouden ze 2,5 kilo m
elasse m

oeten opnem
en; dat krijg je 

in een rantsoen nooit voor elkaar.” Bovendien zou het voer van de stroperigheid niet m
eer te 

m
engen zijn, w

eet hij.

H
ooi

Een ander product dat volgens zow
el M

alestein als Van de G
eest heel goed is voor een sta-

biele pensw
erking, is hooi. H

ooi is niet zuur of basisch, m
aar heel neutraal, m

et een pH
 van 

7. Pensm
icroben gedijen het best bij een pH

 van boven de 6, aldus M
alestein. D

us een zu-
rige, natte kuil kun je daar prim

a m
ee com

penseren. „Eigenlijk is hooi altijd goed, ongeacht 
het rantsoen. H

et past altijd en het verdringt geen andere voedingsstoffen.” Beide deskundi-
gen raden boeren aan om

 m
aar een lekkere frisse baal hooi voor het voerhek te zetten, „en 

je zult zien dat de koeien er precies uit opnem
en w

at ze nodig hebben. Ze corrigeren zichzelf 
erm

ee.” Vooral verse koeien zullen er veel belangstelling voor hebben, vindt M
alestein.

H
et lichte, droge product is geneigd om

 boven in de pens te gaan ‘dobberen’; het passeert 
de pens m

inder snel dan natte, stengelige graskuil, legt hij uit. M
et hooi erbij zullen ook 

zw
aardere producten beter ferm

enteren, om
dat ze langer in de pens blijven hangen. „Voor 

de koe is hooi altijd gunstig. A
lleen qua bew

erking en m
echanisatie is het een uitdaging.” 

H
ooi-netw

erk
Iem

and die 80 koeien m
elkt en dagelijks 1 kilo hooi w

il verstrekken, zal bij een oogst van 
3.500 kilo droge stof per hectare m

instens 8 hectare goed hooi m
oeten w

innen. D
at vergt 

strategische keuzes, aldus Teus Verhoeff. „N
iet alleen in het m

aairegim
e, m

aar ook in de 
keuze van de percelen, de bem

esting van percelen – schraal – en de keuze van het w
eide-

m
engsel, bijvoorbeeld gras m

et m
et klaver of kruiden.” 

Instraling
Tem

peratuur
Vocht

VEM
D

VE
O

EB
Pensenergie

Penseiw
it

D
S opnam

e

Zonnig
Koud

D
roog

1.010
100

30
++++

-
100

N
at

1.050
100

50
+++

+
110

W
arm

D
roog

900
90

10
++

--
85

N
at

950
90

40
0

0
90

Bew
olkt

Koud
D

roog
1.000

100
70

+
+

100

N
at

1.040
100

90
0

+++
110

W
arm

D
roog

930
90

60
--

0
85

N
at

950
90

80
---

++
90

honderden K
ringloopboeren verw

erkt, heeft 
ervaren dat er forse verschillen zitten tussen 
de berekende, de gem

eten en de geschatte 
opbrengsten per hectare. D

ie afw
ijkingen 

kunnen bovendien alle kanten op gaan. „D
us 

w
at kom

t er nu w
erkelijk af? D

e enige m
anier 

om
 daar goed grip op te krijgen, is w

egen”, 
zegt Baars. Bij w

eegproeven m
et boeren in 

de G
elderse Vallei is gebleken dat de variatie 

in drogestofopbrengst groot is, van 10 tot 14 
ton droge stof per hectare per jaar. „G

eluk-
kig kom

en er steeds m
eer loonw

erkers 

Verhoeff is adviseur bij PPP A
gro A

dvies en begeleider van het dit voorjaar opgestarte 
netw

erk ‘H
eerlijk, H

elder H
ooi’, w

aarin dertien N
oord-H

ollandse boeren m
eedraaien. H

et 
netw

erk w
il uitzoeken hoe hooi(bouw

) als ‘vergeten voer en vergeten am
bacht’ opnieuw

 is 
in te passen in de hedendaagse professionele m

elkveehouderij. „Vroeger voerde iedereen 
hooi, totdat het inkuilen in zw

ang raakte. N
u kom

en w
e er achter dat het toch w

el voordelen 
had.” 
H

ooi lijkt voorzichtig bezig aan een com
e-back. H

et netw
erk w

il onderzoek doen naar de 
verschillende hooim

ethoden in binnen-en buitenland (w
inning, opslag, broei voorkom

en), 
de verbetering van de kringloop (betere N

-benutting, m
inder am

m
oniakuitstoot), w

at er 
m

ogelijk is m
et een typisch hooi-rantsoen, de effecten op diergezondheid (m

inder klauw
-

problem
en) en in hoeverre de kw

aliteit en de sm
aak van m

elk en vlees verbeteren. Zo is er 
bij hooi bijvoorbeeld geen risico op boterzuurbacteriën, w

at gunstig zou zijn voor de sm
aak 

van m
elk en kaas. N

iet voor niets is ook C
ono als zuivelverw

erker bij het netw
erk betrokken, 

evenals adviesbureau Boerenverstand. 
Voor m

eer inform
atie zie ook: w

w
w

.b
oerenverstand

.org
 

Zelfstandig veevoeradviseur A
art M

alestein: „H
ooi is voor de koe altijd gunstig. Zet m

aar 
een lekkere frisse baal hooi voor het voerhek en je zult zien dat de koeien er precies uit 
opnem

en w
at ze nodig hebben.”

A
art M

alesteins tab
el voor vers g

ras. B
oeren kunnen hierm

ee een red
elijke 

inschatting
 m

aken van d
e kw

aliteit van het g
ras d

at ze in d
e kuil g

aan krijg
en. 
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die werken met hakselaars of silagewagens 
met een weeginrichting, of met een mobiele 
weegbrug. Akkerbouwers zijn dat al lang 
gewend, die laten alle vrachten wegen omdat 
ze de tarwe en andere producten per kilo 
betaald krijgen. Veehouders zouden eigenlijk 
op dezelfde manier over hun grasopbrengst 
moeten waken.”
Zeker als in 2015 het systeem van evenwichts-
bemesting wordt ingevoerd – en die kant gaat 
het wel op, verwacht Baars – wordt het nood-
zakelijk dat je als boer precies kunt aangeven 
wat je aan stikstof en vooral fosfaat van je 
land hebt geoogst, stelt hij. „Alleen dan kun 
je eerlijk worden afgerekend.”
Melkveehouder en zelfstandig adviseur Wim 
van de Geest van K&G Advies uit Spakenburg 
(U.) is het hier roerend mee eens. Ook hij pleit 
voor wegen. „We zien bij wegen vaak dat er 
meer van het land af komt dan dat er via de 
BEX wordt berekend. De correlatie tussen de 
berekende opbrengst via de BEX en de wer-
kelijke drogestofopbrengst per kuub kuilgras 
is maar 17 procent, oftewel: in 83 procent van 
de gevallen klopt het niet.” Het is niet voor 
niets dat ook het BLGG een onderzoek is ge-
start om te komen tot een betrouwbaardere 
meting van de droge stof per kubieke meter 
kuilgras, geeft hij aan. 

Kuil niet te droog
Van de Geest heeft diverse adviezen voor 
het verbeteren van het rendement van het 
eigen gras. Bijvoorbeeld voor het verbeteren 
van de grasopname bij een lager ruw eiwit 
in het gras. „Een veelgemaakte fout is dat 
kuilen te droog worden binnengehaald, 
bijvoorbeeld met 60 procent droge stof of 

meer. Dan wordt het eiwit te bestendig en 
in combinatie met een lagere drogestofop-
name onvoldoende benut. Je moet dan veel 
snel eiwit bijvoeren om dit te corrigeren. 
Probeer dus de eerste en tweede snede liefst 
bij 45 procent droge stof in te kuilen. Een 
keer schudden en wegwezen. Bij sterk dro-
gend zomerweer zou je met een maaikneu-
zer het schudden zelfs achterwege kunnen 
laten.” 
Eiwitarm gras droogt ook nog sneller; hou 
daar dus rekening mee, zegt Van de Geest. 
Hetzelfde geldt voor beheersgras dat je na 15 
juni maait. „Dat droogt als een gek, dus pro-
beer het niet te droog in te kuilen. Het is vaak 
uitstekend voer voor oudere pinken en droge 
koeien; als je het niet te droog inkuilt, kunnen 
die het eiwit ook nog benutten.”
Een andere tip is om najaarsgras, dat in sep-
tember, oktober vaak veel onbestendig eiwit 
bevat, apart in te kuilen of in ronde balen te 
persen. „Dat geeft snel eiwit af in de pens en 
dat kun je dan bijvoeren in de zomer als het 
weidegras wat doorschiet.” Ook voor andere 
kuilen met extreme voederwaarden verdient 
het aanbeveling die in balen in te kuilen. Voor-
waarde is dan wel dat je min of meer gemengd 
kunt voeren, aldus de Spakenburgse adviseur. 

Suiker
Boeren kunnen dus de eiwitkwaliteit sturen 
door niet te droog in te kuilen. Ook het 
suikergehalte in de kuil is tot op zekere 
hoogte te sturen, aldus Aart Malestein. Deze 
zelfstandig adviseur uit Voorthuizen (Gld.) 
houdt al tientallen groeiseizoenen elke dag 
het weer bij. Als het in het voorjaar bewolkt 
is, bedraagt de suikerproductie van het gras 

overdag 20 tot 30 gram per kilo droge stof, 
weet hij. ‘s Nachts wordt ongeveer evenveel 
suiker weer afgebroken via de ‘ademhaling’ 
van het gras. Bij groeizaam zonnig weer in 
mei stijgt het suikergehalte overdag met 
pakweg 80 gram per kilo droge stof, aldus 
Malestein. Met 30 gram afbraak ‘s nachts 
komt er dan elke dag netto 50 gram suiker 
bij, totdat het gras met een suikergehalte 
van zo’n 250 gram het optimum heeft be-
reikt. 
„Als het dus na een periode van aanhoudend 
bewolkt weer ineens mooi zonnig wordt, 
probeer dan minstens een dag te wachten met 
maaien”, adviseert hij. „Als het kan twee of 
drie dagen. Dan pak je die extra suiker nog 
even mee.” Tijdens koele nachten wordt er 
overigens minder suiker verbruikt dan tijdens 
warme nachten. �

Wim van de Geest:  

Calcium-fosforbalans in de gaten houden
Goede melkveerantsoenen hebben een calcium-fosforverhou-
ding van 1,7 calcium op 1 fosfor, aldus Wim van de Geest. „In 
veel rantsoenen, zeker als snijmais wordt bijgevoerd, wordt deze 
norm niet gehaald”, stelt hij. Afgelopen winter zat er behoorlijk 
fosfor (P) in de kuilen, wat betekent dat de koe eigenlijk extra 
calcium nodig heeft om die verhouding weer in balans te bren-
gen. Ook raapschroot bevat veel fosfor. Nu soja-eiwit duur is, 
kiezen veel boeren voor raapschroot als alternatief, maar daar 
moet dan wel voldoende voederkrijt tegenover staan, volgens 
Van de Geest. „Denk erom, een koe die 40 liter melk geeft, geeft 
ook elke dag 48 gram zuivere calcium weg. Als dat niet in de 
voeding zit, haalt ze het uit de botten.”
Calcium is makkelijk te compenseren met voerkrijt. „Voer je daar-

van 100 gram per dag, dan komt daar ook weer een deel van in 
de mest en dat is goed voor de bodem. Dan zou je het bekalken 
van grasland waarschijnlijk zelfs achterwege kunnen laten.”
Door de bufferende werking van voederkrijt wordt pensverzuring 
tegen gegaan zodat koeien het ruwvoer beter opnemen. Boven-
dien zorgt het voor hardere klauwen. Van de Geest: „Veehouders 
die een hogere Ca/P-verhouding gaan voeren, zien ook vaak dat 
de verse koeien beter en sneller opschonen na het afkalven.”
Ook hooi bevat zeker 5 gram calcium per kilo droge stof bij 3 
gram fosfor en luzernehooi zelfs 12 gram calcium bij 3 gram fos-
for. Bijkomend voordeel van hooi is dat het extreem veel vitamine 
D bevat, aldus de adviseur. „Dat is belangrijk, want vitamine D3 
reguleert de calcium-fosforbalans in het lichaam.”

Zelfstandig adviseur Wim van de Geest van 
K&G Advies hamert op het belang van een 
goede calcium-fosforverhouding in het 
melkveerantsoen.
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Boeren die w
erken m

et de K
ringloopW

ijzer, zouden deze kunnen laten 

certificeren en daarm
ee aantonen hoe duurzaam

 hun bedrijfsvoering 

is. A
dviesbureau Boerenverstand ijvert ervoor de K

ringloopW
ijzer 

bij zo veel m
ogelijk loketten erkend te krijgen als bew

ijs van 

m
ilieuverantw

oord ondernem
en. „Er liggen kansen binnen het G

LB, 

m
estbeleid, vergunningverlening, w

aterschappen, financiering, noem
 

m
aar op”, aldus Frank V

erhoeven. 

m
iddeld in Europa, om

dat de opbrengsten ook 
hoger liggen dan gem

iddeld. M
et het K

ring-
loopcertifi

caat kunnen boeren dit ook bedrijfs-
specifi

ek onderbouw
en, aldus Verhoeven. 

V
erder m

oet de K
ringloopW

ijzer ertoe leiden 
dat boeren straks niet w

orden afgerekend 
op diernorm

en, m
aar op het behalen van de 

gestelde doelen. D
aarom

 zet Boerenverstand 
er sterk op in dat de dierlijke m

est op de 
bedrijven kan w

orden behouden, in ruil voor 
m

inder kunstm
est. D

e kunstm
estruim

te kan 
dan bijvoorbeeld w

orden ingevuld m
et ge-

scheiden m
est. V

erhoeven: „A
ls je gescheiden 

m
est goed en verantw

oord aanw
endt, zou 

je op een bepaalde locatie ook m
eer dieren 

m
oeten kunnen houden. D

at is het idee.”

V
ergunningverlening

Een ander terrein w
aar K

ringloopW
ijzer-

boeren w
ellicht kunnen profi

teren van het 
certifi

caat, is dat van de vergunningverlening 
binnen bijvoorbeeld PA

S en N
atura 2000. O

p 
heel veel plaatsen in N

ederland w
orden agra-

X

O
nlangs hebben de adviesbureaus Boeren-

verstand, D
irksen M

anagem
ent Support en 

ETC voor het derde achtereenvolgende jaar 
kringloopcertifi

caten uitgereikt aan w
at zij 

betitelen als ‘de m
eest duurzam

e m
elkveehou-

ders van N
ederland’. D

e bedrijven w
orden op 

zes indicatoren gescoord: luchtkw
aliteit (de 

hoeveelheid am
m

oniak per ton m
elk), w

ater-
kw

aliteit (stikstofoverschot per hectare), bo-
dem

kw
aliteit (fosfaatoverschot per hectare), 

klim
aat (CO

2-equivalenten per 100 kilo m
elk), 

footprint (percentage V
EM

 uit eigen ruw
voer) 

en biodiversiteit en landschap. Per onderdeel 
w

orden de duurzaam
heidsprestaties gescoord, 

van m
atig (brons) tot excellent (platina).

M
aar w

at kun je nu m
et zo’n fraai papiertje 

in de hand? W
at is zo’n certifi

caat concreet 
w

aard? D
ie vraag is niet zo m

akkelijk te be-
antw

oorden. H
et is een kw

estie van zoeken, 
uitproberen, proefprojecten draaien en heel 
veel lobbyen bij allerlei overheden, instanties 
en sectororganisaties. Toch beginnen zich 
onderhand verschillende contouren af te te-
kenen, volgens Frank V

erhoeven van Boeren-

verstand. H
ij ziet diverse m

ogelijkheden voor 
het certifi

caat. 

G
LB

A
llereerst binnen het nieuw

e gem
eenschappe-

lijke landbouw
beleid (G

LB). Tijdens de zoge-
noem

de consultatieronde van het M
inisterie van 

Econom
ische Zaken over het nieuw

e G
LB heeft 

Boerenverstand de K
ringloopW

ijzer ingediend 
als instrum

ent w
aarm

ee boeren zouden kunnen 
aantonen dat ze voldoen aan de drie vergroe -
ningseisen. O

p dit m
om

ent gelden alleen nog 
biologische boeren m

et het Eko-keurm
erk als 

‘green by defi
nition’: het Eko-keurm

erk is dan 
voldoende bew

ijs dat zij voor de vergroenings -
toeslagen in aanm

erking kom
en. N

ederland 
vindt dat daar ook andere, bestaande certifi

ca -
ten voor in aanm

erking zouden kunnen kom
en 

(zie kader K
ringloopcertifi

caat en G
LB). D

e 
initiatiefnem

ers zetten zich er nu hard voor in 
dat de K

ringloopW
ijzer die positie verw

erft. 
O

ok voor de beloning voor andere groene 
en blauw

e diensten zou de K
ringloopW

ijzer 

m
oeten kunnen gelden als onderbouw

ing, 
hoopt Boerenverstand. 

Borging
U

iteraard betekent het w
el dat de cijfers 

die ten grondslag liggen aan het K
ringloop-

certifi
caat, onafhankelijk en betrouw

baar 
m

oeten kunnen w
orden geborgd. H

oe je dat 
het best kunt borgen, w

ordt op dit m
om

ent 
in opdracht van Boerenverstand onderzocht 
door Stichting M

ilieukeur. Feit is dat er in N
e-

derland al heel veel gegevens - denk bijvoor-
beeld aan de m

elkleverantie, voerafnam
e, I&

R 
- elektronisch w

orden vastgelegd. D
ie zou de 

sector in een centrale database bij elkaar kun-
nen brengen, zoals bijvoorbeeld ook gebeurt 
in de database M

ediRund, w
aar het antibioti-

cagebruik w
ordt geregistreerd. A

lleen dan zijn 
de data ook door de overheid controleerbaar. 
Boerenverstand beschouw

t de K
ringloopW

ij-
zer ook als instrum

ent voor het behoud van 
derogatie. N

ederlandse boeren m
ogen m

eer 
dierlijke m

est per hectare aanw
enden dan ge-

W
at is de  

KringloopW
ijzer 

w
aard?

rische ondernem
ers nu beperkt in hun uitbrei-

dingsm
ogelijkheden vanw

ege die m
ilieu- en 

natuurbescherm
ingsafspraken. „Stel dat een 

kringloopboer via het voerspoor kan aanto-
nen dat hij m

inder am
m

oniak produceert, 
dan zou hij w

ellicht niet hoeven te investeren 
in een dure em

issiearm
e vloer”, fi

losofeert 
V

erhoeven hardop. 
Bij een aantoonbaar lagere am

m
oniakuitstoot 

kan er ruim
te ontstaan voor het gew

enste 
aantal dieren. D

e provincie D
renthe (zie kader) 

denkt al die richting op. O
ok in N

oord-Brabant 
m

oeten boeren die w
illen uitbreiden, aantonen 

dat ze duurzaam
 en m

ilieuverantw
oord ope-

reren. „D
at kun je prim

a doen m
et de K

ring-
loopW

ijzer.” Verhoeven erkent dat dit vergun-
ningstechnisch nog een uitdaging is. Er blijft 
veel lobbyw

erk nodig. Echter, zodra de borging 
van het K

ringloopcertifi
caat geregeld is, zal het 

m
akkelijker w

orden, is de verw
achting. 

W
aterschapsheffingen

K
ringloopboeren betekent ook: boeren m

et 

m
inder stikstof- en fosfaatverliezen en dus 

ook m
inder uitspoeling naar grond- en op-

pervlaktew
ater. Sam

en m
et Boerenverstand 

kijken kringloopboeren onder m
eer in de 

regio M
idden-D

elfl
and w

at de m
ogelijkheden 

zijn voor goed presterende boeren om
 m

et 
behulp van het certifi

caat korting te krijgen 
op de w

aterschapsheffi
ngen (zie kader). 

D
uurzam

e zuivel borgen
O

ok in de zuivelsector groeit het besef dat 
zuivel niet alleen gezond en ‘voedselveilig’ 
m

oet zijn, m
aar ook op een m

ilieuverantw
oor-

de m
anier m

oet zijn geproduceerd. Zeker m
et 

het oog op 2015 en de te verw
achten uitbrei-

dingen in de m
elkproductie zal de zuivelsec-

tor zich naar de afnem
ers m

oeten kunnen 
verantw

oorden over de w
ijze hoe ze om

gaat 
m

et grondstoffen en m
ilieuverliezen. „In het 

buitenland zie je die ontw
ikkeling al; de retail 

garandeert m
eer en m

eer dat de consum
en-

tenproducten ook m
ilieuverantw

oord zijn ge-
produceerd”, zegt Frans A

arts, projectleider 

Boerenverstand ziet kansen bij diverse loketten
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BEX
 en voeranalyses laat doen. D

at doen ze 
niet voor niets.”
D

e BEX
 zal op den duur opgaan in de K

ring-
loopW

ijzer. D
at w

ordt hét standaardinstru-
m

ent voor de stikstof-, fosfor- en koolstof-
kringloop op het m

elkveebedrijf, aldus A
arts 

en V
erhoeven. Centraal daarbij staat dat 

boeren individueel w
orden afgerekend op 

hun m
ilieuprestaties, dus op hun behaalde 

doelen. En dat de regeldruk w
ordt verm

in-
derd: boeren hoeven niet verplicht te inves-
teren in allerlei dure, technische ‘end of pipe’ 
oplossingen, zoals luchtw

assers of em
issiearm

e 

vloeren, m
its ze m

aar kunnen aantonen dat 
hun bedrijfsvoering m

ilieuverantw
oord is. 

En los daarvan betekent kringloopboeren: zo 
effi ciënt m

ogelijk boeren m
et een zo laag m

o-
gelijke aanvoer van krachtvoer en kunstm

est, 
betere kw

aliteit en hogere opbrengst van 
eigen ruw

voer en betere kw
aliteit en benut-

ting van eigen m
est. D

it ten dienste van een 
optim

ale (en geen m
axim

ale) productie per 
koe. A

arts schat in dat K
ringloopboeren op al-

lerlei vlakken m
inim

aal 5 procent rendem
ents-

verbetering zullen ervaren. Puur doordat ze 
aan al deze aspecten m

eer aandacht besteden. 

„A
ls je gem

iddeld 10 ton droge stof van een 
hectare haalt, zal dat 10,5 ton w

orden”, voor-
spelt hij. „Zonder dat je daar m

eer m
est voor 

nodig hebt.” M
et m

inder input m
eer output 

dus. V
erhoeven: „A

ls je de kringloop goed op 
orde hebt, bespaar je kosten. Je krijgt inzicht 
in de opbrengst van je grond en gew

assen, je 
gaat effi ciënter draaien. D

at betekent ook dat 
je m

akkelijker kunt afl ossen. Ik zie het K
ring-

loopcertifi caat daarom
 ook een rol spelen bij 

fi nanciering. O
ok voor de banken w

ordt het 
aantrekkelijker om

 m
et kringloopboeren in 

zee te gaan.” �

Kringloopcertificaat en G
LB

Kan een deelnem
er aan de KringloopW

ijzer straks 
m

et een certifi caat aantonen dat hij aan de vergroe-
ningseisen voldoet? H

et M
inisterie van Econom

i-
sche Zaken w

il nog niet op die zaak vooruitlopen. 
D

e Brusselse onderhandelingen over het G
em

een-
schappelijk Landbouw

beleid na 2013 zijn nam
elijk 

nog in volle gang. W
el laat een w

oordvoerder w
eten 

dat N
ederland (en andere lidstaten) ervoor pleiten 

dat boeren de voorgestelde vergroeningsverplich-
tingen ook m

ogen invullen via agrarisch natuurbe-
heer en via deelnam

e aan duurzaam
heidscertifi ca-

ten anders dan biologisch, zoals de KringloopW
ijzer. 

N
ederland w

il zulke particuliere initiatieven voor een 
duurzam

e(re) landbouw
 graag ondersteunen.

Voorw
aarde is w

el dat de duurzaam
heidscertifi ca-

ten m
inim

aal tot dezelfde resultaten leiden als de 
beoogde vergroeningsm

aatregelen. Resultaten die, 
als het aan N

ederland ligt, w
orden afgem

eten aan 
de verbeterde kw

aliteit van w
ater en bodem

, het 
verhogen van de biodiversiteit en het terugdringen 
van de effecten van klim

aatverandering. H
et ligt 

dan ook voor de hand dat certifi caten zich richten 

op het hele bedrijf (land en gebouw
en) en niet 

alleen op de inrichting of een specifi eke product-
groep of specifi ek gew

as, aldus het m
inisterie. 

D
e goedkeuring van de duurzaam

heidscertifi caten 
is geen taak van de lidstaten, m

aar van de Euro-
pese C

om
m

issie, vindt N
ederland. D

e precieze 
regels en voorw

aarden voor de certifi caten en de 
beoordeling en goedkeuring ervan m

oeten in de 
hele EU

-28 gelijk zijn. A
ls - in de N

ederlandse visie 
- goedkeuring w

ordt verkregen, kan de deelnem
er 

aan een certifi caat voor de gehele bedrijfsopper-
vlakte landbouw

grond de vergroeningsbetaling 
ontvangen, aldus Econom

ische Zaken.

Boerenverstand w
il graag dat alle gebruikerserva-

ringen rond de KringloopW
ijzer boven tafel kom

en. 
H

oe m
eer gebruikerservaringen gedeeld w

orden, 
hoe beter het instrum

ent kan w
erken, aldus Verhoe-

ven. O
ok qua borging zijn volgens hem

 innovatieve 
m

anieren denkbaar, zoals G
M

P+. Boerenverstand 
opent via de site foodlog.nl een speciaal platform

 
w

aar reacties kunnen w
orden verzam

eld.

H
et kring

loop
rap

p
ort is d

e voorlop
er 

van het kring
loop

certificaat

W
aterschappen

K
ringloopw

ijzer vanuit W
ageningen U

R.
O

ok de N
ederlandse zuivelindustrie pakt het 

op. Cono w
erkt al geruim

e tijd m
et het Caring 

D
airy-program

m
a (en het K

ringloopkom
pas, 

een voorloper van de K
ringloopW

ijzer) om
 

aan te tonen dat ze verantw
oord om

gaat 
m

et aarde, dieren en m
ensen. D

eelnem
ende 

veehouders w
orden in het Caring D

airy-kring-
loopprogram

m
a beloond m

et 50 cent per 100 
liter m

elk, plus nog eens 25 cent als ze ook 
m

eedraaien in de zogenoem
de them

a-trajec-
ten, w

aarin ze nog intensiever m
et diverse 

kringloopaspecten aan de slag gaan. O
ok de 

N
atuurhoeve w

erkt in nauw
e sam

enw
erking 

m
et Cono m

et het K
ringloopkom

pas. 
D

e leden van de kleine coöperatie D
elta-

M
ilk besloten in april dit jaar eveneens een 

duurzaam
heidsprogram

m
a te im

plem
enteren, 

w
aarm

ee boeren een prem
ie kunnen verdie-

nen van 50 cent per 100 kilo m
elk, onder m

eer 
door deelnam

e aan kringloopsystem
en.

En de m
egacoöperatie FrieslandCam

pina pakt 
binnen het program

m
a Foqus Planet/Route 

2020 de kringloopgedachte op. „Feitelijk staat 
de hele zuivel er achter, ook om

dat ze inzien 
dat je als sector één instrum

ent hebt om
 aan 

te tonen dat je m
ilieuverantw

oord onder-
neem

t”, zegt A
arts. 

G
een verplichting

Projectleider A
arts voorspelt dat m

elkvee-
houders niet verplicht zullen w

orden om
 de 

K
ringloopW

ijzer te hanteren. In het scenario 
dat hij schetst, krijgen boeren de keuze: óf 
je houdt je aan strengere m

estnorm
en, óf je 

verantw
oordt je via de K

ringloopW
ijzer. „H

et 
is net als m

et de BEX
: nu zie je al dat bijna 

driekw
art van de boeren bem

onstert voor de 

S
erie over 

kringlooplandbouw
Zo’n 350 N

ederlandse m
elkveehouders zijn al vele jaren bezig m

et 
kringlooplandbouw

 in w
erk- en studiegroepen, aangestuurd door 

agrarisch adviesbureau Boerenverstand en D
irksen M

anagem
ent 

S
upport. D

at heeft inm
iddels een schat aan data en praktische 

ervaring opgeleverd. Boerenverstand w
il die kennis graag overdra-

gen. D
aarom

 publiceert M
elkvee M

agazine dit jaar een serie artike-
len w

aarin telkens een ander aspect van de kringloop(landbouw
) bij 

de kop w
ordt gepakt. In dit num

m
er de vierde afl evering: over de 

w
aarde van het certifi caat KringloopW

ijzer. 

Provincie D
renthe

Beleidsm
edew

erker A
rnout Venekam

p van de provincie D
renthe (onder m

eer 
betrokken bij het project D

uurzaam
 Boer Blijven in D

renthe) stelt dat de pro-
vincie het Kringloopcertifi caat graag zou w

illen gebruiken als instrum
ent om

 
de m

ilieuvriendelijkheid van agrarische bedrijven te beoordelen én te belonen 
bij vergunningprocedures. „D

eze kringloopaanpak past ons als provincie heel 
goed. Zeker w

at betreft de aanpak van am
m

oniak lijkt ons dit het beste instru-
m

ent, als alternatief voor technische aanpassingen aan de stal.”
Voorw

aarde is w
el dat het certifi caat geborgd is, liefst m

et een w
ettelijke 

status. Zo ver is het echter nog niet. „S
tel dat w

ij nu een vergunning zouden 
verlenen op basis van het Kringloopcertifi caat, en die w

ordt aangevochten bij 
de Raad van S

tate. D
an zouden w

e die zaak kunnen verliezen om
dat het cer-

tifi caat geen w
ettelijke grondslag heeft. O

ok al zouden w
e m

et de Kringloop-
W

ijzer aannem
elijk kunnen m

aken dat het bedrijf beter presteert.”
D

e w
ettelijke grondslag zou bijvoorbeeld gevonden kunnen w

orden in de 

Program
m

atische A
anpak S

tikstof, w
aarin ontw

ikkelruim
te voor boeren nabij 

N
atuurbescherm

ingsw
etgebieden w

ordt gezocht. Zodra het certifi caat enige 
vorm

 van borging heeft, zal de provincie niet aarzelen om
 er gebruik van te 

m
aken, aldus Venekam

p. „Boeren die kunnen aantonen dat ze op m
ilieuge-

bied beter bezig zijn dan gem
iddeld, m

oet je ook kunnen én w
illen belonen, 

dat is het standpunt van onze provincie.” 
D

renthe heeft eerder al vergunningen verleend aan veehouders op basis 
van ureum

cijfers. D
it kan op basis van een D

rentse beleidsregel, die in 
sam

enspraak m
et LTO

 N
oord en de N

atuur- en M
ilieufederatie D

renthe is 
opgesteld.

Ruim
 tw

intig kringloopboeren in M
idden-D

elfl and 
brengen sam

en m
et het H

oogheem
raadschap 

D
elfl and in kaart w

aar de fosfaat- en stikstofe-
m

issies in de polders in het reconstructiegebied 
M

idden-D
elfl and aan toe te schrijven zijn. Voor 

w
elk deel zijn de veehouders verantw

oordelijk en 
w

elk deel is afkom
stig van overige bronnen, zoals 

de glastuinbouw
? D

at m
oet in septem

ber in beeld 
zijn. „D

e volgende stap is dan om
 te kijken of 

boeren die het beter doen dan gem
iddeld, beloond 

kunnen w
orden m

et lagere w
aterschapslasten”, 

vertelt G
ertjan H

ooym
ans. 

H
ij heeft een m

elkveebedrijf m
et 80 koeien en 40 

hectare grond in S
chipluiden. In die dichtbevolkte 

regio zijn de w
aterschapslasten sinds 2008 ruim

 
verdubbeld, w

aardoor D
elfl and nu zo’n beetje de 

hoogste w
aterschapslasten heeft van N

ederland, 
aldus de veehouder. H

ij betaalt 156 euro per 
hectare oftew

el ruim
 6.000 euro per jaar. A

ls hij als 

kringloopboer korting zou krijgen, scheelt dat een 
slok op een borrel. H

et w
aterschap w

erkt volgens 
H

ooym
ans graag m

ee, om
dat zij ook te m

aken 
hebben m

et fosfaat- en nitraatdoelen vanuit de 
Kaderrichtlijn W

ater. 
M

iriam
 Klazenga van H

oogheem
raadschap D

elf-
land bevestigt dit. „Voor ons heeft de sam

enw
er-

king m
et de kringloopboeren als voordeel dat w

e 
de uitspoeling van nutriënten kunnen terugdringen. 
H

et m
estbeleid alleen is niet voldoende om

 de 
w

aterkw
aliteit te verbeteren.” Landelijk zijn m

eer 
w

aterschappen bij dergelijke kringloopprojecten 
betrokken, vertelt ze. „A

lleen: hoe kun je boeren 
daar fi nancieel voor belonen? D

at is nog een 
uitdaging. G

a je het beschouw
en als groenblauw

e 
diensten of bied je korting op de w

aterschapslas-
ten? D

e regelgeving op dat vlak is lastig; je m
oet 

voorkom
en dat je op het terrein van staatssteun 

kom
t.”
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Voldoende mestopslag cruciaal, fermenteren aanbevolen

Meer doen met eigen mest
Minder kunstmest aanvoeren en meer doen met eigen mest. Dat is een 

belangrijk aspect van kringlooplandbouw. Hoe kun je de mest van het 

eigen bedrijf beter benutten? Voldoende mestopslag is cruciaal, zegt 

onderzoeker Gerjan Hilhorst van De Marke. Maar die mest mag niet gaan 

rotten, waarschuwt fouragehandelaar Theo Mulder. Hij pleit voor het 

fermenteren van mest. 
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Het allerbelangrijkste voor het verbeteren 
van de benutting van eigen mest? „Zorg voor 
voldoende mestopslag”, zegt Gerjan Hilhorst 
van proefboerderij De Marke. „Anders bepaalt 
het niveau van de mest in de mestsilo het 
uitrijdmoment. Dan ben je gedwongen om 
te bemesten op momenten dat het niet past, 
omdat de grond of het gewas er nog niet 
klaar voor is of op momenten dat de benut-
ting slecht is.” Bij voldoende mestopslag heb 
je dat moment zelf in de hand en kun je dus 
effectiever bemesten, betoogt hij. 
Goed nadenken over (het moment van) de 

mestaanwending is absoluut de moeite waard, 
meent de onderzoeker. „De prijzen van kunst-
mest kent iedereen precies, maar de bemes-
tende waarde van de eigen mest ligt rond de 
10 euro per kuub. Je hebt dus heel wat geld in 
de mestopslag zitten.” 

Eigen drijfmest bemonsteren
Die waarde krijg je nog beter in beeld wan-
neer je de eigen drijfmest laat bemonsteren, 
adviseert hij. Zeker nu de bemestingsnormen 
steeds krapper worden en er via de BEX 

ook wordt gewerkt aan het terugdringen 
van fosfaat- en stikstofoverschotten, zijn de 
stikstof- en fosfaatgehaltes in de mest vaak 
lager dan de standaardtabellen aangeven (zie 
de tabel op pagina 15). Hilhorst: „Drijfmest 
zou volgens de tabel 1,6 kilo fosfaat per kuub 
moeten bevatten, maar hier in het Oosten, 
waar veel maïs wordt gevoerd, zit het eerder 
tegen de 1 aan. Het stikstofgehalte varieert bij 
ons op De Marke van 3,3 tot 3,5 kilo, in plaats 
van 4,2 kilo. Het is belangrijk om je fosfaat- 
en stikstofgehaltes te weten, zodat je de 
mest goed kunt verdelen over de percelen.” 



Kringlooplandbouw Tekst: Gineke Mons
Beeld: Bas Blom, Klaas Wolters

X

Bij koeien weten we ook precies wat we ze 
voeren; zo zou je ook met de bodem moeten 
omgaan, stelt Hilhorst. 
Om gericht te kunnen bemesten is het zaak dat 
de fosfaattoestand van de bodem bekend is. 
Die kan per perceel behoorlijk verschillen. Maar 
boeren moeten nu toch voor de derogatie eens 
in de vier jaar bodemmonsters laten nemen, 
zegt Hilhorst. „Je kunt voor een geringe meer-
prijs een complete analyse laten doen; dan heb 
je de hele bodemtoestand in beeld.” 
Een mestmonster nemen vergt even wat aan-
dacht, want het moet worden gedaan wan-
neer de mest goed is gemixt. Maar het kost 
niet veel en je krijgt er veel informatie voor 
terug, aldus de onderzoeker. Het BLGG heeft 
sinds kort handige doe-het-zelf-pakketjes 
beschikbaar. De boer neemt zelf de monsters 
en stuurt ze op. Voor 45 euro (inclusief ver-
zendkosten) worden dan de gehaltes stikstof, 
fosfaat, kali en organische stof van de eigen 
drijfmest bepaald. 

Mest scheiden
Zo’n duizend boeren in Nederland gebruiken 
een relatief eenvoudige mestscheider om dikke 

fractie te scheiden. De dikke fractie wordt ge-
bruikt als strooisel voor ligboxen. De resterende 
dunne fractie zou een hoog stikstofgehalte 
hebben, zo werd gedacht. Maar uit proeven op 
De Marke en bij Koeien&Kansen-boeren bleek 
dat niet zo te zijn. Het stikstofgehalte in de 
dunne fractie was vrijwel hetzelfde als van de 
oorspronkelijke drijfmest, aldus Hilhorst.
„Een simpele mestscheider uitsluitend gebrui-
ken om via de dunne fractie de benutting van 
je eigen mest te verhogen, is kostbaar”, zegt 
hij. Maar voor degenen die mest scheiden om 
boxvulling te maken, is het wel goed om na te 
denken wat ze met de resterende dunne fractie 
doen, adviseert de onderzoeker. „Die bevat re-
latief weinig fosfaat, dus je zou kunnen beslui-
ten om de dunne fractie aan te wenden op de 
percelen die je beweidt, omdat daar in principe 
al genoeg fosfaat op komt via de weidemest.”

Mestraffinage
Een stap verder is mestraffinage: het uit elkaar 
rafelen van de verschillende componenten van 
mest en die afzonderlijk (als kunstmest) inzet-
ten. Op De Marke staat zo’n mestraffinage-
installatie. Die zit nu in de opstartfase, vertelt 

Hilhorst. Er zullen ook proefvelden moeten 
worden aangelegd om de effectiviteit van 
geraffineerde mest te toetsen. „Maar voordat 
we daar wat over kunnen zeggen, zijn we een 
paar jaar verder”, weet hij. 

‘Mest verrot’
Gerjan Hilhorst van De Marke pleit voor vol-
doende mestopslag. Maar juist het lange op-
slaan van mest zorgt ervoor dat de mest gaat 
rotten, zegt de Friese fouragehandelaar Theo 
Mulder. „Geen boer zal het in zijn hoofd halen 
om zijn koeien bedorven voer voor te zet-
ten. Maar de bodem? Die ‘voeren’ we vrijwel 
zonder uitzondering met verrotte mest.” Mest 
zit tegenwoordig tot wel zeven maanden in 
de opslag, zegt hij. „Dat gaat verrotten en 
rottingsstoffen zijn geen voedingsstoffen. De 
grond is de maag van de plant; die is net zo 
belangrijk als de pens voor een koe.”
In Mulders visie moet je de bodem goed voeden 
met een gezond product. Ruige stalmest zoals 
die vroeger uit de grupstal kwam, is wat hem 
betreft het beste voor de bodem: een dikke 
fractie met flink stro, dat levert goede humus 
op. Zulke mest rijd je in de herfst uit, 
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Een klant van Mulder 
Agro demonstreert 
het toedienen van de 
effectieve mineralen. ‘Idee dat de mest wel verbetert’

Iemand die al jaren gebruik maakt van effectieve micro-organis-
men, is Wietse-Cor Faber uit Wijnjewoude (Fr.). Hij melkt nabij 
Drachten 170 koeien. Eens per jaar, zodra er voldoende mest 
onder de roosters zit om te kunnen mixen, giet hij zowel bij het 
jongvee als bij het melkvee een volledige dosis voor een volle 
mestput micro-organismen over de roosters. „Officieel moet je 
het wekelijks doseren met een gietertje, maar daar begin ik niet 
aan”, zegt hij. En dit werkt ook, is zijn ervaring. „Het stinkt stuk-
ken minder in de stal. Vooral bij het jongvee was de ammoniaks-
tank vroeger heel erg, dat is duidelijk verbeterd.”
Daarnaast blijft de mest homogener, zegt hij. „Er komt geen 
koek op. We zijn er destijds ook mee begonnen omdat de 
overkapping van de mestsilo was bezweken onder een laag 
sneeuw. Ttoen zat er een tijd geen dak op en had ik veel last van 
aangekoekte mest.” 
Of de kwaliteit van de mest ook beter wordt? Faber heeft het 

idee van wel, maar zegt er direct bij dat hij dit niet hard kan 
maken. Op zijn zandgrond groeit het gras wel als een tierelier. 
„De bodem is naar mijn idee hartstikke vruchtbaar. Er staat 
gras zat. Maar dat is van meer factoren afhankelijk, zoals het 
weer.”
Faber heeft genoeg mestopslagruimte en kan daardoor de 
voorjaarsgift vrij hoog houden. De eerste snede krijgt 30 tot 40 
kuub; de derde snee nog een goeie 20, vertelt hij. Daar heeft 
hij doorgaans genoeg aan. Of hij dankzij de effectieve micro-
organismen op kunstmest bespaart, vindt hij lastig te zeggen. „Ik 
strooi sowieso heel weinig kunstmest: een goeie 100 kilo zuivere 
stikstof per jaar. Maar met deze hoge prijzen wil ik ook geen kilo 
te veel strooien.” 
De kosten voor effectieve micro-organismen liggen volgens 
Mulder Agro rond de 5 à 6 euro per grootvee-eenheid per stal-
seizoen (180 dagen).

Serie over kringlooplandbouw
Zo’n 350 Nederlandse melkveehouders zijn al vele jaren bezig met kringlooplandbouw in werk- en 
studiegroepen, aangestuurd door agrarisch adviesbureau Boerenverstand en Dirksen Management 
Support. Dat heeft inmiddels een schat aan data en praktische ervaring opgeleverd. Boerenverstand 
wil die kennis graag overdragen. Daarom publiceert Melkvee Magazine dit jaar een serie artikelen 
waarin telkens een ander aspect van de kringloop(landbouw) bij de kop wordt gepakt. In dit nummer 
de vijfde aflevering: mest.
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M
inder jongvee gunstig voor bedrijfsefficiëntie 

Factor boer w
eegt zw

aar 
in kringlooplandbouw
A

ls kringlooplandbouw
 betekent dat alle productiefactoren in de 

kringloop optim
aal w

orden benut, dan m
oet kringlooplandbouw

 

ook bedrijfseconom
isch heel gunstig uitpakken. D

e praktijk is echter 

w
eerbarstiger. D

e intensiteit van het bedrijf speelt een grote rol, plus het 

aandeel jongvee, en vlak ook de factor ‘boer’ niet uit. 

Een om
gekeerd beeld tekent zich af bij de 

bedrijven m
et de hogere voerkosten. D

ie zijn 
ruim

 12 procent intensiever dan gem
iddeld. 

D
e m

elkproductie per koe ligt slechts 0,7 
procent hoger dan gem

iddeld. Ze houden w
el 

m
eer jongvee aan: 6,9 stuks per tien koeien. 

V
erder valt op dat ze m

eer krachtvoer en 
vooral fors m

eer bijproducten (+ 27 procent) 
verbruiken per 100 kilo m

eetm
elk. D

e kV
EM

-
benutting is 5,7 procent lager dan gem

iddeld. 
D

e stikstof- en fosfaatoverschotten liggen 
respectievelijk 8,3 en 35,6 procent hoger dan 
gem

iddeld.

Intensiteit
Volgens D

M
S lijkt de intensiteit van de 

bedrijven een grote invloed te hebben op 
de resultaten. D

e hogevoerkostengroep is 
intensiever en voert m

eer krachtvoer en 
bijproducten aan. Bovendien voert deze groep 
veel m

inder stikstof en fosfaat aan uit (kunst)
m

est. D
e lagekostengroep is extensiever en 

kan in som
m

ige gevallen nog drijfm
est (N

 en 
P205) aanvoeren. 
O

m
 dat effect van de intensiteit w

eg te 
fi

lteren, heeft D
M

S de bew
erking herhaald 

m
aar daarbij de extreem

 intensieve en 
extensieve bedrijven w

eggelaten, totdat 
zow

el binnen de groep hoogste als de 
groep laagste voerkosten de intensiteit op 
gem

iddeld 17.000 kilo m
eetm

elk per hectare 
lag. N

u houd je alleen de factor ‘m
anagem

ent’ 
over (zie tabel 2).  
O

pvallend is dat de lagekostenbedrijven in 
deze vergelijking beduidend m

inder jongvee 
aanhouden (� 18,7 procent, gem

iddeld 
één pink m

inder op tien koeien) en de 
hogevoerkostenbedrijven juist 6,3 procent 
m

eer. D
e lagekostenbedrijven verbruiken 13 

procent m
inder krachtvoer per 100 kilo m

elk, 
de bedrijven m

et de hoge voerkosten juist 
10 procent m

eer. H
et bijproductenverbruik 

ligt zelfs 27 procent hoger bij de 

hogekostengroep. D
e kV

EM
-benutting ligt bij 

de hogekostengroep ook 10 procent lager en 
bij de lagekostengroep juist 4,3 procent hoger. 
H

oew
el de aanvoer van stikstof en vooral 

fosfaat uit kunstm
est bij de hogekostengroep 

een stuk lager ligt dan bij de 
lagekostengroep, zijn de stikstof- en vooral de 
fosfaatoverschotten bij de groep m

et de hoge 
voerkosten ook een stuk hoger. D

ie hogere 
overschotten ontstaan puur door de extra 
aankoop van voer door deze groep. O

verigens 
hadden beide groepen een aandeel van 
pakw

eg 42 à 43 procent gras in het rantsoen. 

Bij de lagekostengroep w
as het m

aïsaandeel 
in het rantsoen (29 procent) iets groter dan bij 
de hogekostengroep (22 procent), m

aar die 
voerde daarnaast m

eer bijproducten. 

Jongvee w
eegt zw

aar
Volgens D

irksen M
anagem

ent Support blijkt 
hieruit dat het aanhouden van m

eer of 
m

inder jongvee een heel bepalende factor 
is: bedrijven m

et dezelfde intensiteit, m
aar 

degenen die m
inder jongvee aanhouden, 

hebben m
inder voer nodig. Bovendien blijken 

B
ennie van d

en B
erg

, W
ijhe: 

‘Evenveel m
elk m

et 
m

inder kosten en 
m

eer plezier’
M

elkveehouder Bennie van den Berg (61) uit W
ijhe (O

V) had 
eind jaren negentig een bedrijf m

et 56 roodbonte koeien die 
gem

iddeld 11.000 kilo m
elk gaven. D

aarvoor m
oest hij behoor-

lijk w
at extra voer aankopen. D

e narigheid rond de m
islukte 

IBR-enting in 1999, w
aar de koeien ziek van w

erden, gevolgd 
door de uitbraak van M

KZ w
aarbij zijn bedrijf nét niet hoefde te 

w
orden geruim

d, zette hem
 aan het denken. Je bent heel hard 

aan het w
erk m

et hoogproductief vee, m
aar het bedrijf is w

el 
kw

etsbaar.  
H

ij besloot het roer om
 te gooien, kw

am
 in contact m

et de Ver-
eniging voor Behoud van Boer en M

ilieu (VBBM
) en ging bew

ust 
bezig m

et kringlooplandbouw
. S

indsdien is hij veel m
inder eiw

it 
gaan voeren, w

aardoor de koe m
inder w

ordt belast. D
e pro-

ductie daalde naar pakw
eg 7.600 liter. H

et quotum
 van bijna 6 

ton m
elkt hij nu vol m

et zeventig koeien en hij houdt veel m
inder 

jongvee aan. Voorheen had hij zeventig stuks jongvee, nu vijftig. 
M

et 33 hectare is de intensiteit 18.000 kilo m
elk per hectare, op 

droge zandgrond. Toch haalt hij gem
iddeld ruim

 10 ton droge 
stof van een hectare. „Ik verbouw

 nu alleen gras. D
aar laat ik 

voor een deel ook grasbrok van m
aken. En verder koop ik pers-

pulp aan, en krachtvoer.” D
e krachtvoergift is gedaald van 7 tot 

8 kilo per koe per dag naar 4,3 kilo. H
ij m

erkt dat nu de echte 
ruw

voervreters kom
en bovendrijven in zijn veestapel.

D
e stikstofgift probeert Van den Berg elk jaar m

et 10 kilo per 
hectare te laten zakken. M

om
enteel zit hij op 90 kilo per hecta-

re. Zijn drijfm
est rijdt hij (m

et ontheffing vanuit de VBBM
-proef) 

bovengronds uit. D
aarbij kiest hij ervoor om

 vaker kleinere hoe-
veelheden toe te dienen. „Liever tw

ee keer 12,5 kuub uitrijden 
dan één keer 25 kuub. Je m

oet het grasland voeden, dat gaat 
beter in kleine porties tegelijk. Zelf eet je ook elke dag w

at en 
niet een keer in de w

eek heel veel.”
O

p de droge zandgrond haalt hij nu een vrij hoge stikstofef-
ficiëntie, van 40 à 46 procent. Zijn fosfaatefficiëntie is zelfs 90 

procent. H
ij m

oet nog een paar honderd kuub m
est afvoeren, 

m
eer dan vroeger, om

dat hij nu m
eer m

elkkoeien heeft. 
D

esondanks w
erkt het veel gem

akkelijker, vertelt hij. D
e koeien 

starten veel m
akkelijker op, hij heeft m

inder tram
m

elant en veel 
m

inder klauw
problem

en dan vroeger. Exact aangeven hoeveel 
hij zijn kostprijs heeft w

eten te drukken m
et de overstap naar 

kringlooplandbouw
 is lastig. A

ls boer op leeftijd zonder opvol-
ger heeft hij de laatste jaren w

einig investeringen gedaan, dat 
drukt de kostprijs ook. „M

aar m
ijn voerkosten zijn nu duidelijk 

lager, ik heb m
inder dierenartskosten, m

inder loonw
erk- en 

inkuilkosten om
dat ik m

eer w
eid. A

nderzijds laat ik nu grasbrok 
drogen en dat kost ook geld. M

aar het is w
el voer van m

ijn 
eigen grond, dat telt voor m

ij zw
aarder.” S

am
envattend: „Ik 

produceer evenveel m
elk als vroeger, m

aar m
et m

inder kosten 
en m

eer plezier. En zelfs al zou het m
e een paar duizend euro 

per jaar extra opleveren, dan nog zou ik niet terug w
illen naar de 

oude situatie.”

D
e hogevoerkostengroep voert 

m
eer krachtvoer en bijproducten 

aan.

X

S
erie over kringlooplandbouw

 
Zo’n 350 N

ederlandse m
elkveehouders zijn al vele jaren bezig m

et kringlooplandbouw
 in w

erk- en 
studiegroepen, aangestuurd door agrarisch adviesbureau Boerenverstand en D

irksen M
anagem

ent 
S

upport. D
at heeft inm

iddels een schat aan data en praktische ervaring opgeleverd. Boerenverstand 
w

il die kennis graag overdragen. D
aarom

 publiceert M
elkvee M

agazine dit jaar een serie artikelen 
w

aarin telkens een ander aspect van de kringloop(landbouw
) bij de kop w

ordt gepakt. In dit num
m

er 
de zesde aflevering: econom

ie.

A
dviesbureau D

irksen M
anagem

ent Support in 
Beusichem

 (G
D

) begeleidt honderden boeren 
die – vaak al vele jaren – kringlooplandbouw

 
toepassen. Voor dit artikel zijn de gegevens 
van 285 bedrijven uit 2011 geanalyseerd 
op econom

ische cijfers en kringloopcijfers. 
Voor de econom

ie w
ordt gefocust op de 

voerkosten, om
dat die het zw

aarst doortikken 
als kostenpost. 
W

at blijkt: alleen hier al is de spreiding 
reusachtig. Voerkosten variëren van 4,95 tot 
15,64 euro per 100 kilo m

elk. D
aar zit dus 

een factor 3 tussen. D
it betekent ook dat 

er nog veel ruim
te is voor verbetering. O

ok 

de spreiding in intensiteit (kilo’s m
eetm

elk 
per hectare) is enorm

, van pakw
eg 7.500 

tot bijna 35.000 kilo m
eetm

elk per hectare. 
H

et gem
iddelde ligt op ruim

 17.100 kilo per 
hectare.  

V
oerkosten

V
ervolgens heeft D

M
S de 20 procent bedrijven 

m
et de hoogste voerkosten (m

eer dan 10,75 
euro) en de 20 procent laagste voerkosten 
(m

inder dan 7,93 euro) m
et elkaar vergeleken 

(zie tabel 1). D
aaruit blijkt dat de lage-

voerkostenbedrijven m
et 14.787 kilo m

eetm
elk 

per hectare bijna 16 procent extensiever zijn 
dan gem

iddeld. D
e m

elkproductie per koe ligt 
ook 4,5 procent lager dan gem

iddeld (8.537 
kilo ten opzichte van 8.923 kilo). Bovendien 
houden deze m

elkveehouders iets m
inder 

jongvee aan, 6,3 stuks op tien m
elkkoeien 

in plaats van 6,6 stuks. H
et verbruik aan 

krachtvoer en bijproducten is fl
ink m

inder dan 
gem

iddeld en de kV
EM

-benutting ligt m
aar 

nauw
elijks hoger dan gem

iddeld. Boeren 
m

et de laagste voerkosten blijken ook lagere 
overschotten te realiseren: de stikstof- en 
fosfaatoverschotten liggen respectievelijk 9 en 
8 procent lager dan gem

iddeld. 

X
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deze boeren ook meer te kunnen doen met 
voer van hun eigen bodem. 
Het aanhouden van meer of minder jongvee 
is iets waar veehouders vaak niet heel bewust, 
cijfermatig mee bezig zijn, uitgezonderd 
misschien de categorie die de jongvee-opfok 
uitbesteedt. „Mensen houden ze ook aan 
voor de zekerheid, stel dat er wat met de 
koeien gebeurt”, schetst Hans Dirksen van het 
adviesbureau. Zijn collega John Baars vult aan: 
„Boeren zijn ook bang om met oude koeien 
te moeten werken: dat kost meer arbeid en 
ze vrezen dat het antibioticaverbruik dan 
oploopt.”

Optimaal versus maximaal
Beslissingen worden nu ook nog genomen 
op basis van het quotum: bij overschrijding 
worden eerder koeien afgevoerd; dan moet 
je wel jongvee achter de hand hebben. Straks, 
wanneer de quotumbeperkingen wegvallen, 
wordt het nog belangrijker om te produceren 
met zo min mogelijk kosten. Dirksen: „Dan 
draait het echt om de optimale productie en 
niet om de maximale. Dus: hoeveel kVEM 
haal ik van mijn eigen land? In onze analyse 
zien we dat de betere boeren, met de lagere 
voerkosten, 1.250 kVEM meer weten te 
benutten dan de boeren met de hoogste 
voerkosten.”De factor ‘boer’ speelt in deze 

dus een grote rol. Wat zijn nou de boeren 
die het ‘t beste doen? Wat is een voorwaarde 
voor zo efficiënt mogelijk (kringloop)boeren? 
„Het begint met alles registreren. Bijhouden 
wat je doet, wat er van je land af komt, wat 
er in de bodem gebeurt, wat je koeien doen. 
Meten is weten”, hamert Dirksen. „Analyseren, 
daarvandaan doelen stellen en vervolgens je 
management finetunen. En dat komt elk jaar 
weer terug.”
Juist dat registreren, vastleggen wat er op je 
bedrijf gebeurt in de diverse productiefactoren, 
gebeurt nog veel te weinig. „Nog geen 40 
procent van de boeren weegt de hoeveelheid 
voer die voor het voerhek komt. En wegen 
wat er bijvoorbeeld aan gras van je percelen af 
komt, gebeurt ook heel weinig. Slechts enkele 
loonwerkers hebben daar de apparatuur voor.” 
Maar de ontwikkelingen gaan snel, getuige de 
proeven die lopen met voer wegen af land. 

17.000 kilo ideaal 
Je zou kunnen denken dat extensieve bedrijven, 
met een wat lagere melkproductie per hectare, 
het beste af zijn omdat ze, met voldoende 
eigen ruwvoer, tegen lage kosten kunnen 
produceren. Toch ligt dat iets anders, wat 
John Baars betreft. „Onze ervaring is dat het 
met een intensiteit van 17.000, 18.000 kilo 
meetmelk per hectare ‘t lekkerste boert. Dan 

ben je vaak net niet helemaal zelfvoorzienend 
voor ruwvoer. Dus moet je nog een beetje 
aankopen, en daarmee kun je net het rantsoen 
wat corrigeren en bijsturen. Zit je lager qua 
intensiteit, dan zit je vaak redelijk ruim in het 
eigen ruwvoer. Dan is de verleiding groot om 
iets minder te bemesten, waardoor je ook een 
wat mindere kwaliteit ruwvoer krijgt en een 
lagere melkproductie. Dat stapelt zich op.”
Hans Dirksen vult aan: „Niet voldoende 
bemesten omdat je toch voldoende voer hebt, 
is schadelijk voor de landbouw. Je moet nooit 
minder bemesten dan je van je land af haalt. 
Dat gebeurt nu wel; op sommige plekken 
kachelen boeren echt achteruit.” Bovendien: 
1 kilo stikstof uit kunstmest kost ruim 1 euro, 
maar voer je een kilo stikstof (eiwit) aan via het 
voer, dan kost het 8 à 9 euro. 

Eigen voerproductie
Kortom: hoeveel voer kan ik van mijn land 
af halen voor mijn koeien, tegen zo min 
mogelijk kosten? Dat beaamt ook Jappie 
Rypma, gepensioneerd bedrijfsadviseur van 
Alfa Beag. „In al de jaren dat ik in de advisering 
heb gezeten, is het altijd nog zo geweest dat 
bedrijven met een goede voerproductie en 
een iets geringere melkproductie, economisch 
altijd beter draaiden dan bedrijven met een 
hoge melkproductie en een tegenvallende 
voerproductie. Als je de productie van je eigen 
grond niet in de vingers hebt, verdien je heel 
weinig geld.
Optimalisatie van de productie van eigen 
grond is de kern van goed boeren, en het 
is zeker dé uitdaging voor de toekomst. 
Kringlooplandbouw past daar heel goed bij.” 
De tijden dat er heel goedkoop eiwitrijk 
krachtvoer uit het buitenland kon worden 
gehaald, zijn wel voorbij, aldus Rypma. 
Cruciaal is nu de eigen voerproductie, vooral 
gras, met zo min mogelijk kosten. Niet voor 
niets zijn typische graslanden als Ierland en 
Nieuw-Zeeland de koningen van de lage 
kostprijs. „Lagekostprijsboeren houden 
het gemakkelijker vol in tijden van slechte 
melkprijzen, en bij hoge melkprijzen lopen ze 
echt binnen.” �

De 
lagekostenbedrijven 
houden beduidend 
minder jongvee aan.
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b
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<1
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o.
v.
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b

ed
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jv
en

kg meetmelk afgeleverd 879.485 881.759 894.828 0,3% 1,7%

kg meetmelk per ha 17.138 14.787 19.519 -15,9% 12,2%

Meetmelk per koe 8.923 8.537 8.990 -4,5% 0,7%

Jongvee per 10 melkkoeien 6,6 6,3 6,9 -4,9% 3,9%

kVEM-benutting 8.848 8.915 8.373 0,7% -5,7%

Krachtvoerverbruik per 100 kg 
meetmelk

23,9 21,5 26,0 -11,0% 8,1%

Bijproductverbruik per 100 kg 
meetmelk

3,7 2,4 5,0 -54,9% 27,0%

(Kunst)mestaanvoer in kg stikstof 142,2 142,3 136,8 0,1% -4.0%

(Kunst)mestaanvoer in kg fosfaat 4,6 7,2 3,3 36,3% -39,7%

Stikstofoverschot 173,9 159,5 189,7 -9,0% 8,3%

Fosfaatoverschot 8,0 7,4 12,4 -8,2% 35,6%
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 t.

o.
v.
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b
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jv
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kg meetmelk afgeleverd 879.485 1.004.000 870.548 12,4% -1,0%

kg meetmelk per ha 17.138 17.023 17.239 -0,7% 0,6%

Meetmelk per koe 8.923 8.888 8.920 -0,4% 0,0%

Jongvee per 10 melkkoeien 6,6 5,6 7,0 -18,7% 6,3%

kVEM-benutting 8.848 9,248 8.004 4,3% -10,5%

Krachtvoerverbruik per 100 kg 
meetmelk

23,9 21,2 26,6 -13,0% 10,2%

Bijproductverbruik per 100 kg 
meetmelk

3,7 3,7 5,0 0,6% 27,1%

(Kunst)mestaanvoer in kg stikstof 142,2 135,8 129,2 -4,7% -10,0%

(Kunst)mestaanvoer in kg fosfaat 4,6 4,9 2,8 6,6% -64,2%

Stikstofoverschot 173,9 168,7 186,4 -3,1% 6,7%

Fosfaatoverschot 8,0 8,7 15,3 8,6% 47,8%

Tabel 1. Gemiddelde van 285 bedrijven uit de bedrijfsvergelijking van 
Dirksen Management Support, afgezet tegen de 20 % bedrijven met de 
hoogste voerkosten en de 20 % bedrijven met de laagste voerkosten.

Tabel 2. Zie tabel 1, maar bij de bedrijven met de hoogste en de laagste 
voerkosten zijn de extremen qua intensiteit weggelaten, zodat bij de 
vergelijking tussen de bedrijven met de hoogste en de laagste voerkosten de 
intensiteit ongeveer gelijk is, op 17.000 kg melk per hectare. 
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‘Rantsoenberekening m
oet terug naar de sigarendoos’

Eenvoudig koeien voeren

D
e uitslagen van de kuilm

onsters zijn 
binnen. D

e veehouder belt voor een 
afspraak m

et zijn veevoeradviseur. K
orte 

tijd later schuift er een aardige, vlotgeklede 
jongem

an aan de keukentafel. In zijn 
laptop zit het adviesprogram

m
a van de 

voerfi
rm

a. D
at berekent op basis van de 

lange lijst m
et drieletterige afkortingen 

op de kuiluitslagen precies w
elk type 

brok de veehouder deze w
inter het beste 

kan voeren. D
e veevoeradviseur praat de 

veehouder ondertussen in snel tem
po bij 

over de nieuw
ste inzichten op het gebied 

van rantsoenoptim
alisatie, en dat tot drie 

X

K
oeien voeren m

oet sim
peler en eenvoudiger, bepleit adviesbureau 

Boerenverstand. V
oeradviseurs w

even vaak zo’n com
plex verhaal rond 

rantsoenoptim
alisatie, dat veehouders door de bom

en het bos niet m
eer 

zien. K
oeien voeren is echter de kerntaak van de m

elkveehouder, dus je 

m
oet w

el snappen w
at je doet, stelt Frank V

erhoeven. „K
ennis m

oet terug 

naar de boer, het rantsoen m
oet terug naar de sigarendoos.”

cijfers achter de kom
m

a. D
e nam

en van 
stoffen die allem

aal invloed hebben op het 
spijsverteringssysteem

 van de koe, buitelen 
over elkaar heen. FO

Sp+, FK
H

, m
ethionine, 

darm
verteerbaar lysine... N

og voor het tw
eede 

bakje koffi
e begint het de veehouder te 

duizelen. H
erkenbaar?

M
ystificatie

„Zo gaat het vaak in de praktijk”, zegt Frank 
Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand. 
H

ij noem
t het gekscherend ‘m

ystifi
catie 

als verdienm
odel’. „Er w

ordt zó diep, tot 

op m
oleculair niveau ingegaan op de 

rantsoensam
enstelling, dat boeren de grip op 

de m
aterie verliezen. Ze zien door de bom

en 
het bos niet m

eer en w
orden daardoor steeds 

afhankelijker van de veevoerleverancier.” En 
dat terw

ijl koeien voeren juist de kerntaak is 
van de veehouder, aldus Verhoeven. „D

at m
oet 

je eigenlijk helem
aal niet w

illen uitbesteden. 
En je m

oet zeker op hoofdlijnen snappen w
aar 

je m
ee bezig bent.”

Boeren m
oeten die basiskennis dus w

eer 
terugkrijgen. Ze m

oeten w
eer grip krijgen 

op koe, kuil en rantsoen, zodat ze zelf beter 
in staat zijn om

 te bepalen w
at ze m

oeten 

Rekenen op de sigarendoos
O

m
 b

o
eren

 te h
elp

en
 w

eer g
rip

 o
p

 d
e ran

tso
en

b
ereken

in
g

 te krijg
en

, 
h

eeft B
o

eren
verstan

d
 een

 sim
p

el reken
p

ro
g

ram
m

a in
 Excel o

n
tw

ikkeld
: 

d
e R

an
tso

en
w

ijzer. Een
 b

asaal reken
p

ro
g

ram
m

a w
aarm

ee b
o

eren
 o

p
 

b
asis van

 d
e ku

ilu
itslag

en
 vo

o
r V

EM
, D

V
E, O

EB
 en

 FO
S en

 ru
w

 eiw
it ‘o

p
 

d
e sig

aren
d

o
o

s’ een
 ran

tso
en

 ku
n

n
en

 sam
en

stellen
. D

e streefw
aard

en
 

vo
o

r h
et b

asisran
tso

en
 staan

 in
 tab

el 2. 

K
ijken

, vo
elen

 en
 ru

iken
Een berekening op papier kan echter door tal van 
factoren afw

ijken van de praktijk. Bij een m
aïskuil die 

al enkele m
aanden onder plastic zit, zijn de m

aïskorrels 
bijvoorbeeld w

eker dan bij een net gem
aakte kuil. D

e 
ferm

enteerbaarheid van de organische stof (FO
S) van die 

kuil is in april dus hoger dan in oktober. Een stijging in FO
S 

betekent een daling in O
EB en een stijging van de D

V
E

D
aarom

 m
oet een veehouder in de praktijk niet alleen 

kijken naar de kuiluitslagen, m
aar ook het ruw

voer 
zelf kritisch beoordelen. D

at vertelt m
eer dan een 

laboratorium
uitslag alleen. D

aarnaast m
oet je kijken w

at 
de koe in de praktijk doet m

et het rantsoen. „K
ijken, 

voelen en ruiken, en aan de hand daarvan zo nodig het 
rantsoen bijstellen in de Rantsoenw

ijzer.”
W

aar m
oet je dan op letten? D

aarvoor heeft 
Boerenverstand verschillende instructiekaarten gem

aakt, 
w

aarm
ee de onderdelen kunnen w

orden gescoord. 
V

ergelijk het m
et de conditiescorekaarten voor koeien. 

Zo w
ordt m

et de instructiekaart ‘K
oe’ de voeropnam

e, 
de herkauw

activiteit en de pensvulling gescoord. M
et de 

instructiekaart ‘Ruw
voer’ leren boeren de sm

akelijkheid, 
het drogestofgehalte, het ruw

 eiw
it, de verteerbaarheid, 

de pensprik (structuurw
aarde) en de tem

peratuur 
beoordelen. D

at is belangrijk, w
ant in de praktijk w

ordt 
dat ruiken, kijken, voelen en proeven vaak overgeslagen, 
aldus V

erhoeven. „M
aar papieren kuiluitslagen geven 

bijvoorbeeld geen inform
atie over de sm

akelijkheid of de 
structuurw

aarde van een graskuil.” 

V
erteerb

aarh
eid

 cen
traal

W
at h

eel b
elan

g
rijk is o

m
 te b

eo
o

rd
elen

, is d
e 

verteerb
aarh

eid
 van

 h
et vo

ed
erm

id
d

el. Eig
en

lijk m
o

et 
d

at altijd
 visu

eel w
o

rd
en

 b
eo

o
rd

eeld
. B

ij ‘V
o

eren
 m

et 
B

o
eren

verstan
d

’ staat d
an

 o
o

k d
e verterin

g
 van

 h
et vo

er 
cen

traal, en
 n

iet d
e V

EM
- en

 D
V

E-b
eh

o
efte. V

erh
o

even
: 

„A
ls d

e verterin
g

 n
iet g

o
ed

 lo
o

p
t, h

eb
 je o

o
k n

iets 
aan

 d
e eiw

it- en
 en

erg
iew

aard
e van

 h
et vo

er. D
e p

en
s 

m
o

et g
o

ed
 fu

n
ctio

n
eren

 en
 d

at g
aat alleen

 m
aar m

et 
vo

ld
o

en
d

e p
en

sp
rik, een

 g
o

ed
e p

en
sm

atras en
 vo

ld
o

en
d

e 
h

erkau
w

activiteit.” H
et ran

tso
en

 m
o

et d
u

s klo
p

p
en

 o
m

 
d

e ko
e te laten

 fu
n

ctio
n

eren
. D

an
 zal zij, afh

an
kelijk 

van
 d

e vo
ero

p
n

am
e, een

 b
ep

aald
e h

o
eveelh

eid
 m

elk 
p

ro
d

u
ceren

. 

M
est sco

ren
Een derde belangrijk onderdeel dat veehouders w

eer 
m

oeten leren beoordelen, is de verse m
est. D

at geeft 
inzicht in de pensw

erking. D
e instructiekaart ‘M

est’ leert 
boeren de m

estdikte, geur, kleur en (m
et behulp van 

een zeef) lengtedelen en restanten te scoren. G
oede 

m
est is lichtbruin en geurloos; dat duidt op een goede 

eiw
itbenutting. D

aarnaast heeft een goede m
estfl

at 
ongeveer een derde deel onverteerde deeltjes van 1 tot 2 
centim

eter groot, en verder geen restanten. 
Boerenverstand heeft nu een praktijknetw

erk gevorm
d 

om
 de Rantsoenw

ijzer en de beoordelingskaarten verder 
te ontw

ikkelen. D
aarin zetelen naast A

art M
alestein ook 

tw
aalf dierenartsen en universitair hoofddocent G

errit 
H

ooijer van de U
trechtse faculteit D

iergeneeskunde. O
ok 

voor dierenartsen is het zinvol om
 die basiskennis over 

veevoeding te verw
erven, vindt Boerenverstand. V

eel 
gezondheidsproblem

en bij vee houden im
m

ers verband 
m

et de voeding. 

Voed
erw

aard
e

S
treefw

aard
e

D
oel

VEM
940 gram

/kg ds laag productief
980 gram

/kg ds hoog producties
Passende sam

enstelling rantsoen bij lactatiestadium

FO
S

580 gram
/kg ds

Energie op pensniveau

Ruw
 eiw

it
150 gram

/kg ds
Eiw

it volledig benutten

O
EB

0
A

fstem
m

ing m
icrobieel eiw

it op pensenergie (FO
S

)

D
VE

85 gram
/kg ds laag productief

95 gram
/kg ds hoog productief

Passende sam
enstelling rantsoen bij lactatiestadium

Tab
el 1. S

treefw
aard

en rantsoenen volg
ens d

e R
antsoenw

ijzer

G
ew

enste aanvulling
 voor synchronisatie energ

ie en eiw
it in het rantsoen

S
ituatie ruw

voer
A

anvulling

G
raskuil vochtig, hoog RE, laag suiker

Eiw
it traag, FO

S
 snel

G
raskuil droog, hoog RE, norm

aal suiker
Eitw

it sneller, FO
S

 trager

G
raskuil vochtig, laag RE, laag suiker

Eiw
it trager, FO

S
 snel

G
raskuil droog, laag RE, hoog suiker
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Serie over kringlooplandbouw 
Zo’n 350 Nederlandse melkveehouders zijn al vele jaren bezig met kringlooplandbouw in werk- en 
studiegroepen, aangestuurd door agrarisch adviesbureau Boerenverstand en Dirksen Management 
Support. Dat heeft inmiddels een schat aan data en praktische ervaring opgeleverd. Boerenverstand 
wil die kennis graag overdragen. Daarom publiceert Melkvee Magazine dit jaar een serie artikelen 
waarin telkens een ander aspect van de kringloop(landbouw) bij de kop wordt gepakt. In dit nummer 
de zevende aflevering: rantsoenberekening.

‘Eerst kijken naar het voer, dan naar het quotum’

Jan Smale spoelt 
met water een 
maatbeker vol mest 
door de zeef. Aan de 
achterblijvende grove 
delen kan hij zien of 
het rantsoen goed 
verteerd is.

(bij)voeren. Goed eigen ruwvoer is de basis. 
Maar als het even niet lukt om maximaal 
melk te halen uit een bepaalde kuil, dan is de 
goedkoopste optie dat gewoon te accepteren 
en genoegen te nemen met een litertje minder 
per koe, stelt Verhoeven. „Dat is niet alleen 
een relaxte manier van boeren, maar in bijna 
alle gevallen ook veel goedkoper.”
Een boer moet weer zelf een rantsoen 
kunnen samenstellen zonder ingewikkelde 
rekenmodellen, vindt Boerenverstand. Die 
noodzaak neemt toe, want door afnemende 
fosfaatgehaltes en het strenger wordende 
mest- en milieubeleid nemen de gehaltes in de 
kuil af en ontstaan er eerder tekorten. Het doel 
is beter voerwinnen en een betere benutting 

van dat eigen ruwvoer, aangevuld met 
eenvoudige (enkelvoudige?) krachtvoeders. 
Dat past goed in de kringloopgedachte en is 
uiteindelijk het beste voor de portemonnee 
van de boer. 

Simpel en eenvoudig
Hoe breng je die praktische kennis nu weer 
terug bij de boer? Iemand met tientallen 
jaren ervaring op voergebied, is onafhankelijk 
veevoeradviseur Aart Malestein uit 
Voorthuizen. Boerenverstand heeft getracht de 
schat aan kennis en inzicht van deze inmiddels 
zeventigjarige veevoedingsdeskundige 
te documenteren. Twee studenten van 

de melkveeopleiding van het Van Hall 
Instituut in Leeuwarden, Niek Konijn en Bart 
Kistemaker, hebben hier hun eindopdracht van 
gemaakt. Dat werd het project ‘Voeren met 
Boerenverstand’. 
De rode draad van het verhaal: houd het 
simpel en eenvoudig. De zes harde metingen 
die in het voer worden gedaan, zijn: drogestof, 
ruw as, ruw eiwit, ruw vet, ruwe celstof en 
koolhydraten (suiker of zetmeel). Aan de hand 
van deze metingen worden de VEM, DVE, OEB 
en FOS berekend. Deze kengetallen moeten 
voldoende zijn om een simpel en doeltreffend 
rantsoen uit te rekenen. „Daarna is het 
finetunen op wat je ziet aan de koe, de melk 
en de mest.” �

Melkveehouder Jan Smale zit ruim in het land, 
sinds hij enkele jaren geleden de kans kreeg om 
er 34 hectare bij te pachten. In het Gelderse 
Joppe (tussen Deventer en Zutphen) houdt hij nu 
135 koeien en 100 stuks jongvee op 100 hectare 
zandgrond; waarvan 23 hectare maïs en 6 hectare 
bieten voor de suikerindustrie. „Liever had ik er 
nog wat graan bij geteeld, maar in verband met 
de derogatie mag ik niet onder de 70 hectare 
gras komen”, legt hij uit. „Het is een beetje een 
luxeprobleem.”
Hij probeert daarom zo veel mogelijk te melken 
uit ruwvoer. „Ik kijk altijd eerst naar de kwaliteit 
voer die ik heb, en in de tweede plaats naar het 
quotum.” Het ruwvoer is dus de basis. Doorgaans 
gaan er ook enkele lichte snedes eiwitrijk gras naar 
de drogerij in Ruinerwold om tot grasbrok te wor-
den geperst, maar dit jaar is daar door de droogte 
niet veel van gekomen.
Bij de samenstelling van het rantsoen laat hij zich 
al twintig jaar adviseren door Aart Malenstein. 
Diens onafhankelijkheid en praktische kennis vindt 
Smale heel waardevol. „Hij bekijkt de kuilen en 
als hij denkt dat de analyse van het BLGG niet 
helemaal klopt, past hij de kuiluitslag naar eigen 
inzicht aan.” Toen Smale een keer een hele droge 

kuil had, adviseerde hij hem om er gewoon water 
bij te mengen in de voermengwagen. „Dat werkte 
prima.”
De vertegenwoordigers van de voercoöperatie ko-
men ook bij Smale op het erf. „Met hen heb ik ook 
een prima verstandhouding, maar het blijven wel 
adviseurs die me uiteindelijk iets moeten verkopen. 
Van mij mogen ze ook kale brokprijs in rekening 
brengen, zonder advieskosten.”
De hoge brokprijs was vorig jaar voor Smale ook 
een reden om de krachtvoerkraan flink dicht te 
draaien. De melkproductie, die voorheen met 110 
koeien tussen de 8.000 en 8.500 kilo zat, daalde 
naar 7.000 kilo. Smale houdt nu 25 koeien meer 
aan om het quotum vol te melken. De eerste paar 
weken krijgen de koeien nog 6 tot 7 kilo brok, maar 
na de 60ste lactatiedag wordt de krachtvoergift 
rap afgebouwd. Op advies van Malenstein is hij 
twee jaar geleden ook begonnen met het verbou-
wen en voeren van hooi. „Ik had toch land genoeg 
en hooi brengt de prik weer in het rantsoen.” Per 
koe verstrekt hij anderhalve kilo hooi per dag via 
de voermengwagen. Dat loopt fantastisch, ervaart 
hij. Om te kijken of het rantsoen goed verteert, 
wordt op het bedrijf ook regelmatig een mestmon-
ster door de zeef gespoeld. 

Smale is wel tevreden met de gang van zaken. 
Het saldo is nog steeds goed, zegt hij. De koeien 
geven nu minder, maar melkziekte, lebmaagver-
draaiingen en uierontstekingen komen ook niet of 
nauwelijks meer voor. „De veearts komt hier alleen 
nog om de kalfjes te onthoornen.”
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Kringlooplandbouw
Tekst: G
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Beeld: Spruit, G
erard Burgers

‘N
iem

and verdient er w
at aan, behalve de boer’

KringloopW
ijzer slaat aan

X

K
ringloopW

ijzer is de kinderschoenen ontgroeid. D
e sector heeft het 

instrum
ent om

arm
d als een m

anier om
 de m

elkveehouderij te kunnen blijven 

ontw
ikkelen binnen gestelde m

ilieu-randvoorw
aarden. D

aarvoor zal de 

K
ringloopW

ijzer w
el m

oeten w
orden verankerd in de M

estw
et. O

verigens: 

m
et het invullen van een K

ringloopW
ijzer ben je nog geen kringloopboer. 

Kun je kringloopkoeien fokken?
Een onderw

erp dat in deze serie Kringlooplandbouw
 nog niet 

echt aan de orde is gekom
en, en w

aar Boerenverstand w
el re-

gelm
atig vragen over krijgt, is de fokkerij. W

at voor soort koeien 
past het best in de kringlooplandbouw

? Iem
and die al dertig jaar 

bezig is m
et kringlooplandbouw

, is Theo S
pruit uit Zegveld (U

T). 
„Ja, w

at voor soort koeien heb je nodig? Ik denk zelf vooral: 
echte graaskoeien. D

ie goed ruw
voer kunnen vreten en die 

graag w
illen w

eiden. D
aar zou je op m

oeten selecteren. M
aar je 

w
ilt ook het vet en eiw

it erbij houden.”
S

pruit fokt al tientallen jaren op gehalten en dan vooral op het 
eiw

it. Zijn koeien – een bont allegaartje van Fries-H
ollands, 

Blaarkop, H
olstein en Fleckvieh – geven gem

iddeld over het hele 
jaar 5,10 procent vet en 4 procent eiw

it. En dat op een rantsoen 
van gras, gras en nog eens gras. Ze lopen zo lang m

ogelijk in het 
Veenw

eidegras; dit jaar w
eidt S

pruit zeker negen m
aanden. D

at 
m

ede dankzij de zogeheten onderw
aterdrainage w

aarm
ee hij de 

w
aterstand in de veenpercelen kan sturen. „A

an graslandver-
nieuw

ing doe ik niet; w
el aan zo m

ooi m
ogelijk w

eiden”, zegt hij. 
N

aast het w
eidegras krijgen ze bietenpulp. In de w

inter vre-
ten de 70 koeien vooral graskuil, aangevuld m

et bierbostel en 
bietenpulp. Verder krijgen ze zom

er en w
inter pulpbrok voor het 

voerhek en m
aïsbrok in de m

elkstal. 
G

em
iddeld produceert S

pruit zo 8.000 liter m
elk per koe. „A

ls ik 
m

eer krachtvoer zou geven, zou ik er w
el m

eer uit kunnen halen”, 
zegt de Zegvelder. „Een productie van 10.000, 11.000 liter m

elk 
m

et een grote H
olstein-koe spreekt w

el m
eer tot de verbeel-

ding, m
aar je hebt er ook m

eer kosten aan. Ik streef naar dikke 
m

elk m
et zo m

in m
ogelijk veeartskosten. G

oed hooi, dat is onze 
dierenarts.” H

et ureum
getal ligt het hele jaar door zo rond de 16 

à 17, vertelt hij.
S

pruit geniet ontzettend van w
eiden. D

e koeien gaan liefst vanaf 
eind februari tot begin decem

ber naar buiten. A
ls de bodem

 de 

volledige veestapel niet helem
aal toelaat, w

eidt hij gew
oon een 

deel van de koeien. „S
om

m
ige boeren hebben een hekel aan 

w
eiden, dat gepruts m

et een draadje zus en een hekje zo. Ik hou 
juist van dat geklooi. Ben echt een veehoeder.”
Koeien m

oeten het w
eiden w

el leren. H
et w

erkt het best m
et vee 

dat van jongsaf m
et w

eiden is opgevoed, is S
pruits ervaring. 

„S
om

m
ige koeien houden ook m

eer van w
eiden dan andere. 

Echte graaskoeien zijn de types die ‘s avonds na het m
elken 

w
eer naar buiten w

illen en nog uren gaan grazen.” Echte 
graaskoeien zijn ook niet kieskeurig, w

eet hij. „D
ie vreten zelfs 

m
estbossen op.” 

O
f je daadw

erkelijk kunt fokken op de eigenschap ‘graaskoe’ 
vindt S

pruit lastig te zeggen.„Ik denk dat je ze m
akkelijker kunt 

m
áken dan fokken”, zegt hij. Koeien van jongsaf als graaskoe 

opvoeden dus. „En zorgen voor uitm
untend gras.” Feit is w

el dat 
hij al heel lang eigen stieren gebruikt (naast KI-sperm

a) en dat hij 
op die m

anier dus w
erkt m

et genetisch m
ateriaal dat zich binnen 

zijn bedrijfssysteem
 heeft bew

ezen. 
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D
e K

ringloopW
ijzer krijgt als 

boekhoudsysteem
 voor de m

ineralenkringloop 
steeds m

eer vaste voet aan de grond. Begin 
decem

ber ondertekenden vier partijen − LTO
 

N
ederland, de N

ederlandse zuivelverw
erkers 

(N
ZO

), de diervoederindustrie (N
evedi) en de 

agrarische accountants en belastingadviseurs 
verenigd in de V

LB − een belangrijke 
overeenkom

st. K
ern: m

et behulp van de 
K

ringloopW
ijzer sturen op een betere 

m
ineraleneffi

ciëntie en het optim
aal 

benutten van de m
estplaatsingsruim

te. 
LTO

 N
ederland en de N

ZO
 zien dit als een 

belangrijke stap voor de m
elkveehouderij: 

het biedt m
ogelijkheden voor bedrijven 

om
 zich te blijven ontw

ikkelen, binnen de 
m

ilieurandvoorw
aarden. 

LTO
 en N

ZO
 w

illen dat de K
ringloopW

ijzer 
vanaf 1 januari 2015 w

ordt opgenom
en 

in de kw
aliteitssystem

en en/of 
duurzaam

heidssystem
en van de 

zuivelondernem
ingen. H

et invullen van 
de K

ringloopW
ijzer w

illen ze verplichten 
voor alle m

elkveebedrijven m
et een 

fosfaatoverschot. Concreet w
ordt er dus 

van heel veel m
elkveehouders verw

acht 
dat ze over iets m

eer dan een jaar gebruik 
gaan m

aken van de K
ringloopW

ijzer. Bij 
m

elkveebedrijven die de K
ringloopW

ijzer 
niet gebruiken, zal het gebruik ervan w

orden 
gestim

uleerd, zo hebben de vier partijen 
afgesproken.
Eind 2014 m

oet een centrale database 
operationeel zijn w

aarin de gegevens van 
de K

ringloopW
ijzer w

orden vastgelegd 

voor onder m
eer bedrijfsvergelijking, 

verantw
oording/borging en m

onitoring. 

D
uurzam

e toekom
st

LTO
 en de zuivelorganisatie hopen m

et 
de invoering van de K

ringloopW
ijzer een 

duurzam
e toekom

st voor de sector te 
w

aarborgen. „D
e zuivel- en m

elkveesector 
leveren een fl

inke bijdrage aan de 
N

ederlandse econom
ie. D

e sector biedt 44.000 
voltijdsbanen en heeft een exportw

aarde 
van m

eer dan 5 m
iljard euro. D

e sector kan 
en w

il zich verder blijven ontw
ikkelen zolang 

het binnen de door de rijksoverheid gestelde 
m

ilieurandvoorw
aarden blijft”, aldus LTO

 
N

ederland. 
O

ftew
el: het gaat dus uiteindelijk om

 de 
grootte van het m

ineralenoverschot op 
bedrijfsniveau. A

ls je m
et de K

ringloopW
ijzer 

bijvoorbeeld kunt aantonen dat het 
aanw

enden van m
eer (organische) m

est 
(dankzij de hogere gerealiseerde opbrengsten) 
niet leidt tot grotere m

ineralenoverschotten, 
dan m

oet dat m
ogen, is het idee.

„U
iteindelijk is het de bedoeling van dit 

convenant tussen de vier partijen dat de 
K

ringloopW
ijzer w

ordt verankerd in de 
M

estw
et”, licht Frank V

erhoeven toe. H
ij is 

eigenaar van adviesbureau Boerenverstand. 
„Staatssecretaris D

ijksm
a heeft tegen de sector 

gezegd: het m
estprobleem

 is jullie probleem
, 

los het op. D
e sector is nu m

et dit convenant 
gekom

en en w
il de K

ringloopW
ijzer 

gebruiken om
 aan te tonen hoe groot, of 

liever: hoe klein, de m
ineralenoverschotten 

zijn. N
u is D

en H
aag w

eer aan zet om
 dit 

instrum
ent daadw

erkelijk in te bedden in de 
M

estw
et”, legt hij uit. 

D
e overheid w

il echter niet te hard van stapel 
lopen. M

en w
il ook verzekerd zijn van een 

goede borging van de cijfers, om
 fraude te 

voorkom
en. 

Bovengronds uitrijden
M

et de K
ringloopW

ijzer streven de betrokken 
partijen dus naar een beleid dat zich richt op 
de doelen in plaats van de m

iddelen (zoals 
diernorm

en). O
nder het m

otto: laat de boer 
zelf uitzoeken hoe hij het doet, zolang het 
m

aar effi
ciënt is. M

elkveehouders die dat al 
m

eer dan 15 jaar bepleiten, zijn de boeren die 
bovengronds m

est w
illen uitrijden. Zou ook 

dat nu dichterbij kom
en?

Volgens V
erhoeven gaat de sector/LTO

 
N

ederland daar niet voor lobbyen, om
dat 

het in D
en H

aag uiterst gevoelig ligt. H
ij 

begrijpt dat ook w
el. N

iettem
in denkt 

de adviseur dat bovengronds uitrijden in 
com

binatie m
et w

ater w
el eens de sleutel 

kan zijn tot een veel hogere stikstof- en 
fosfaatbenutting en dus het beter sluiten 
van een kringloop. Een vorm

 van w
aterspray 

(duo/triple spray) zou daarom
 op zijn m

inst 
serieus genom

en m
oeten w

orden, m
eent hij. 

Zeker nu uit eerste m
etingen blijkt dat de 

stikstof- en fosfaatbenutting van drijfm
est 

bovengronds m
et w

ater m
instens gelijk of 

zelfs hoger is vergeleken m
et zodebem

esten. 



Serie over kringlooplandbouw

Eerste boeren beloond

„We moeten alleen iets slims bedenken om 
het controleerbaar en dus handhaafbaar te 
maken.”

Scepsis
In de veehouderij is er voor de 
KringloopWijzer wel sprake van enige 
scepsis: ‘wéér een boekhoudsysteem waar 
we verplicht aan moeten voldoen’. „Die 
kant willen we ook niet op, en zo moet je 
er ook niet naar kijken”, zegt Verhoeven. 
De kerngedachte van kringlooplandbouw 
is juist dat boeren zelf weer het stuur in 
handen krijgen, benadrukt hij. „Het draait 
om het optimaliseren van de systemen op 
je bedrijf. Welk voer heb ik nodig, hoe ga ik 
met mijn gras om, wanneer haksel ik de maïs, 
wanneer rijd ik mest uit? Kringlooplandbouw 
is vooral: terug naar de basis. Kijk naar je 
productiesystemen, naar je eigen grond en 
koeien en zorg dat je die optimaliseert.” En 
een optimale kringloop betekent automatisch 
zo min mogelijk verliezen naar het milieu.

Eigen lijn trekken
Bedrijfsadviseurs staan al in de startblokken 
om de KringloopWijzer in te bouwen in 
hun adviesprogramma’s, aldus Verhoeven. 
Maar eigenlijk is dat niet de insteek van 
Boerenverstand. „De KringloopWijzer is 
primair bedoeld voor de boer zelf, om meer 
regie te krijgen over zijn eigen bedrijf”, zegt 
hij. „Dat mensen hun eigen lijn gaan trekken, 
los van alle adviezen.”
Blijkt bijvoorbeeld dat je elk jaar te snel 
gras in de kuil hebt, dan kun je dat aan de 
achterkant gaan corrigeren via het krachtvoer. 
Maar misschien moet je juist naar de voorkant 

Zoals eerder in deze serie aangegeven is het 
zoeken naar voordelen voor kringloopboeren. De 
gemeente Midden-Delfland beloont als eerste in 
Nederland boeren die goed scoren in de Kring-
loopWijzer. Dertig Delflandse melkveehouders 
komen in aanmerking voor een financiële vergoe-
ding voor hun inspanningen. De gemeente maakt 
hiervoor gebruik van het lokale fonds Integrale 
Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS). Afhankelijk 
van de resultaten kan de vergoeding oplopen tot 
een maximumbedrag van 3.500 euro op jaarbasis. 

Ook met het Hoogheemraadschap van Delfland 
zijn gesprekken gaande om te komen tot een 
vergoeding (denk aan korting op de water-
schapslasten) voor boeren die goed scoren op 
de KringloopWijzer. 
De provincie Drenthe staat ook open voor het 
belonen van boeren die via de KringloopWijzer 
kunnen aantonen dat ze duurzaam werken. 
Die zouden wellicht makkelijker vergunningen 
kunnen krijgen voor uitbreiding. Echter, op dit 
moment heeft de provincie de beoordeling van 
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Zo’n 350 Nederlandse melkveehouders zijn al vele jaren bezig met kringlooplandbouw in werk- en 
studiegroepen, aangestuurd door agrarisch adviesbureau Boerenverstand en Dirksen Management 
Support. Dat heeft inmiddels een schat aan data en praktische ervaring opgeleverd. Boerenverstand 
wil die kennis graag overdragen. Daarom publiceert Melkvee dit jaar een serie artikelen waarin 
telkens een ander aspect van de kringloop(landbouw) bij de kop wordt gepakt. In dit nummer de 
laatste aflevering: de KringloopWijzer.

alle vergunningaanvragen een paar maanden 
opgeschort, totdat er meer duidelijk is over de 
effecten die eventuele bedrijfsuitbreidingen heb-
ben in de Natura 2000-gebieden. 
De KringloopWijzer is ook opgenomen in het 
vijfde actieplan van de nitraatrichtlijn. Dit plan 
heeft tot doel de kwaliteit van het grondwa-
ter te verbeteren. Een van deze actiepunten is 
dat er gestreefd wordt naar bedrijfsspecifieke 
evenwichtsbemesting op basis van de Kringloop-
Wijzer. 

kijken, naar de voederwinning, en besluiten 
de kneuzer op de maaier achterwege te laten, 
geeft hij als voorbeeld. Dat spaart geld uit 
voor krachtvoer én aan de mechanisatiekant. 
Zo kun je ook spelen met het moment van 
maïshakselen: hoe verder afgerijpt, hoe 
bestendiger het zetmeel. Verhoeven: „Je kunt 
wel alles aankopen, maar je kunt ook anders 
gaan kijken: wat heb ik nodig? Heb je een 
onbestendige, suikerrijke voorjaarskuil, dan 
moet je bijvoorbeeld de maïs later hakselen.”
Een andere tip: als je met de huidige goede 
melkprijs geld over hebt, investeer dan in 
zaken waardoor je als boer onafhankelijker 

wordt. „Kies bijvoorbeeld voor een extra 
voersilo voor veevoergrondstoffen, zodat je 
nog meer zelf kunt sturen in je rantsoen.” 
En verbeter eens de benutting van je eigen 
grasland door door te zaaien, storende lagen 
op te heffen en een balenpers te kopen zodat 
je dat dure voer van eigen land ook beter 
kunt conserveren.
Kortom, met de KringloopWijzer moeten 
boeren ‘eigenwijzer worden en geld gaan 
verdienen’, aldus Verhoeven. „Dat is ook het 
mooie van kringlooplandbouw: niemand in de 
periferie verdient er iets aan, behalve de boer 
zelf.” �

Boeren moeten met 
de KringloopWijzer 
eigenwijzer worden en 
geld gaan verdienen, 
aldus Frank Verhoeven 
van Boerenverstand.


