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Voorwoord 

In 2014 ging het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers van start. 250 

melkveehouders en een groot aantal partijen* sloegen de handen ineen om te werken aan het 

sluiten van nutriëntenkringlopen. Het gezamenlijke doel is: schoon grond- en oppervlaktewater, een 

vruchtbare bodem en het technisch-economische versterken van de deelnemende bedrijven. 

Inmiddels zijn we vier jaar verder. Er is een schat aan gegevens verzameld en ervaringen opgedaan. 

De opgebouwde dataset is uniek en een fraaie bron van praktijkinformatie voor de boeren, alle 

betrokken partijen, maar ook voor wetenschap en beleid.  

De data verzameling gaat de komende jaren nog door. Het project Vruchtbare Kringloop gaat door 

tot eind 2019. Voor een vervolg na die tijd is een plan in de maak. Het is belangrijk dat de sector haar 

inzicht blijft verdiepen in het effectief managen van de nutriëntenkringloop en het bewijs gaat 

leveren dat zij kan voldoen aan de vereiste milieukwaliteitsnormen.  

We willen alle deelnemende veehouders bedanken voor het aanleveren van de gegevens. En 

uiteraard bedanken we Marleen Plomp en Gerjan Hilhorst voor het uitstekende werk dat zij deden in 

het destilleren van heldere beelden en conclusies op basis van de enorme hoeveelheid gegevens. 

Het resultaat, deze rapportage is een belangrijke bouwsteen voor het doelgericht en effectief verder 

verduurzamen van de melkveehouderij op zandgrond. 

Carel de Vries 

Projectmanager Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers  

 

  

*De samenwerkende partijen zijn: LTO Noord, ForFarmers, Rabobank N.O.-Achterhoek, 

FrieslandCampina, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens en Provincie Gelderland. 
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Samenvatting 

In het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn van 180 deelnemers de KringloopWijzers van 

2013 t/m 2016 geanalyseerd. Elk jaar zitten dezelfde bedrijven in de dataset waardoor het mogelijk is om de 

jaren te vergelijken.  

 

Bedrijfskenmerken 

 

 Er is een forse groei van bedrijfsomvang (20% meer melk in 2016 t.o.v. 2013). De gemiddelde 

bedrijfsintensiteit steeg met 10% tot 19.752 kg in 2016. 

 Het aandeel bedrijven met weidegang bleef gelijk (62%). Wel daalde het gemiddelde aantal weideuren 

van 950 naar 850.  

Bedrijfsprestaties 

 Door de toenemende omvang van de bedrijven is de absolute ammoniakemissie gestegen. De emissie per 

kg melk is afgenomen van 3,57 in 2013 naar 3,35 in 2016. 

 Zowel de stikstof- als de fosfaatbenutting vertonen in de periode 2013-2016 een stijgende lijn. De 

stikstofbenutting van het bedrijf is gestegen van 36% in 2013 naar 39% in 2016 en de fosfaatbenutting van 

82% naar 98%. De stijging wordt deels verklaard door de toegenomen bedrijfsintensiteit. Bij een toename 

van de intensteit en een gelijkblijvend bedrijfsoverschot stijgt de benutting.  

 Het overschot bepaalt de milieukwaliteit van een bedrijf en daarom is het overschot een beter kengetal 

voor de milieuprestaties dan de benutting. Het bedrijfsstikstofoverschot is gedaald van 200 kg/ha in 2013 

naar 190 kg/ha in 2016 en het bedrijfsfosfaatoverschot van 9 kg/ha naar -13 kg/ha. 

 Het bedrijfsoverschot en de bedrijfsbenutting worden vrijwel volledig bepaald door het bodemoverschot 

en de bodembenutting. 

 De gemiddelde bodemoverschotten voor stikstof en fosfaat hangen sterk samen met de 

gewasopbrengsten (groeiomstandigheden) in een bepaald jaar. Het laagste stikstofbodemoverschot is 

gerealiseerd in 2014 (94 kg/ha) en het hoogste in 2015 (137 kg/ha). Het hoogste gerealiseerde 

stikstofbodemoverschot is 250 kg/ha en het laagste -26 kg/ha. 

 De betere bedrijfsbenutting voor fosfaat is deels toe te schrijven aan een betere veebenutting. 

 De totale emissie van broeikasgassen per kg geproduceerde melk is licht gedaald van 1266 kg CO2-

eq/1000 kg melk in 2013 naar 1237 in 2016.  Wel nam de emissie buiten het bedrijf (off farm) iets toe 

doordat bedrijven intensiever zijn geworden en daardoor meer voer aanvoeren. 

 De lachgasemissie nam af met 8%. Dit is veroorzaakt door de lagere stikstofbemesting a.g.v. de lagere 

aanwendingsnorm uit dierlijke mest vanaf 2014 op zandgrond.  

 De methaanemissie is gedaald met 4%, vooral a.g.v. een betere voerefficiëntie (hogere melkproductie per 

koe en minder jongvee). 

Veeprestaties 

 De daling van de stikstofexcretie (van 16,3 kg/1000 kg melk in 2013 naar 15,5 in 2016) en de betere 

stikstofbenutting (van 25,7% in 2013 naar 26,4% in 2016) van het vee is niet veroorzaakt door een andere 
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rantsoensamenstelling, maar door een hogere melkproductie en verlaging van het aantal stuks jongvee, 

in met name in 2016. In 2016 is de melkproductie per koe 2% hoger dan in 2013 en het aantal stuks 

jongvee 10% lager.  

 Met fosfaat als beperkende factor in de groei van het bedrijf, is het economisch aantrekkelijker om per kg 

fosfaatexcretie zoveel mogelijk melk te produceren. Het kengetal kg melk per kg fosfaat is in 2013 t/m 

2015 met 185 kg vrijwel gelijk maar maakt in 2016 een flinke sprong naar 205 kg. 

 Het fosforgehalte in krachtvoer is fors gedaald, van 5,19 in 2103 naar 4,39 g/kg in 2016. Ook het 

fosforgehalte in overige producten daalde. Doordat het gras in 2014 veel fosfor bevatte, daalde het 

fosforgehalte in het totale rantsoen pas in 2016. In dat jaar steeg de fosfaatbenutting en nam de 

fosfaatexcretie fors af.  

Bodemprestaties 

 De totale stikstofbemesting op grasland is sinds de verlaging van de gebruiksnorm in 2014 constant (ca. 

436 kg/ha). De hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest steeg wel een klein beetje en de hoeveelheid stikstof 

uit kunstmest nam iets af. De stikstofgift op maïsland nam in dezelfde periode af van 236 naar 218 kg/ha. 

Er werd minder dierlijke mest toegediend. 

 Als gevolg van de lagere gebruiksnorm voor dierlijke mest nam ook de fosfaatbemesting op grasland af 

tot ca. 85 kg fosfaat/ha. De daling wordt versterkt door lagere fosfaatgehalten in de mest a.g.v. 

maatregelen in de voeding om de fosfaatexcretie te verminderen. De fosfaatgift op maïsland nam in de 

periode 2013-2016 af van 70 tot 58 kg/ha, grotendeels door het achterwege laten van fosfaatkunstmest. 

 Bodemprestaties zijn sterk afhankelijk van gewasopbrengsten en zijn daarmee sterk jaarafhankelijk 

(weersomstandigheden). 

 Ondanks de hogere melkproductie per ha zijn de bedrijven niet of nauwelijks minder zelfvoorzienend 

geworden. Voor fosfor is de mate van zelfvoorziening zelfs gestegen. Oorzaak is het lagere fosforgehalte 

in het rantsoen. Daarnaast spelen de hogere productie per koe en vermindering van het aantal stuks 

jongvee een belangrijke rol. 

 Het stikstof bodemoverschot is een indicator voor het nitraatgehalte in het grond- en oppervlakte water. 

Op zandgrond is die relatie beter dan op kleigrond. 

 Bedrijven op kleigrond voldoen allemaal aan het maximaal toelaatbare bodemoverschot voor stikstof 

(250 kg/ha). Op zandgrond ligt het toelaatbare overschot (108 kg/ha) veel lager dan op kleigrond. Voor 

bedrijven op zandgrond is het daardoor veel moeilijker om te voldoen aan de norm. Het gemiddelde 

bodemoverschot op zandgrond is 112 kg/ha en is daarmee duidelijk lager dan 154 kg/ha op kleigrond. Op 

kleigrond is de stikstofgebruiksnorm hoger dan op zandgrond. 

 Op zandgrond is het aandeel bedrijven dat voldoet aan het toelaatbare bodemoverschot in 2013 27%, in 

2014 73%, in 2015 28% en in 2016 51%. Dit is vooral afhankelijk van de gewasopbrengsten in een bepaald 

jaar. 

 Van alle bedrijven op zandgrond heeft 14% drie achtereenvolgende jaren (2013 t/m 2016) voldaan aan het 

toelaatbare bodemoverschot. Deze bedrijven verschillen qua bedrijfssysteem niet van de andere 

bedrijven. Ze realiseren een bodemoverschot dat 32% lager is dan het gemiddelde bedrijf op zandgrond. 

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere graslandopbrengst bij een gelijke of lagere 

bemesting. De veebenutting op bedrijven die drie achtereenvolgende jaren voldoen aan het toelaatbare 

bodemoverschot is iets lager. 
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 De bedrijven die geen enkel jaar voldoen aan het toelaatbare bodemoverschot, hebben een 

stikstofbodemoverschot dat 43 kg/ha hoger is dan toelaatbaar. De bedrijven die vier jaar wel aan het 

toelaatbare bodemoverschot voldoen, hebben een overschot dat 47 kg/ha onder toelaatbaar ligt.  

 Net als in de BEP-systematiek zou het voor het stikstofbodemoverschot wenselijk zijn om niet als doel te 

stellen dat een bedrijf elk jaar aan het toelaatbare overschot voldoet, maar aan het gemiddelde van drie 

jaar. In de periode 2013 t/m 2015 voldoet 43% van de zandbedrijven aan het toelaatbare overschot en in 

de periode 2014 t/m 2016 is dat 52%. Er is een toename van het aantal bedrijven dat gemiddeld over drie 

jaar voldoet aan het toelaatbare overschot. 

 Het gemiddelde stikstofbodemoverschot van de zandbedrijven die voldoen het toelaatbare overschot is 

in de periode 2013 t/m 2015 97 kg/ha en in de periode 2014 t/m 2016 90 kg/ha. Op de bedrijven die daar 

niet aan voldoen, is het stikstofbodemoverschot resp. 125 en 127 kg/ha. Op de bedrijven die voldoen aan 

het toelaatbare overschot is er een daling van het overschot van 7 kg/ha en op de bedrijven die niet 

voldoen aan het toelaatbare overschot is er een stijging van 2 kg/ha. 

 Het aandeel bedrijven op zandgrond met een negatief fosfaatbodemoverschot is toegenomen tot 88% in 

2016. Op 15% van de bedrijven was het overschot kleiner dan -30 kg/ha. De fosfaatbemesting neemt 

onder invloed van teruglopende fosforgehaltes in het voer (en daardoor in de mest) verder af. Ook zorgt 

een verlaging van het aantal stuks jongvee voor minder fosfaatmeststof. 

 In 2013 was voor 47% van de bedrijven fosfaat bepalend voor de hoeveelheid mest die afgevoerd moest 

worden. In 2016 is dit aandeel gedaald naar 13%. De oorzaak hiervan is een aanscherping van de stikstof 

gebruiksnorm dierlijke mest van 250 naar 230 kg/ha op de zandgrond in Oost-Nederland en een daling 

van de fosfaatexcretie als gevolg van de wetgeving. 

 Het lukt steeds meer bedrijven niet om fosfaatevenwicht te realiseren. Hierdoor wordt er een beroep 

gedaan op de fosfaatlevering uit de bodem. Er is een lichte daling van de oppervlakte met fosfaattoestand 

‘hoog’. 

 Op basis van de jaren 2014 t/m 2016 heeft 67% van de bedrijven een BEP-voordeel. Dit betekent dat ze 

een fosfaatonttrekking hebben die hoger is dan de forfaitaire norm. 

Bedrijfsintensiteit 

 Om economische redenen streven intensieve bedrijven meer naar hogere veebenuttingen dan extensieve 

bedrijven.  

 Intensieve bedrijven realiseren hogere veebenuttingen dan extensieve bedrijven door een hogere 

melkproductie en minder jongvee. Er is geen verschil in rantsoen tussen beide groepen. 

 Intensieve bedrijven hebben gemiddeld een hoger bedrijfsstikstofoverschot door een hogere 

ammoniakemissie per ha. Het stikstof- en fosfaatoverschot van de bodem is lager dan op extensieve 

bedrijven a.g.v. een hogere gewasopbrengst.  

 De toename van de ammoniakemissie is op de intensieve bedrijven groter dan de daling van het 

bodemoverschot. Hierdoor stijgthet bedrijfsoverschot. 

 Het aandeel bedrijven dat voldoet aan het toelaatbare stikstofbodemoverschot is bij de extensieve 

bedrijven lager dan bij de intensieve bedrijven. 

 Verhoging van de gewasopbrengst door optimaliseren van grasteelt en beweiding gaat het 

bodemoverschot op extensieve bedrijven verlagen. 
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Weidegang 

 De bedrijven die weiden realiseren een stikstofbodemoverschot van 124 kg/ha en de bedrijven die niet 

weiden een overschot van 116 kg/ha. Het fosfaatbodemoverschot is voor wel en niet beweiden resp. -5 en 

-11 kg/ha. 

 De bedrijven die weiden hebben een lagere bemesting en een lagere gewasopbrengst dan de bedrijven 

die niet weiden. 

 Er is geen verschil in stikstofbenutting van het vee tussen bedrijven die wel of niet weiden. De 

rantsoenkenmerken zijn in beide groepen gelijk met uitzondering van het aandeel vers gras. 

 De bedrijven die weiden realiseren een hogere fosfaatbenutting dan de bedrijven die niet weiden. Hier zit 

een verstrengeling met de intensiteit. Die is op bedrijven die niet weiden hoog (20.320 kg/ha) en daarom 

streven deze bedrijven naar verlaging van de fosfaatexcretie. Op de bedrijven die weiden is de intensiteit 

veel lager (17.680 kg/ha) en daardoor kunnen deze bedrijven de fosfaat beter op het bedrijf plaatsen. Er 

wordt minder scherp ingezet op verlaging van de fosfaatexcretie. 

 Van de bedrijven die weiden vult 38% precies 120 dagen en 6 uur weidegang in, heeft 9% minder dan 720 

weideuren per jaar en 53% meer dan 720 weideuren per jaar. Het minimaal aantal weideuren om in 

aanmerking te komen voor de weidepremie is 720. 

Grondsoort 

 Er is geen verschil in veeprestaties tussen bedrijven op klei en zand. 

 Het aandeel bedrijven dat beweiding toepast, is op klei hoger dan op zand (resp. 74 en 59%). 

 Het bodemoverschot is op klei hoger dan op zand (resp. 154 en 112 kg/ha voor stikstof en -3 en -9 kg/ha 

voor fosfaat). Door de hogere stikstof- en fosfaatgebruiksnorm is de bemesting op klei hoger. De 

gewasopbrengst is ook hoger maar compenseert niet geheel de hogere bemesting waardoor het 

overschot hoger is. 

 Door de hogere fosfaatgebruiksnorm en de hogere norm voor stikstof dierlijke mest kan een kleibedrijf 

meer fosfaat bemesten dan een zandbedrijf. Ook lukt het kleibedrijven om dichter bij een 

fosfaatevenwicht te komen dan zandbedrijven. Op beide grondsoorten is er gemiddeld een tekort aan 

fosfaatmeststof. 

Stikstofmetingen 

 Door de grote variatie in N-min hoeveelheden en het beperkte aantal percelen, is het leggen van 

verbanden met teelt-, bemesting- en managementmaatregelen moeilijk. 

 Op de graspercelen is de N-min hoeveelheid aan het einde van het groeiseizoen in de bodemlaag 0-90 cm 

gemiddeld 54 kg/ha (spreiding 2-596) en op de maïspercelen 82 kg/ha (spreiding 5-301). 

 Op maïspercelen op scheurgrond is de hoeveelheid N-min 140 kg/ha en op eerste jaars maïs op geen 

scheurgrond 75 kg/ha. Het risico voor nitraatuitspoeling op zandgrond ligt vooral bij de maïs en dan met 

name bij de maïs op scheurgrond.  

 Vrijwel alle graspercelen voldoen aan de maximaal toelaatbaare N-min hoeveelheid. In de periode 2014 

t/m 2016 voldoet 44% van de maïspercelen daaraan. 

 Het meten van de hoeveelheid N-min is een goede methode om een veehouder bewust te maken van de 

stikstofverliezen en het management te verbeteren. 
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 Een verband tussen het bodemoverschot dat de KringloopWijzer berekend en de N-meting op twee 

percelen van het bedrijf (zoals in dit project is uitgevoerd) is niet te leggen. Vanwege de grote variatie in 

N-min zijn deze metingen zelden representatief voor alle percelen en daarmee voor het gehele bedrijf. 

Enkele conclusies 

 Om de milieuprestaties van een bedrijf te beoordelen zijn bedrijfs- en bodemoverschotten belangrijker 

dan bedrijfsbenuttingen. 

 Op steeds meer bedrijven wordt de hoeveelheid dierlijke mest die afgevoerd moet worden bepaald door 

stikstof. Hierdoor verdwijnt ook fosfaat van het bedrijf die (deels) wel te plaatsen is. Steeds meer 

bedrijven zijn hierdoor niet in staat evenwichtsbemesting voor fosfaat te realiseren. Ze realiseren een 

negatief overschot en komen daarmee in 2016 15 kg fosfaat/ha tekort.  

 Verbeteren van efficiëntie/benutting is vooral economisch gedreven op intensieve bedrijven. Voor 

milieuprestaties zijn overschotten op bedrijfsniveau belangrijker. 

 Verlaging van het stikstofbodemoverschot op extensieve bedrijven moet meer aandacht krijgen. 

 Niet het bedrijfssysteem is bepalend voor het resultaat, maar de uitvoering ervan. De KringloopWijzer 

geeft wel de resultaten van het management weer maar geeft onvoldoende inzicht in het management. 

Hiervoor is een (vraag)gesprek met de veehouder nodig waarin hij zijn werkwijze aangeeft op tal van 

bedrijfsaspecten (voeding, bemesting, bodembeheer, etc.). 

 Ruwvoeropbrengst verhogen en vooral het verhogen van grasopbrengst is het belangrijkste 

sturingsmiddel om overschotten te verlagen. Hiervoor is meer aandacht voor graslandmanagement en 

beweiding nodig. 

 Verhogen van grasopbrengst en voerbenutting verlaagt de broeikasgasemissie. 

 Een laag bodemoverschot op bedrijfsniveau betekent niet dat onder alle percelen van het bedrijf de 

nitraatnorm wordt gerealiseerd. Er kan op enkele percelen toch veel stikstof verloren gaan wat met 

managementmaatregelen te voorkomen is. Perceelgericht management is hiervoor noodzakelijk. 
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Inleiding   

Het hoofddoel van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is het realiseren van betere 

bedrijfsprestaties op het gebied van mineralenbenutting en daarmee bijdragen aan een schoon milieu. De 

deelnemers willen weten wat ze op hun bedrijf moeten doen om de resultaten te verbeteren en de 

mineralenverliezen te beperken. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de KringloopWijzer. 

 

In deze rapportage worden de KringloopWijzer resultaten beschreven van 180 deelnemende bedrijven in de 

periode 2013 t/m2016. Hierbij is er vooral aandacht voor de stikstof- en fosfaatprestaties van de veestapel en 

bodem. 

 

Mineralenstromen 

De KringloopWijzer brengt niet alleen de mineralenstromen (stikstof, fosfaat en koolstof) van en naar het 

bedrijf in beeld, maar ook de stromen binnen het bedrijf. Het gaat dan om de mineralenstroom van vee naar 

mest, van mest naar bodem, van bodem naar gewas en van gewas naar vee. Bij elk van deze vier stromen gaan 

er mineralen verloren. Door het beperken van deze verliezen zijn er meer mineralen beschikbaar voor de 

productie van voer en melk, en is er minder aanvoer van producten van buiten het bedrijf nodig. Dit is niet 

alleen milieutechnisch interessant, maar ook economisch. Wanneer er bijvoorbeeld door maatregelen in de 

voeding met minder eiwit dezelfde hoeveelheid melkeiwit geproduceerd wordt, is er minder eiwitaanvoer met 

krachtvoer nodig. Er kan dan bespaard worden op krachtvoerkosten. Een ander voorbeeld is een maatregel in 

de bodem of bemesting. Als hierdoor van de gegeven meststoffen meer gewas geoogst kan worden, wordt er 

bespaard op aankoop van (ruw)voer. 

 

Totale bedrijfsresultaat 

De KringloopWijzer brengt het totale bedrijfsresultaat in beeld. Afzonderlijke managementmaatregelen die 

hieraan ten grondslag liggen, zijn echter niet altijd zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld het verlagen van het 

eiwitniveau door aanvoer van minder eiwitrijk krachtvoer wel zichtbaar, maar een betere verdeling van de 

dierlijke mest niet. 

 

Figuur 1: De kringloop van stikstof en fosfaat op een melkveebedrijf 
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De Kringloopwijzer 

De deelnemers aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers hebben vanaf 2013 een 

KringloopWijzer ingevuld. In 2015 was het invullen van de KringloopWijzer voor melkveebedrijven met een 

fosfaatoverschot (meer fosfaatexcretie dan de fosfaatreferentie voor plaatsing) verplicht en vanaf 2016 is het 

voor alle melkveebedrijven verplicht. Hiervoor is door ZuivelNL een Centrale Database ingericht waar veel 

bedrijfsgegevens automatisch in terechtkomen. De gebruikte KringloopWijzers van 2016 komen vrijwel 

allemaal uit de database van ZuivelNL en van de jaren daarvoor uit de WUR- of CRV-versie van de 

KringloopWijzer. Het invullen is meestal door een adviseur gedaan, in meer of mindere samenwerking met de 

veehouder. 

 

De dataset 

Het aantal deelnemers aan het project varieert. In 2016 zijn er veel nieuwe deelnemers bij het project 

gekomen, maar is ook afscheid genomen van een aantal deelnemers. Ongeveer 2% van de ontvangen 

KringloopWijzers was niet bruikbaar door fouten in de invoer en het niet volledig invoeren van alle gevraagde 

gegevens. 

 

In 2013 is van 229 deelnemers een KringloopWijzer beschikbaar, in 2014 van 241, in 2015 van 242 en in 2016 

van 251. In deze analyse zijn alleen de gegevens gebruikt van de bedrijven die in alle vier jaren een correct 

ingevulde KringloopWijzer hebben aangeleverd. Bij 180 bedrijven is dit het geval. Het unieke van deze dataset 

is dat van 180 dezelfde bedrijven gedurende vier jaar de resultaten bekend zijn en de ontwikkeling van bedrijf 

en resultaten over die vier jaar vergeleken kunnen worden. 

 

De resultaten zijn berekend met versie 2016.13 van de KringloopWijzer.  
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1. Bedrijfskenmerken  
In de periode 2013-2016 zijn de bedrijven flink in omvang toegenomen. Dit blijk heel duidelijk uit figuur 2. 

T.o.v. 2013 is de melkproductie per bedrijf in 2016 20% hoger. De groei zit vooral in de jaren 2015 en 2016. Op 

1 april 2015 is er een einde gekomen aan het melkquotumtijdperk. Met een kleine aanloop in 2014, is daar 

vooral in 2015 en 2016 door veel bedrijven op ingespeeld. Op 90% van de bedrijven is de melkproductie 

toegenomen.Op 10 bedrijven zelfs met meer dan 50%. 6% van de deelnemers produceerde in 2016 meer dan 

2 miljoen liter melk.  

 

De intensiteit, uitgedrukt in kg melk per ha, is in de periode met 10% gestegen naar 19.752 kg in 2016. 

Gemiddeld zijn de bedrijven met 4 ha gegroeid. Ruim 70% van de bedrijven heeft het areaal vergroot. 

 

Figuur 2: Ontwikkeling van de melkproductie en intensiteit 

 
 

De derogatie-eis dat minimaal 70% van het areaal grasland moet zijn, is in 2014 gewijzigd naar 80%. Omdat de 

gewijzigde norm voor veel veehouders te laat kwam i.v.m. al gemaakte keuzes voor grondgebruik, was er de 

mogelijkheid om in 2014 ontheffing te krijgen. Een aantal veehouders heeft gebruikgemaakt van die 

ontheffing. Als gevolg van de nieuwe derogatie-eis is het gemiddelde aandeel grasland op de bedrijven 

gestegen ten koste van het aandeel bouwland (meestal maïsland). 

 

Stuks  vee 

Het aantal melkkoeien per bedrijf is met 15% gestegen van 102 in 2013 naar 117 in 2016. Van de bedrijven 

heeft 6% in 2016 meer dan 200 melkkoeien.Het aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien was in 2014 hoger dan 

in 2013. Er is toen meer jongvee aangehouden om de melkproductie te kunnen verhogen na 1 april 2015. Het 

aantal is in 2015 gedaald naar hetzelfde aantal in 2013. In 2016 is het aantal t.o.v. 2015  met 10% gedaald naar 

6,2. Deze daling is mede veroorzaakt door de eisen aan grondgebondenheid, mestverwerking en de komst 

van het fosfaatreductieplan. Om de fosfaatexcretie te verlagen is er minder jongvee aangehouden. In 2016 

heeft 12% van de bedrijven de opfok van het jongvee uitbesteed. Dit aandeel was in 2013 iets lager, maar er is 

geen forse toename van bedrijven die zelf geen jongvee meer opfokken. 
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 Melkproductie 

In de periode 2013-2016 is de melkproductie per bedrijf met 20% gestegen. Op de kleibedrijven is de toename 

met 27% veel groter dan op de zandbedrijven. Daar is de toename in de melkproductie 18%. De grootste 

toename is in de groep kleibedrijven die geen beweiding toepassen. Daar is de melkproductie met 37% 

gestegen waarbij wel moet worden vermeld dat het een kleine groep bedrijven is (10 stuks) en één bedrijf 

extreem is gegroeid. Op de kleibedrijven die wel beweiding toepassen is de melkproductie 25% gestegen, op 

de zandbedrijven zonder beweiding 15% en op de zandbedrijven met beweiding 20%. 

 

Tabel 1: Bedrijfskenmerken van 180 bedrijven die van 2013 t/m 2016 een KringloopWijzer hebben 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Oppervlakte (ha) 50,0 50,3 52,4 53,9 51,6 

Aandeel gras in het bouwplan (%) 77 81 83 83 81 

Aantal melkkoeien 102 103 109 117 108 

Aantal stuks jongvee per 10 mk 6,9 7,2 6,9 6,2 6,8 

Melk / koe / jaar (kg) 8.615 8.688 8.836 9.020 8.790 

FPCM / koe / jaar (kg) 9.168 9.172 9.402 9.613 9.339 

Melk per bedrijf (kg) 878.544 899.637 965.700 1.056.871 950.188 

Melk per ha (kg) 17.943 18.284 18.771 19.752 18.688 

      

Beweiding melkkoeien 

(uren / koe / jaar): 
     

     Gem. alle bedrijven 592 580 547 522 560 

     Gem. bedrijven die beweiden 951 940 886 846 906 

Aandeel bedrijven beweiding (%) 62 62 66 62 62 

Aandeel koeien beweiding (%) 56 55 56 56 56 

      

Aandeel bedrijven (%):      

     Zandgrond 79 79 79 79 79 

     Kleigrond 21 21 21 21 21 

 

Beweiding 

Het aandeel bedrijven dat beweiding toepast is ongeveer 62% en is vrij constant over de jaren. In 2015 lag het 

aandeel iets hoger. Het zijn niet elk jaar dezelfde bedrijven die beweiding toepassen. Er zijn bedrijven die 

wisselen tussen wel of niet weiden. Op kleigrond is het aandeel bedrijven dat beweiding toepast (73%) 

duidelijk hoger dan op de zand (59%). 

Het aandeel bedrijven in het project dat weidegang toepast is lager dan de doelstelling van de Duurzame 

Zuivelketen. Deze streeft naar het minimaal vasthouden van het landelijke resultaat van 2012 met 81,2% 

weidende bedrijven.  

 

Het aandeel melkkoeien met beweiding is gelijk gebleven (56%). Dit betekent dat een vergelijkbare groei in 

aantal koeien heeft plaatsgevonden op bedrijven die weiden en op bedrijven die niet weiden. 

Wel is het gemiddelde aantal uren weidegang gedaald van 951 uur per jaar in 2013 naar 846 in 2016 (-11%). 

Opvallend is dat 38% van de weidebedrijven aangeven dat ze precies 120 dagen van 6 uur beweiden. 
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Grondsoort 

Van de bedrijven ligt 79% op zand en 21% op klei. Andere grondsoorten komen niet voor in het project. Op 

38% van de bedrijven komt in meer of mindere mate zowel klei als zand voor. Een bedrijf wordt in een 

grondsoort groep ingedeeld wanneer meer dan de helft van het grasland tot die grondsoort behoord. Er zijn 

meer zandbedrijven die 100% zand hebben dan kleibedrijven die 100% klei hebben.  

 

Gebruikte KringloopWijzers 

In deze rapportage zijn alleen de bedrijven opgenomen die van elk jaar in de periode 2013 t/m 2016 een 

bruikbare KringloopWijzer hebben aangeleverd. Dit zijn 180 bedrijven. Er zijn jaarlijks meer bedrijven die een 

KringloopWijzer hebben aangeleverd. In 2016 zijn er 22 bedrijven meer dan in 2013. In tabel 2 staan de 

kenmerken van alle bedrijven die een KringloopWijzer hebben aangeleverd. Een vergelijking met tabel 1 laat 

zien dat deze bedrijven niet veel afwijken van de 180 bedrijven die jaarlijks een KringloopWijzer hebben 

aangeleverd. De bedrijfsomvang in melkproductie, oppervlakte en aantal dieren verschillen niet veel van 

elkaar. Ook de mate van beweiding is vrijwel gelijk. 

 

Tabel 2: Bedrijfskenmerken van alle bedrijven die een KringloopWijzer hebben 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Aantal bedrijven 229 241 242 251  

Oppervlakte (ha) 50,0 50,0 52,3 55,3 51,9 

Aandeel gras in het bouwplan (%) 77 81 83 83 81 

Aantal melkkoeien 102 103 111 119 109 

Aantal stuks jongvee per 10 mk 6,9 7,2 6,9 6,3 6,8 

Melk / koe / jaar (kg) 8.568 8.610 8.800 9.040 8.760 

FPCM / koe / jaar (kg) 9.107 9.090 9.357 9.630 9.302 

Melk per bedrijf (kg) 877.318 884.461 977.813 1.081.210 957.503 

Melk per ha (kg) 17.897 18.029 19.057 19.883 18.739 

      

Beweiding melkkoeien 

(uren / koe / jaar): 
     

     Gem. alle bedrijven 634 651 588 551 605 

     Gem. bedrijven die beweiden 975 1.000 930 870 944 

Aandeel bedrijven beweiding (%) 65 65 63 63 64 

Aandeel koeien beweiding (%) 58 57 56 56 57 

      

Aandeel bedrijven (%):      

     Zandgrond 74 75 76 78 76 

     Kleigrond 26 25 24 22 24 

 

Een klein verschil is de grondsoort. In de dataset van 180 bedrijven zitten in verhouding iets meer bedrijven op 

zand en iets minder op klei. Omdat in het overzicht van alle bedrijven in tabel 2 jaarlijks niet dezelfde bedrijven 

zitten is hier een vergelijking tussen jaren minder betrouwbaar. Dat is de reden dat in deze rapportage alleen 

de gegevens van de 180 bedrijven die elk jaar een KringloopWijzer hebben aangeleverd zijn opgenomen.  
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2. Bedrijfsprestaties 
De totale benutting van een bedrijf is het deel van de met voer en meststoffen aangevoerde mineralen dat 

omgezet wordt in melk en vlees. Het verschil tussen de aan- en afvoer is het bedrijfsoverschot, dat bestaat uit 

het totaal van bodemoverschot, ammoniak, lachgas en overige verliezen. Een gedeelte van het 

bodemoverschot blijft in de bodem maar de rest van het bedrijfsoverschot gaat verloren (naar lucht en water). 

Door het overschot zo klein mogelijk te maken kan er zoveel mogelijk voer en melk uit de aanvoer worden 

geproduceerd en verbeteren de milieuprestaties. Cruciaal hierbij zijn de gewasproductie en de benutting van 

het voer en de meststoffen. Wanneer die goed zijn is er minder aanvoer van voer en meststoffen nodig om een 

bepaalde hoeveelheid melk te produceren.  

2.1 Stikstof- en fosfaatoverschot bedrijf 
In 2014 is het laagste stikstof- en fosfaatoverschot in de periode gerealiseerd. Oorzaak hiervan is de goede 

gewasopbrengst in dat jaar. Hierdoor is er minder voer van buiten het bedrijf nodig en is er een 

voorraadtoename van ruwvoer. Een voorraadtoename heeft op de bedrijfsbalans hetzelfde effect als 

vermindering van de aanvoer van voer. In 2013 en 2015 was de drogestofopbrengst van grasland vrijwel gelijk, 

maar door een hoger eiwitgehalte in 2013 is er in dat jaar meer stikstof geoogst dan in 2015. Daardoor is het 

stikstofoverschot in 2015 iets hoger dan in 2013. In 2016 waren de gewasopbrengsten hoger dan in 2015 (zie 

tabel 9). Ook was in 2016 de veebenutting hoger dan in de voorgaande jaren (zie tabel 6) waardoor het 

stikstofoverschot in 2016 lager is dan in 2013 en 2015. 

 

Het effect van de gewasopbrengst zien we terug in het stikstofbodemoverschot. Ongeveer 60% van het 

bedrijfsstikstofoverschot bestaat uit het bodemoverschot. In hoofdstuk 4 zijn de bodemprestaties en het 

bodemoverschot verder uitgewerkt. 

 

Stikstofverlies 

Het stikstofverlies per ha door ammoniakemissie is in de periode 2013-2016 toegenomen. Dat wordt 

veroorzaakt doordat de bedrijven intensiever zijn geworden. Bij ongewijzigde mestopslag- en 

aanwendingssystemen zal er daardoor meer ammoniak ontstaan. Intensieve bedrijven beweiden vaak minder 

en ook dat geeft een verhoging van de ammoniakemissie. 

 

Lachgas ontstaat in de bodem bij bemesting onder natte en zuurstofloze omstandigheden. Op de zandgrond 

in de Achterhoek is dat type bodem niet veel aanwezig zodat de lachgasemissie daar laag is. Omdat de 

bemestingshoeveelheden in de periode 2013-2016 nauwelijks zijn gewijzigd is de lachgasemissie gelijk 

gebleven. De overige stikstofverliezen zijn de N2 en NOx verliezen uit stal, mestopslag en conservering. Deze 

zijn ook gelijk gebleven. 

 

Fosfaat 

In de jaren vanaf 2014 is het bedrijfsfosfaatoverschot negatief. Omdat fosfaat niet vervluchtigt komt een 

overschot of een tekort altijd terecht in de bodem. Het bedrijfsfosfaatoverschot is daarom gelijk aan het 

fosfaatoverschot van de bodem. Een negatief fosfaatoverschot ontstaat wanneer er meer fosfaat geoogst 

wordt dan er met bemesting wordt gegeven. Vooral in 2014 is er veel fosfaat geoogst waardoor er toen een 

groot negatief overschot is ontstaan van -20 kg/ha. In 2016 was het overschot -13 kg/ha. Ook dat was een 

redelijk groeizaam jaar, maar de oorzaak van het negatief overschot is vooral de lage fosfaatbemesting. In 

paragraaf 4.6 wordt daar nader op ingegaan. 
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Tabel 3: Bedrijfsprestaties 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Stikstofoverschot bedrijf (kg/ha) 200 163 206 190 190 

Waarvan:      

     Bodemoverschot 133 94 137 119 121 

     Ammoniakemissie 51 52 52 53 52 

     Lachgas 4 4 4 4 4 

     Overige verliezen 12 13 12 13 13 

      

Fosfaatoverschot bedrijf (kg/ha) 9 -20 -6 -13 -7 

      

Stikstofbenutting bedrijf (%) 35,8 41,5 36,2 39,3 38,2 

Fosfaatbenutting bedrijf (%) 82,4 98,6 94,6 97,7 93,3 

 

2.2 Stikstof- en fosfaatbenutting bedrijf 
Zowel de stikstof- als de fosfaatbenutting van het bedrijf is in de periode 2013-2016 gestegen, met name t.o.v. 

het jaar 2013. Dat betekent dat met het aangevoerde voer en meststoffen meer melk wordt geproduceerd. 

Hier moet wel een kanttekening bij geplaatst worden. Doordat de bedrijven intensiever zijn geworden moet er 

meer mest worden afgezet. Dit is gunstig voor de bedrijfsbalans. Daarnaast heeft bij eenzelfde 

bedrijfsoverschot een intensief bedrijf altijd een hogere benutting dan een extensief bedrijf. Dit wordt 

veroorzaakt doordat een intensief bedrijf meer mest afvoert. Het vergelijken van bedrijfsbenutting is daarom 

alleen zinvol binnen dezelfde intensiteitsklasse. Het gaat uiteindelijk om het realiseren van de 

milieukwaliteitsnormen en daarvoor is niet de bedrijfsbenutting bepalend maar het bedrijfsoverschot. Alleen 

die kan gebruikt worden om de bedrijfsprestaties te vergelijken. 

Figuur 3: Relatie stikstofbenutting bedrijf, bodem en vee 
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De bedrijfsbenutting wordt vooral bepaald door de bodembenutting. Sturen op bedrijfsbenutting is sturen op 

bodembenutting. De spreiding in bodembenutting is veel groter dan in veebenutting. Dit betekent dat daar 

veel mogelijkheden liggen om de bedrijfsbenutting te verhogen. Dit geldt voor zowel stikstof als fosfaat. 

Dat vanaf 2013 de fosfaatbenutting van het bedrijf is gestegen, komt niet alleen door de bodemprestaties 

maar zeker ook door de veeprestaties. Die zijn voor fosfaat sterker verbeterd dan voor stikstof. Zie paragraaf 

3.2. 

2.3 Ammoniakemissie bedrijf 
Door het intensiever worden van de bedrijven is de absolute ammoniakemissie van 2013 t/m 2016 gestegen. 

Daar staat tegenover dat de stikstofexcretie per kg melk is gedaald. In de periode is die daling 8%. Zie tabel 6. 

De veebenutting  is in 2016 vooral gestegen door de daling van het aantal stuks jongvee. 

Tabel 4: Ammoniakemissie en broeikasgassen 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Ammoniakemissie bedrijf      

(kg/1000 kg melk) 
3,57 3,53 3,47 3,35 3,48 

Broeikasgassen                                     

(kg CO2-eq/1000 kg melk) 
     

     Energie on-farm 97 101 94 92 96 

     Methaan on-farm 703 711 697 679 697 

     Lachgas on-farm 126 125 121 116 122 

     Totaal on-farm 926 937 912 887 915 

     Totaal off-farm 340 347 340 350 344 

     Totaal 1266 1284 1252 1237 1259 

 

2.4 Broeikasgassen bedrijf 
De melkveehouderij heeft de opdracht om de broeikasgasemissie te verlagen. In het project wordt daar in een 

speciale kennisgroep ervaring mee opgedaan, maar bij de andere deelnemers is het nog geen aandachtspunt. 

Het is wel de bedoeling dat ook de andere deelnemers aan verlaging van de broeikasgasemissies gaan werken. 

De totale broeikasgasemissie bestaat uit methaan, lachgas en energieverbruik op het eigen bedrijf en uit de 

emissie die buiten het bedrijf plaatsvindt bij de productie van voer en meststoffen. Sinds 2013 is de totale 

emissie per 1000 kg melk licht gedaald. De emissie op het bedrijf (on-farm) is gedaald maar de emissie buiten 

het bedrijf (off-farm) is gestegen. Dat laatste komt doordat de bedrijven intensiever zijn geworden en meer 

afhankelijk zijn van aanvoer van voer. 

Lachgas 

De lachgas emissie is 8% gedaald. Lachgas ontstaat door denitrificatie van stikstof die met bemesting aan de 

bodem is toegediend. De oorzaak van de daling van de lachgasemissie is een lagere stikstofbemesting door 

een lagere aanwendingsnorm van stikstof uit dierlijke mest. Die is in 2014 op de zandgrond in Oost-Nederland 

verlaagd van 250 naar 230 kg/ha. Er is in 2016 wel meer stikstofkunstmest gebruikt dan in 2013 maar dit is 

minder dan de daling van de hoeveelheid stikstof met dierlijke mest. 
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Methaan 

De methaanemissie is tussen 2013 en 2016 met 4% gedaald. Methaan ontstaat in de mestopslag en in de koe. 

De daling komt door een lagere uitstoot door de veestapel en die is vooral veroorzaakt door een betere 

voerefficiëntie. Deze efficiëntie is gestegen van 1,10 kg FPCM/kg ds voeropname in 2013 naar 1,16 in 2016. 

Deze stijging komt door een hogere melkproductie en een lager aantal stuks jongvee.  

 

3.Veesprestaties 
Het verschil tussen de hoeveelheid mineralen die wordt opgenomen met het voer en vastgelegde hoeveelheid 

mineralen in melk en vlees vormt de excretie. Mineralen in mest worden gebruikt als meststof en zijn daarom 

geen verlies. Maar tijdens opslag en aanwending kunnen er wel verliezen optreden.  

 

Gebruiksnorm 

Bedrijven mogen een maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat uit dierlijke mest toedienen. Het teveel aan 

geproduceerde mest moet worden afgevoerd. Om deze afvoer zoveel mogelijk te beperken is het 

noodzakelijk de benutting van het vee te verhogen en daarmee de excretie te verlagen. Voor niet- 

derogatiebedrijven is de stikstofgebruiksnorm dierlijke mest 170 kg/ha. Voor derogatiebedrijven is die norm 

250 kg/ha, behalve op zandgrond in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel, 

daar is de norm vanaf 2014 230 kg/ha. De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van gewas en fosfaattoestand 

van de bodem. Op derogatiebedrijven mag de fosfaatbemesting niet uit fosfaatkunstmest bestaan. 

 

Bedrijfsspecifieke Excretie Melkvee 

Met de Bedrijfsspecifieke Excretie Melkvee (BEX) kan de excretie worden berekend en wettelijk worden 

verantwoord. Voor een intensief bedrijf is het economisch interessanter om maatregelen te nemen om de 

excretie te verlagen dan voor een extensief bedrijf, omdat daar niet of nauwelijks bespaard kan worden op 

mestafzetkosten. Wel krijgt een extensief bedrijf bij een BEX-voordeel meer ruimte om mest aan te voeren en 

ook dat is economisch interessant. In het kader van de wet Grondgebondenheid komt bij uitbreiding van een 

intensief bedrijf de kosten van verplichte mestverwerking er nog bij. Omdat de deelnemers aan het project 

gemiddeld een intensieve bedrijfsvoering hebben, maken de meesten al enkele jaren gebruik van de BEX. Zij 

hebben al maatregelen genomen om de excretie te verlagen. De belangrijkste maatregelen zijn verhoging van 

de melkproductie, aanhouden van minder jongvee en verlaging van eiwit en fosforgehalte in het rantsoen. 

 

Tabel 5: Kengetallen veestapel 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

FPCM / koe / jaar (kg) 9.168 9.172 9.402 9.613 9.339 

Melk / koe / jaar (kg) 8.615 8.688 8.836 9.020 8.790 

Vetgehalte (%) 4,44 4,38 4,44 4,45 4,43 

Eiwitgehalte (%) 3,55 3,54 3,57 3,57 3,56 

Tankmelk ureumgehalte 21,1 21,2 21,1 21,2 21,2 

Krachtvoerverbruik  (incl. jv)                    

(kg / 100 kg melk) 
24,5 24,3 24,4 25,4 24,7 

      

Rantsoenkenmerken gehele 

veestapel  (gr / kg ds): 
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     RE-tot gehalte 155 158 157 158 157 

     RE-tot / kVEM 162 164 162 162 162 

     P-gehalte 3,65 3,66 3,69 3,56 3,64 

     P / kVEM 3,81 3,79 3,79 3,64 3,76 

Voer efficiëntie                                               

(kg FPCM / kg ds voeropname) 
1,10 1,10 1,12 1,16 1,12 

      

Rantsoensamenstelling (%):      

     Vers gras 7 7 7 7 7 

     Graskuil 36 36 37 36 36 

     Maïskuil 29 29 28 27 28 

     Overige producten 5 5 5 5 5 

     Krachtvoer 23 23 23 25 23 

Beweiding melkkoeien        

(uren / koe / jaar) 
592 580 547 522 560 

 

3.1  Stikstofbenutting vee 
De benutting van het vee is het deel van de opgenomen stikstof en fosfor dat in de melk komt. De 

stikstofbenutting op de bedrijven vertoont een stijgende lijn en neemt toe van 25,7% in 2013 tot 26,4% in 

2016. De excretie is gedaald van 16,3 naar 15,5 kg per 1000 kg melk. 

 

Rantsoen 

Het aandeel maïs in het rantsoen is gedaald van 29% in 2013 naar 27% in 2016. Het aandeel weidegras + 

graskuil is in de periode 2013-2016 niet gewijzigd, wel het aandeel krachtvoer. Dat is gestegen van 23 naar 

25%. Het vervangen van maïs door krachtvoer resulteerde in een hoger eiwitgehalte in het rantsoen (155 gr/kg 

ds in 2013 en 158 in 2016). Het verhogen van het eiwitgehalte is nadelig voor de stikstofexcretie. Toch zien we 

dat de benutting is gestegen en de excretie is gedaald.  

 

RE/kVEM 

Het belangrijkste rantsoenkenmerk voor de stikstofbenutting is de verhouding RE/kVEM. Bij een lagere 

RE/kVEM-verhouding wordt per eenheid VEM minder eiwit opgenomen. Tabel 5 laat zien dat de RE/kVEM-

verhouding in het rantsoen in 2013, 2015 en 2016 gelijk is. Het hogere eiwitgehalte in het rantsoen heeft 

daardoor geen verhoging van de stikstofexcretie gegeven. De hoge RE/kVEM-verhouding in 2014 wordt 

veroorzaakt door hoge eiwitgehalten in weidegras en graskuil. 

 

De daling van de stikstofexcretie in 2016 komt door een verhoging van de melkproductie en verlaging van het 

aantal stuks jongvee. In 2016 is de melkproductie per koe 2% hoger dan in 2013 en het aantal stuks jongvee 

10% lager. Dit is gunstig voor verhoging van de stikstofbenutting. In beide situaties wordt er minder 

‘onderhoudsvoer’ verbruikt. 
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Tabel 6: Excretie en benutting vee 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Stikstofbenutting vee (%) 25,7 25,4 26,0 26,4 25,9 

Fosfaatbenutting vee (%) 33,0 33,4 33,4 35,1 33,7 

      

Melk per kg fosfaat (kg) 182 185 187 205 190 

BEX-N voordeel (%) 10,3 9,7 8,4 8,4 9,2 

BEX-P voordeel (%) 15,4 16,8 16,0 15,5 16,1 

      

Stikstofexcretie (kg / 1000 kg melk) 16,3 16,5 16,0 15,5 16,1 

Fosfaatexcretie (kg / 1000 kg melk) 5,6 5,5 5,4 5,0 5,4 

 

Gewijzigde norm 

Het BEX-voordeel is het percentage dat de werkelijke excretie lager is dan de forfaitaire norm. In 2014 en 2015 

is die norm gewijzigd. In 2014 is de norm t.o.v. 2013 5% verhoogd en in 2015 is er een nieuwe forfaitaire 

excretietabel gekomen waarin de excretie lager is dan in 2014. Het verschil in BEX-voordeel tussen de jaren is 

dus niet alleen het resultaat van wijziging in het veemanagement, maar ook een wijziging van de forfaitaire 

norm. Een vergelijking van het BEX-voordeel over een aantal jaren zegt weinig over het verloop van de 

werkelijke excretie. Het BEX-voordeel kan kleiner zijn geworden terwijl de excretie is gedaald. Het zegt alleen 

iets of er meer of minder stikstofexcretie is t.o.v. de forfaitaire norm en dat zegt weer iets over de benodigde 

hoeveelheid mestafzet. 

 

Verlagen stikstofexcretie 

Voor een verlaging van de stikstofexcretie is het aanhouden van minder jongvee aantrekkelijk evenals een 

verlaging van de RE/kVEM-verhouding in het rantsoen. Om bij de hoogproductieve koeien geen problemen te 

krijgen, ligt het niet voor de hand om bij deze groep het eiwitgehalte sterk te verlagen.  Wel om dat vooral te 

doen in het laatste deel van de lactatie en bij het jongvee. Hiervoor is een optimalisatie van het rantsoen per 

diergroep noodzakelijk. Ook moeten de beschikbare voedermiddelen slim toebedeeld worden en op de juiste 

wijze worden aangevuld met passend krachtvoer en/of bij producten. 

 

Bij een verlaging van de stikstofexcretie wordt vaak gedacht aan meer maïs in het rantsoen ten koste van vers 

gras en/of graskuil. Uit figuur 4 blijkt dat er inderdaad een verband is tussen een verhoging van het aandeel 

maïs in het rantsoen en het eiwitgehalte in het rantsoen. Bij meer maïs wordt het eiwitgehalte in het rantsoen 

gemiddeld lager.  

 

Wat de figuur ook duidelijk laat zien is de grote variatie in eiwitgehalte bij het zelfde aandeel maïs. In het 

traject tussen 20 en 30% maïsaandeel in het rantsoen liggen de eiwitgehaltes tussen de 150 en 170 gr/kg ds. 

Het potentiele voordeel van maïs om de stikstofexcretie te verlagen, wordt in veel rantsoenen dus niet 

volledig benut. Een hoog aandeel maïs geeft daarmee niet automatisch een laag eiwitgehalte in het rantsoen.  

 

 

 

 

 



  

21 

 

Figuur 4: Relatie aandeel maïs en vers gras in het rantsoen en RE-tot gehalte 

 
 

In figuur 4 is te zien dat er geen duidelijke relatie is tussen het aandeel vers gras in het rantsoen en het 

eiwitgehalte in het rantsoen. Als vers gras wordt gecombineerd met eiwitarme producten, hoeft een hoog 

aandeel weidegras in het rantsoen niet nadelig te zijn voor de stikstofbenutting. Zowel het inpassen van 

weidegras als van maïs vraagt om een goede rantsoenoptimalisatie. Als daaraan wordt voldaan kan een lage 

stikstofexcretie worden gerealiseerd. 

 

Stikstofexcretie is de bron van ammoniakemissie. Wanneer door voedingsmaatregelen het eiwitgehalte in het 

rantsoen wordt verlaagd zal de bron voor de ammoniakemissie ook worden verlaagd. Tijdens de opslag en 

aanwending van de mest zal minder ammoniak ontstaan. 
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3.2  Fosfaatbenutting vee 
Verhoging van de fosfaatbenutting van het vee en daarmee verlaging van de excretie is de laatste jaren steeds 

belangrijker geworden. Verlaging van de fosfaatgebruiksnormen, wetgeving voor grondgebondenheid en 

mestverwerking stimuleren een lagere fosfaatexcretie. Omdat fosfaat voor de groei van een bedrijf een 

beperkende factor is wordt het economisch aantrekkelijker om per kg fosfaatexcretie zoveel mogelijk melk te 

produceren. Het kengetal fosfaat per kg melk is in 2013 t/m 2015 vrijwel gelijk, maar maakt in 2016 een flinke 

sprong naar 205 kg. 

 

De fosfaatbenutting is in 2016 t.o.v. 2013 met 6% gestegen en de fosfaatexcretie met 12% gedaald. Vooral in 

2016 is de fosfaatexcretie gedaald. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn een stijging van de melkproductie, 

vermindering van het aantal stuks jongvee en een verlaging van het fosforgehalte in het rantsoen. 

 

Tabel 7: Fosforgehalte in het rantsoen  

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Vers gras (g / kg ds) 4,30 4,67 4,36 4,27 4,40 

Graskuil (g / kg ds) 3,89 3,97 4,18 3,99 4,01 

Maïskuil (g / kg ds) 1,73 1,80 1,88 1,79 1,80 

Overige producten (g / kg ds) 2,51 2,31 2,32 2,10 2,31 

Krachtvoer (g / kg) 5,19 4,95 4,66 4,39 4,80 

      

Gemiddeld rantsoen (g / kg ds) 3,65 3,66 3,69 3,56 3,64 

 

Fosforgehalte 

In 2014 is er veel gras geoogst met een hoog fosforgehalte (zie tabel 9). Veel van het in 2014 geoogste gras is 

in 2015 en gedeeltelijk ook nog in 2016 in het rantsoen gekomen. Dat blijkt uit tabel 7. Het fosforgehalte van 

de gevoerde graskuilen is in 2015 hoger dan in 2014. Het fosforgehalte van het weidegras wordt afgeleid van 

het gehalte in de geoogste graskuilen in dat jaar. Het fosforgehalte in het weidegras is in 2014 daardoor hoger 

dan in de andere jaren. 

 

Daling 

De fosfor rantsoenkenmerken (P en P/kVEM) zijn in 2016 duidelijk gedaald t.o.v. de voorgaande jaren. 

Ondanks een lager aandeel maïs in het rantsoen is het fosforgehalte gedaald. De belangrijkste oorzaak 

hiervan is het lage fosforgehalte in het aangevoerde krachtvoer. T.o.v. 2013 is dit gehalte in 2016 met 16% 

gedaald van 5,19 naar 4,39 gr/kg. Door te kiezen voor krachtvoer met een lager fosforgehalte is de verlaging 

van het aandeel maïs op gevangen. In een convenant hebben de krachtvoerleveranciers afspraken gemaakt 

over verlaging van het fosforgehalte in krachtvoer. 

 

In veel grondstoffen van krachtvoer gaat het fosforgehalte omhoog als ook het eiwitgehalte omhoog gaat. 

Scherp voeren op een laag eiwitniveau in het rantsoen gaat samen met een laag fosforgehalte. Bijproducten 

met veel energie en weinig fosfor zijn gunstig voor meer melk per kg fosfaat maar moeten wel passen in het 

rantsoen en ook financieel interessant zijn. Ook het fosforgehalte in de gevoerde bijproducten is gedaald. 
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4. Bodemprestaties 
De bodem is een belangrijk onderdeel van de kringloop op een melkveebedrijf. De prestaties van de bodem 

bepalen voor een groot gedeelte de bedrijfsprestaties. Veel (goed) voer van eigen land betekent minder 

aanvoer van (kracht)voer en dat is economisch interessant. De door de overheid ingestelde gebruiksnormen 

begrenzen de bemesting met dierlijke mest en kunstmest. Optimaal gebruikmaken van de bodem en 

verhogen van de benutting van de meststoffen is noodzakelijk om van de gegeven bemesting zoveel mogelijk 

voer te produceren. 

4.1 Groei- en weersomstandigheden 
De prestaties van de bodem worden vooral bepaald door de toestand van de bodem maar ook door de 

benutting van de bemesting. Een goede benutting geeft een goede gewasopbrengst. De hoogte van de 

gewasopbrengst wordt mede bepaald door het weer. Neerslag en temperatuur zijn hiervoor belangrijk. Niet te 

veel en niet te weinig neerslag, op het juiste moment met de juiste hoeveelheid per gewas, de juiste 

temperatuur op het juiste moment, etc. Elk jaar zijn er wel momenten dat de groeiomstandigheden niet ideaal 

zijn. Ook verschilt het per grondsoort. Zand zal vanwege het geringe vocht bergend- en leverend vermogen 

vaker en meer behoefte aan neerslag hebben dan klei. 

 

2013 

Het jaar 2013 was gemiddeld iets te koud. Vooral het voorjaar was koud en droog. De grasgroei kwam heel 

slecht op gang en de eerste snede is laat geoogst waardoor er opbrengst is gemist. Het jaar was te droog. In 

juli en augustus viel er weinig neerslag. Dit is de periode waarin bij de maïskolfzetting en -vulling plaatsvindt. 

De droogte veroorzaakte een opbrengstderving van de gras en de maïs. Van de vier jaren dat het project loopt 

is 2013 voor de gewasgroei en benutting van de meststoffen het slechtste jaar. 

 

2014 

2014 was het tegenovergestelde van 2013. Gemiddeld over het jaar waren de groeiomstandigheden prima. 

Met uitzondering van juni en september was er voldoende neerslag voor een goede gewasgroei. De 

temperatuur lag bijna het gehele jaar boven het langjarig gemiddelde. Door de goede groeiomstandigheden 

hebben de gewassen veel van de gegeven meststoffen benut en deed de bodem prima haar werk voor het 

realiseren van een hoge gewasopbrengst. Een groeiseizoen als in 2014 is uniek en komt maar zelden voor. 

 

2015 

In 2015 scheen de zon heel veel uren en was het warmer dan normaal. Vooral het najaar en de winter waren 

warm waardoor er nog veel najaarsgras is geoogst. De hoeveelheid neerslag bleef iets achter bij normaal. In 

mei en juni viel er weinig neerslag maar half augustus juist heel veel (64 mm in drie dagen). De 

groeiomstandigheden waren in 2015 duidelijk slechter dan in 2014 maar beter dan 2013. 

 

2016 

Het groeiseizoen van 2016 begon in maart en april iets te koud maar daarna was de temperatuur steeds hoger 

dan normaal. Uitzonderlijk was september met drie tropische dagen en een gemiddelde temperatuur die 3
o
C 

hoger was dan normaal. De neerslag viel redelijk verdeeld maar vanaf half augustus werd het zeer droog. Voor 

de maïs kwam de droogte net niet te vroeg. De kolfvulling was al klaar maar door de droogte en de warmte 

werd de maïs op veel percelen wel noodrijp. De opbrengsten waren nog goed door een hoog drogestofgehalte 

in de maïs en een goede voederwaarde dankzij een goede kolf. 
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De grasgroei verliep goed tot half augustus. Door de droogte kwam de grasgroei stil te staan en kon er pas in 

oktober een klein beetje najaarsgras worden geoogst. De gewasopbrengsten zijn in 2016 hoger dan in 2013 en 

2015 en lager dan 2014. De opbrengst is ongeveer het gemiddelde van 2014 en 2015 en daarmee is 2016 een 

goed gewasjaar geworden. 

4.2  Bemesting 
De bemesting is de belangrijkste aanvoer naar de bodem. Andere aanvoerposten zijn stikstofdepositie, 

stikstofleverantie door vlinderbloemigen en op veengrond de mineralisatie.Op de meeste bedrijven is de 

bemesting van dierlijke mest op grasland de sluitpost in de bemesting. Op maïsland wordt een mestgift 

toegepast en afhankelijk van de hoeveelheid mest die geproduceerd en afgevoerd moet worden is de rest van 

de dierlijke mest voor het grasland.  

 

De totale stikstofbemesting op grasland is in de jaren 2014 t/m 2016 gelijk (236 kg/ha). In 2013 was de 

bemesting van dierlijke mest hoger omdat toen de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest op zandgrond 

in Oost-Nederland nog 250 kg/ha was. Die is in 2014 gewijzigd naar 230 kg/ha. De kunstmestgift is vanaf 2014 

wel iets gestegen maar compenseert niet volledig de daling van de dierlijke mest. 

 

De stikstofbemesting op maïsland ligt in 2016 op vrijwel hetzelfde niveau als in 2013. In 2014 en 2015 was de 

stikstofgift met dierlijke mest hoger. Vanaf 2014 is er iets meer stikstofkunstmest gebruikt. 

 

Tabel 8: Bemesting gras en maïs 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Grasland      

Drijfmest gift (m3 / ha) 63 55 57 61 59 

Stikstof (kg / ha):      

     Dierlijke mest 268 237 241 243 247 

     Weidemest 31 30 25 28 28 

     Kunstmest 156 170 169 166 165 

     Totaal 455 437 435 436 441 

Fosfaat (kg / ha):      

     Dierlijke mest 88 74 77 74 78 

     Weidemest 10 9 8 8 9 

     Kunstmest 2 2 0 0 1 

     Totaal 100 85 85 82 88 

      

Maïsland      

Drijfmest gift (m3 / ha) 43 46 44 44 44 

Stikstof (kg / ha):      

     Dierlijke mest 182 202 195 185 191 

     Kunstmest 30 34 33 33 32 

     Totaal 212 236 228 218 223 

Fosfaat (kg / ha):      

     Dierlijke mest 60 63 64 58 61 
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     Kunstmest 10 9 0 0 5 

     Totaal 70 72 64 58 66 

 

Bemesting op grasland 

De fosfaatbemesting op grasland is van 2013 naar 2016 met 18% gedaald. De daling van de hoeveelheid 

dierlijke mest is 16% en wordt veroorzaakt door de daling van de gebruiksnorm van 250 naar 230 kg stikstof 

dierlijke mest per ha. Hierdoor kan er minder dierlijke mest worden aangewend en daalt ook de fosfaatgift 

met dierlijke mest. Deze daling wordt nog versterkt door de maatregelen in de voeding om de fosfaatexcretie 

te verlagen. Dat resulteert in lagere fosfaatgehalten in de mest. 

 

Vanaf 2014 is op een derogatiebedrijf aanvoer van fosfaatkunstmest niet meer toegestaan. Omdat deze eis 

pas halverwege het groeiseizoen van 2014 is bekendgemaakt, kon hier onder voorwaarden van worden 

afgeweken. Veel bedrijven hebben hiervan gebruikgemaakt. 

 

Bemesting op maïsland 

Op maïsland is de fosfaatbemesting van 2013 naar 2016 met 17% gedaald. Dit komt grotendeels door het 

achterwege laten van de fosfaatkunstmest. Door de daling van de fosfaatgehalten in de mest is er met 

dierlijke mest 4% minder fosfaat bemest. Het achterwege laten van de fosfaat uit kunstmest heeft niet geleid 

tot een verhoging van dierlijke mestgift om meer fosfaat te kunnen bemesten. Dat is gunstig omdat anders de 

stikstofgift omhoog gaat en het risico van stikstofuitspoeling toeneemt. Juist op maïsland op zandgrond kan 

een stikstofoverschot gemakkelijk het nitraatgehalte in grond- en oppervlaktewater verhogen. 

 

In 2013 werd nog 10 kg fosfaatkunstmest per ha gegeven. Deze gift dient vooral als startgift in de periode dat 

fosfaat uit dierlijke mest en bodem matig beschikbaar en bereikbaar is. Het risico van het achterwege blijven 

van deze gift is een trage startgroei van de maïsplant op vooral percelen met een matige of lage 

fosfaattoestand. Het moment van opname van de stikstof wordt uitgesteld en daarmee neemt het risico op 

stikstofuitspoeling toe en dat gaat ten koste van opbrengst en milieukwaliteit van het grondwater. 

4.3  Gewasopbrengsten 
In 2014 waren de groeiomstandigheden voor zowel gras als maïs zeer goed. Er was vrijwel steeds voldoende 

vocht en door een goede (bodem)temperatuur kwamen er veel mineralen beschikbaar voor de gewassen. Een 

jaar als 2014 is uniek en komt maar zelden voor. De opbrengsten waren in dat jaar zeer goed. Het meest 

opvallend zijn de fosfaatopbrengsten. Door een hoog fosforgehalte in het gras is er in 2014 veel fosfaat 

geoogst. 

 

Opbrengst gras 

Uit tabel 9 blijkt dat gras in 2014 meer van de betere groeiomstandigheden heeft geprofiteerd dan maïs. De 

droge stofopbrengst van gras was in 2014 7% hoger dan het vierjarig gemiddelde en de maïsopbrengst 5%. 

Het jaar 2015 was voor gras een matig jaar maar voor maïs juist goed. 

 

De drogestofopbrengst van gras is in 2016 2% hoger dan het vierjarig gemiddelde. Ook de VEM- en 

stikstofopbrengst zijn hoger. De fosfaatopbrengst is 1 kg/ha lager. De stikstof- en fosfaatbemesting van 

grasland is in 2016 ongeveer gelijk aan die in 2014 en 2015. Een hogere grasopbrengst heeft op een 
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derogatiebedrijf een groter effect op het bedrijfsresultaat dan een hogere maïsopbrengst omdat maïs maar op 

maximaal 20% van de bedrijfsoppervlakte geteeld wordt. 

 

Tabel 9: Netto-opbrengst gras en maïs 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Grasland (kg / ha):      

     Droge stof 10.579 11.894 10.577 11.297 11.087 

     kVEM 10.035 11.556 10.369 10.997 10.739 

     Stikstof 287 328 275 301 298 

     Fosfaat 86 107 90 93 94 

      

VEM graskuil (g / kg ds) 893 918 928 921 915 

RE-tot graskuil (g / kg ds) 176 180 170 175 175 

P graskuil (g / kg ds) 3,8 4,3 4,0 3,9 4,0 

      

Maïsland (kg / ha):      

     Droge stof 16.949 18.786 18.201 17.585 17.880 

     kVEM 16.792 18.762 17.853 17.510 17.730 

     Stikstof 185 200 194 181 190 

     Fosfaat 66 79 70 76 73 

 

Het eiwit- en fosforgehalte in gras is in 2016 gelijk aan 2013. In 2014 is het eiwitgehalte hoog en in 2015 laag.  

 

Opbrengst maïs 

De drogestofopbrengst van maïs is in 2016 lager dan in 2015 en ook lager dan het vierjarig gemiddelde. Ook 

de VEM- en stikstofopbrengst zijn lager maar de fosfaatopbrengst is hoger. Ondanks een daling van de 

fosfaatbemesting is de fosfaatopbrengst gestegen. Niet alleen de bemesting is belangrijk voor de opbrengst 

maar ook de groeiomstandigheden (weer). Het bodembeheer moet erop gericht zijn ten alle tijde de 

groeiomstandigheden zo goed mogelijk benut worden.  

 

4.4 Voer van eigen land 
Veel voer op eigen land telen en vervolgens dat voer goed benutten, betekent voor een niet-zelfvoorzienend 

melkveebedrijf minder (kracht)voer aankoop. De KringloopWijzer heeft hier het kengetal “percentage eigen 

geteeld voer t.o.v. het voerverbruik” voor. De stikstof-, fosfaat- en VEM-opbrengst van de gewassen in een 

jaar (minus de verkoop) wordt gedeeld door het totale stikstof, fosfor en VEM verbruik in hetzelfde jaar. Voor 

stikstof was dit getal in de periode 2013-2016 gemiddeld 59%. Dit betekent dat 59% van alle stikstof die is 

gevoerd op het eigen land is geteeld. De hoogte van dit getal geeft de mate van zelfvoorziening aan. Bij een 

extensief bedrijf zal dit hoger zijn dan bij een intensief bedrijf. Ook zal in een groeizaam jaar de 

zelfvoorziening hoger zijn dan in een minder groeizaam jaar. Dit blijkt duidelijk uit tabel 10. Het groeizame 

jaar 2014 geeft een hogere zelfvoorziening dan de andere jaren. 
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Tabel 10: Aandeel voer van eigen land 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Aandeel voer van eigen land t.o.v. 

totale voerverbruik (%): 

    
 

     Stikstof 58 65 56 57 59 

     Fosfor 54 67 56 58 59 

     VEM 59 66 58 58 60 

      

Intensiteit (kg melk/ha) 17.897 18.029 19.057 19.883 18.739 

 

In de periode 2013-2016 is de hoeveelheid melk per ha met 11% gestegen. Toch is de zelfvoorziening niet 

afgenomen. Voor stikstof en VEM is die maar 1% punt gedaald en voor fosfor met 4% gestegen. Dit komt door 

een toename van de fosfaatopbrengst van de gewassen en door een verlaging van de fosforopname door het 

vee. De oorzaken hiervan zijn een lager fosforgehalte in het rantsoen, verhoging van de melkproductie per koe 

en vermindering van het aantal stuks jongvee. Dit is gunstig voor het verhogen van fosfor zelfvoorziening. 

De deelnemers zijn erin geslaagd om de hoeveelheid melk die ze in 2016 meer produceren dan 2013 

grotendeels te produceren met voer van eigen land.  

4.5 Stikstofbodemoverschot 
Het verschil tussen de aanvoer (o.a. bemesting) naar de bodem en de afvoer (gewas) is het bodemoverschot. 

Een groot gedeelte van het stikstofbodemoverschot veroorzaakt vooral op zandgrond nitraatuitspoeling naar 

het grondwater. Op nattere gronden is er stikstofafspoeling naar het oppervlaktewater en denitrificatie. Er 

kan ook ophoping van stikstof plaatsvinden. De KringloopWijzer gaat ervan uit de ophoping en de 

mineralisatie van stikstof in evenwicht zijn. Alleen op veengrond wordt de mineralisatie in de berekening van 

het stikstofbodemoverschot meegenomen. 

4.5.1 Resultaten per jaar 
Het stikstofbodemoverschot is in 2016 lager dan in 2013 en 2015 maar hoger dan in 2014. In 2014 was de 

stikstofopbrengst van de gewassen hoog en dat geeft een laag bodemoverschot. Het overschot is in 2016 iets 

lager dan het vierjarig gemiddelde en de stikstofbenutting iets hoger. Gemiddeld over gras en maïs is de 

stikstofbemesting iets lager en de gewasopbrengst iets hoger dan het vierjarig gemiddelde. Een lagere 

bemesting en een hogere gewasopbrengst geeft een lager bodemoverschot. 

 

Nitraatnorm 

Voor stikstof moet voldaan worden aan de nitraatnorm voor grondwater, oppervlaktewater en denitrificatie. 

Het bodemoverschot moet voldoen aan een maximaal toelaatbare stikstofnorm. De normen voor dit project 

zijn gelijk aan de normen die gelden in de Koeien & Kansen BEN-pilot (Verloop et.al.; K&K rapport nr. 77). Daar 

is de stikstofbemesting met kunstmest hoger dan forfaitair is toegestaan, maar moeten de bedrijven wel 

voldoen aan een maximaal toelaatbaar stikstofbodemoverschot. Dit overschot is afgeleid van de normen zoals 

die door de werkgroep Wettelijke Onderbouwing Gebruiksnormen/Wettelijke Onderbouwing Derogatie 

(WOG/WOD) zijn opgesteld (Schröder et. al.; PRI-rapport 623). 
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Bedrijfsnorm 

Op basis van die normen is voor elk bedrijf en voor elk jaar een maximaal toelaatbaar stikstofbodemoverschot 

berekend en kan van elk bedrijf worden bepaald of aan dat overschot is voldaan. De bedrijfsnorm is 

afhankelijk van de grondsoort en het areaal gras en bouwland. In 2013 lag de norm gemiddeld lager dan in de 

jaren daarna. Dat komt doordat er vanaf 2014 gemiddeld minder maïs werd geteeld i.v.m. aanpassing van de 

derogatie-eis tot minimaal 80% grasland. Maïs heeft een lagere toegestane norm dan gras omdat een 

overschot aan stikstof onder maïs gemakkelijker kan uitspoelen dan onder gras. 

 

Stikstofbodemoverschot 

Op zand is het gemiddeld gerealiseerde stikstofbodemoverschot in 2013 en 2015 20 kg/ha hoger dan 

toegestaan. In 2014 is het overschot 25 kg/ha lager dan toelaatbaar en in 2016 is op de zandbedrijven het 

overschot gelijk aan het toelaatbare overschot. Op de kleibedrijven is het gemiddeld gerealiseerde stikstof 

bodemoverschot alle jaren lager dan het toelaatbaar overschot. 

 

Het stikstofbodemoverschot heeft zich in 2016 gunstig ontwikkeld dankzij een lagere bemesting en een 

hogere stikstofopbrengst van de gewassen. Door een verbetering van het bemesting management en meer 

aandacht voor de bodem zijn de aangewende meststoffen goed benut. Op de klei zijn de 

stikstofbodemoverschotten hoger dan op zand. Op klei is de graslandopbrengst hoger maar is ook de 

bemesting hoger (zie tabel 8). Er mag meer stikstof met dierlijke mest worden aangewend en de totale 

stikstofgebruiksnorm is hoger. Door het hogere overschot is de stikstofbodembenutting op klei lager dan op 

zand (resp. 65,7 en 71,7%). 

 

Tabel 11: Stikstofbodemoverschotten en -benuttingen 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Bodemoverschot (kg / ha)      

     Zand 126 83 130 110 112 

     Klei 159 137 165 155 154 

     Gemiddeld 133 94 137 119 121 

     Maximum 250 191 249 230 250 

     Minimum 32 -27 25 -26 -27 

      

Toelaatbaar bodemoverschot       

(kg / ha) 
     

     Zand 106 108 109 110 108 

     Klei 246 251 251 252 250 

     Gemiddeld 135 138 139 139 138 

      

Bodembenutting (%)      

     Zand 68 79 67 72 72 

     Klei 63 70 63 66 66 

     Gemiddeld 67 77 67 71 71 
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Het stikstofbodemoverschot veroorzaakt o.a. nitraat uit- en afspoeling. Omdat op zand de uitspoeling hoger 

is dan op klei, is het maximaal toelaatbare overschot op zand lager dan op klei. Om aan de nitraatnorm te 

kunnen voldoen, moet op zand een grotere inspanning worden gedaan dan op klei. 

Gemiddeld over de vier jaar is de norm op klei 250 kg/ha en ligt het gerealiseerde stikstofbodemoverschot met 

154 kg/ha ruim onder de norm. 

4.5.2 Aandeel bedrijven dat voldoet aan het toelaatbare overschot 

Figuur 5 toont het aandeel bedrijven dat voldoet aan het maximaal toelaatbare stikstofbodemoverschot. In 

2013 is dat over alle bedrijven gemiddeld 42%, in 2014 79%, in 2015 43%  en in 2016 62%. Alle bedrijven op klei 

voldoen aan de norm van gemiddeld 250 kg/ha. 

 

Figuur 5: Aandeel bedrijven dat voldoet aan het maximaal toelaatbare stikstofbodemoverschot 

 
 

Overschot op zand en klei 

Op zand is het toelaatbare stikstofbodemoverschot met 108 kg/ha een stuk lager dan op klei (zie tabel 11). Het 

gerealiseerde overschot is gemiddeld over de vier jaar 112 kg/ha. Dit is 4% boven de norm. In 2016 is het 

bodemoverschot op zand gelijk aan het toelaatbare overschot. Het bodemoverschot is op de zandbedrijven 

verder gedaald dan op de kleibedrijven. Dat komt o.a. door een lagere bemestingsnorm en de aandacht die 

zandbedrijven hebben voor verlaging van het bodemoverschot. Omdat de kleibedrijven aan de norm voldoen 

is er minder aandacht voor verlaging van het bodemoverschot. Die aandacht is wel nodig omdat er stikstof 

verloren kan gaan waarvan dan geen voer kan worden geproduceerd. 

 

Het aandeel bedrijven dat voldoet aan het toelaatbare overschot is in 2014 het hoogste (73%). Door een hoge 

gewasopbrengst is het bodemoverschot dat jaar laag. Het aandeel bedrijven op zand voldoet aan het 

overschot is in 2013 en 2015 vrijwel gelijk (resp. 27 en 28%). In 2016 is dat aandeel gestegen naar 51%.  

 

Van de zandbedrijven heeft 8% in elk jaar in de periode 2013 t/m 2015 een stikstofbodemoverschot dat lager is 

dan toelaatbaar. In de periode 2014 t/m 2016 is dat 14% van de zandbedrijven. Het ligt in de verwachting dat 

wanneer er bedrijfsspecifieke normen komen deze zijn gebaseerd op de laatste drie jaar. Bij de berekening van 
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de BEP gebeurt dat nu al. De oudste KringloopWijzers zijn van 2013 en daarom kunnen er nu nog maar twee 

perioden op basis van een driejaarlijks gemiddelde geanalyseerd worden (tabel 12). 

Gemiddeld stikstofbodemoverschot 

Het stikstofbodemoverschot wordt voor een groot gedeelte bepaald door de gewasopbrengst en de 

gewasopbrengst door het weer in het groeiseizoen. Hier heeft een veehouder geen invloed op en daarom is 

het niet reëel om als doel te stellen dat het stikstofbodemoverschot elk jaar onder het toelaatbare overschot 

ligt. Net als in de BEP-systematiek zou het beter zijn om het gemiddelde stikstofbodemoverschot van drie jaar 

te nemen. De ‘gunstige’ en ‘ongunstige’ jaren heffen elkaar dan op. 

 

In het project zijn twee perioden van drie jaar te maken: 2013 t/m 2015 en 2014 t/m 2016. Per periode is 

geanalyseerd hoeveel zandbedrijven een stikstofbodemoverschot hebben dat lager is dan toelaatbaar. In 2013 

t/m 2015 is dat 43% van de bedrijven en in 2014 t/m 2016 52%. De stijging van 9% punten is een gunstige 

ontwikkeling. 

 

Het gemiddelde stikstofbodemoverschot van de bedrijven die voldoen aan het toelaatbare overschot is in 

2013 t/m 2015 97 kg/ha en in 2014 t/m 2016 90 kg/ha. Voor de bedrijven die niet voldoen aan het toelaatbare 

overschot is dat resp. 125 en 127 kg/ha. De bedrijven die voldoen aan het toelaatbare overschot hebben het 

overschot verlaagd met 7 kg/ha en op de bedrijven die niet voldoen aan het toelaatbare overschot is het 

overschot met 2 kg/ha gestegen. 

 

4.5.3 Kenmerken zandbedrijven die voldoen aan het toelaatbare overschot 
Tabel 12 toont een aantal kenmerken en resultaten van de bedrijven die in een periode van drie 

achtereenvolgende jaren steeds een stikstofbodemoverschot realiseren dat lager is dan toelaatbaar. Ook 

staat het gemiddelde van alle zandbedrijven in dezelfde periode in de tabel. 

 

De bedrijven die aan het doel voor stikstofbodemoverschot voldoen, hebben ongeveer dezelfde 

bedrijfskenmerken als het gemiddelde zandbedrijf in het project. Omvang en intensiteit verschillen niet veel. 

Wel wordt er iets minder beweid. Zoals mag worden verwacht is het stikstofbodemoverschot lager. Dit 

realiseren de bedrijven met een bemesting die vrijwel gelijk is aan het gemiddelde maar met een hogere 

gewasopbrengst (+10%). Het verschil in bemesting is in de periode 2014 t/m 2016 groter dan in de periode 

2013 t/m 2015. De bedrijven die jaarlijks voldoen aan het doel voor het stikstofbodemoverschot zijn in staat 

om de gegeven bemesting beter te benutten en om te zetten in gewasopbrengst dan het gemiddelde 

zandbedrijf. Waarschijnlijk zijn dit de ‘grasland boeren’. 

Opvallend is dat de bedrijven die op bodemoverschot goed scoren, het in de veebenutting juist iets minder 

goed doen. De stikstof- en fosfaatbenutting van het vee is lager dan gemiddeld. 
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Tabel 12: Kenmerken en resultaten van zandbedrijven die 3 jaar achter elkaar het doel voor 

stikstofbodemoverschot hebben gerealiseerd en het 3 jaar gemiddelde van alle zandbedrijven 

 2013 t/m 2015 2014 t/m 2016 

 

Bedrijven die 

doel hebben 

gerealiseerd 

Gemiddelde alle 

bedrijven 

Bedrijven die 

doel hebben 

gerealiseerd 

Gemiddelde alle 

bedrijven 

Aandeel bedrijven (%) 8  14  

     

Oppervlakte (ha) 47,9 47,9 44,1 49,1 

Aantal melkkoeien 96 100 99 104 

Aantal jongvee /10 mk 8,1 6,8 7,1 6,7 

Kg FPCM / koe / jaar 9.050 9.220 9.190 9.370 

Kg melk / ha 17.127 18.550 19.625 19.050 

Beweiding mk (uren / jaar) 485 548 508 526 

     

Bodemoverschot (kg / ha):     

     Stikstof 83 113 74 108 

     Fosfaat -16 -7 -22 -14 

     

Bemesting (kg N / ha):     

     Gras 429 428 413 421 

     Maïs 202 219 216 221 

Opbrengst (kg ds / ha):     

     Gras 12.030 10.990 12.530 11.220 

     Maïs 18.680 18.020 18.930 18.260 

     

Vee benutting (%):     

     Stikstof 25,0 25,8 25,5 26,0 

     Fosfaat 32,4 33,3 33,1 34,0 

 

In de periode 2013 t/m 2016 heeft 6% van de zandbedrijven 4 jaar op rij een stikstof bodemoverschot dat 

voldoet aan de norm. 26% voldoet 3 jaar aan de norm, 28% 2 jaar, 27% 1 jaar en 13% voldoet in geen een van 

de 4 jaar aan de norm. Er is weinig verschil in bedrijfskenmerken tussen de bedrijven die 0, 1, 2, 3 of 4 jaar aan 

het doel voldoen. De intensiteit van de bedrijven die 0 jaar en de bedrijven die 4 jaar aan het doel voldoen is 

iets lager dan gemiddeld. De groep die 4 jaar aan het doel voldoet bestaat maar uit 8 bedrijven en daarom 

kunnen er geen harde conclusies worden getrokken. 

 

De bedrijven die geen enkel jaar voldoen aan de norm, hebben een stikstofbodemoverschot dat 43 kg/ha 

boven de norm ligt.De bedrijven die al vier jaar wel aan de norm voldoen, hebben een overschot dat 47 kg/ha 

onder de norm ligt. De verschillen tussen de bedrijven variëren van 240 kg/ha boven de norm tot 115 kg/ha 

onder de norm. 



  

32 

 

Heel duidelijk blijkt dat de bedrijven die meerdere jaren aan het doel voor stikstofbodemoverschot voldoen 

een hogere gewasopbrengst realiseren. Deze bedrijven scoren matig op de benutting van het vee maar heel 

goed op de bodem. Dat is de sleutel tot het realiseren van een laag bodemoverschot. 

4.5.4 Kenmerken 25% bedrijven met hoogste en laagste stikstofbodemoverschot 
De verschillen in stikstofbodemoverschot tussen de bedrijven zijn groot. In de figuren 6 t/m 8 zijn de bedrijven 

ingedeeld in drie klassen: 25% van de bedrijven met het laagste stikstofbodemoverschot, 25% van de 

bedrijven met het hoogste bodemoverschot en een middengroep waar de overige 50% van de bedrijven in zit. 

Omdat de relatie tussen bodemoverschot en het realiseren van de milieukwaliteitsnorm op zand groter is dan 

op klei, zijn alleen de zandbedrijven in de analyse meegenomen. Uit figuur 6 blijkt dat in de klasse met het 

laagste overschot het resultaat 20-40 kg/ha lager is dan de norm. In de klasse met het hoogste overschot ligt 

het overschot 20-60 kg/ha boven de norm. De middengroep varieert tussen de 20 kg/ha onder de norm en 20 

kg/ha boven de norm. 

 

Figuur 6: Gemiddelde stikstofbodemoverschot en hoeveelheid boven de norm per klasse van 25% laagste, 50% 

midden en 25% hoogste stikstofbodemoverschot voor bedrijven op zandgrond (n=143) 

 
 

De bedrijven in de klasse met het laagste bodemoverschot realiseren een veel hogere grasopbrengst dan de 

bedrijven met het hoogste overschot. Bij maïs is het beeld hetzelfde maar minder duidelijk dan bij gras. Voor 

het realiseren van een laag bodemoverschot is de grasopbrengst belangrijker dan de maïsopbrengst. De 

bedrijven in de klasse met het laagste overschot zijn gemiddeld iets intensiever dan de bedrijven in de klasse 

met het hoogste bodemoverschot. Desondanks is het aandeel eigen voer op de bedrijven in de laagste klasse 

hoger dan in de hoogste klasse. Dit komt volledig door een hogere grasopbrengst. 

 

Figuur 7: Gemiddelde gras- en maïsopbrengst per klasse van 25% laagste, 50% midden en 25% hoogste 

stikstofbodemoverschot voor bedrijven op zandgrond (n=143) 
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De bemesting op de bedrijven in de laagste klasse is lager dan in de hoogste klasse. Het verschil zit niet in de 

dierlijke mest maar in de kunstmest. In de laagste klasse wordt ongeveer 20 kg/ha minder stikstofkunstmest 

gegeven dan in de hoogste klasse. 

 

Figuur 8: Gemiddelde stikstofbemesting met dierlijke mest en kunstmest op grasland per klasse van 25% laagste, 

50% midden en 25% hoogste stikstofbodemoverschot voor bedrijven op zandgrond (n=143) 

 
 

Het verschil in stikstofbodemoverschot tussen de bedrijven wordt vrijwel volledig bepaald door de verschillen 

in grasopbrengst en bemesting. De bedrijven in de klasse met het laagste overschot realiseren dit lage 

overschot met een hogere grasopbrengst en een lagere stikstof bemesting dan de bedrijven in de hoogste 

klasse. De grasopbrengst is ongeveer 3 ton ds/ha hoger en de stikstof bemesting 15-30 kg/ha lager. Met een 

goede bemesting en bodemmanagement slagen de bedrijven met een laag overschot erin om de bemesting 

via de bodem goed om te zetten in gewasopbrengst. 

4.6  Fosfaatbodemoverschot 
Het fosfaatbodemoverschot is in drie van de vier jaren negatief. Dit betekent dat dan de onttrekking van 

fosfaat hoger is geweest dan de fosfaatbemesting. Voor fosfaatrijke gronden met een hoge 

fosfaatbeschikbaarheid is dit gedurende een korte periode geen probleem. Het is, of wordt wel een probleem 

voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden die niet in aanmerking komen voor fosfaatreparatiebemesting. 

Zeker wanneer er meerdere jaren op rij geen evenwichtssituatie is. Het streven voor een evenwichtssituatie is 

een meerjarig fosfaatbodemoverschot rond de 0 kg/ha. Er wordt dan evenveel fosfaat bemest als er met 

gewas wordt geoogst. 

 

In 2013 is de fosfaatgebruiksnorm hoger en de gewasopbrengst lager dan in de jaren daarna. Daardoor is het 

overschot in 2013 het hoogst. Door de hoge gewasopbrengsten is het fosfaatbodemoverschot in 2014 het 

laagst. In de jaren 2015 en 2016 is de fosfaatbemesting verder gedaald waardoor het overschot ook lager is 

geworden. Het overschot van 2016 ligt tussen het niveau van 2014 en 2015.  

 

Zand en klei 

Het fosfaatbodemoverschot is op zand lager dan op klei ondanks dat op klei de grasopbrengst hoger is. De 

fosfaatgebruiksnormen zijn op beide grondsoorten gelijk, maar het verschil is dat op klei meer fosfaat kan 

worden bemest dan op zand. Op klei is namelijk de stikstofaanwendingsnorm voor dierlijke mest hoger 

waardoor er met dierlijke mest meer stikstof wordt gegeven en er ook meer fosfaat wordt gegeven. Voor 

derogatiebedrijven is aanvoer van fosfaatkunstmest niet toegestaan. 
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Tabel 13: Fosfaatbodemoverschotten en -benuttingen 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Bodemoverschot (kg / ha)      

     Zand 8 -22 -7 -14 -9 

     Klei 14 -12 -4 -9 -3 

     Gemiddeld 9 -20 -6 -13 -7 

      

Aandeel bedrijven overschot <0 (%)      

     Zand 20 94 71 88 68 

     Klei 14 78 57 78 57 

     Gemiddeld 19 91 68 86 66 

      

Norm bodemoverschot (kg / ha) 0 0 0 0 0 

      

Bodembenutting (%)      

     Zand 92 126 109 118 111 

     Klei 86 113 105 112 104 

     Gemiddeld 91 124 108 117 110 

 

In de loop der jaren is er een toename van het aantal bedrijven met een negatief fosfaatbodemoverschot. 

Voor een fosfaatevenwichtssituatie is een overschot rond nul gewenst. Een positief overschot geeft een 

verhoogde kans op fosfaatuitspoeling en een negatief overschot een risico op ‘uitmijnen’ met als mogelijk 

gevolg dalende gewasopbrengsten en bodemvruchtbaarheid. 

In 2016 heeft 88% van de bedrijven op zandgrond een negatief fosfaatoverschot en 15% een overschot dat 

zelfs lager dan -30 kg/ha is. 

 

De fosfaatbodembenutting is gestegen van 91% in 2013 naar 117% in 2016. Op zand zijn de benuttingen hoger 

dan op klei door een lagere fosfaatbemesting en een gewasopbrengst die maar iets  lager is dan op klei. 

 

Tabel 14: Fosfaatplaatsingsruimte en fosfaatbemesting 

 2013 2014 2015 2016 Gemiddeld 

Fosfaatplaatsingsnorm (kg / ha)      

     Zand 84 85 81 81 83 

     Klei 90 90 87 90 89 

     Gemiddeld 85 86 82 83 84 

      

Fosfaatbemesting (kg / ha)      

     Zand 79 75 74 71 75 

     Klei 85 86 79 77 82 

     Gemiddeld 81 77 75 72 76 

 

 

 



  

35 

 

Plaatsingsruimte 

De fosfaatplaatsingsruimte is op klei hoger dan op zand (tabel 14). De fosfaattoestand van de percelen is op 

klei in het algemeen lager dan op zand waardoor er meer fosfaat geplaatst mag worden. Voor grasland is het 

verschil in plaatsingsruimte tussen toestand hoog en toestand laag 20 kg/ha en voor bouwland 25 kg/ha. De 

norm is in 2015 aangepast waardoor de plaatsingsruimte voor 2015 groter is dan vanaf 2015. Omdat op 

derogatiebedrijven vanaf 2014 geen fosfaatkunstmest mag worden aangevoerd, is voor de meeste bedrijven 

de enige fosfaatbemesting de bemesting met dierlijke mest.  

 

Dalende fosfaatbemesting 

In 2015 is door het achterwege blijven van de kunstmest de fosfaatbemesting lager dan in de jaren 2013 en 

2014. Vooral op klei is de daling groot omdat daar door de lagere fosfaattoestand van de bodem meer 

fosfaatkunstmest is gebruikt dan op zand. In 2016 zet de daling van de fosfaatbemesting door. Het reduceren 

van de fosfaatexcretie op bedrijfsniveau is hier de oorzaak van. Door verlaging van het fosfaatniveau in het 

rantsoen komt er ook minder fosfaat in de mest. Hierdoor wordt de hoeveelheid mest die het bedrijf moet 

verlaten, bepaald door de stikstof. Met de mest verlaat ook fosfaat het bedrijf terwijl die voor een gedeelte 

wel te plaatsen is. Steeds meer bedrijven kunnen hierdoor geen fosfaatevenwicht realiseren. Dat kan wel 

wanneer er andere fosfaatmeststoffen beschikbaar komen die in categorie dierlijke mest vallen, of (andere) 

vormen van fosfaatkunstmest toegelaten worden.  

 

Fosfaat en maïs 

Maïs heeft vooral in de beginontwikkeling behoefte aan fosfaat. Wanneer al die fosfaat met dierlijke mest 

wordt gegeven, wordt er veel stikstof gegeven die vooral op zand een belasting van het water kan worden. 

Een snel beschikbare fosfaatmeststof in maïs kan een overmaat van stikstof met dierlijke mest voorkomen, 

waardoor tevens de opname van stikstof beter wordt en er minder risico op uit- en afspoeling is. De 

fosfaatmeststof staan dan ten dienste van de benutting van stikstof uit dierlijke mest. 

4.7 Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm 
De doelstelling voor fosfaat is een overschot dat rond de nul uitkomt. De fosfaatkringloop is dan in evenwicht, 

er wordt dan evenveel bemest als onttrokken. Dan is de fosfaataanvoer met voer en eventueel mest op het 

bedrijf in evenwicht met de afvoer van fosfaat in melk en mest. Hierbij is het wel de bedoeling dat de 

fosfaattoestand op percelen met een toestand hoog wordt verlaagd. 

 

De fosfaatgebruiksnormen zijn gebaseerd op een gemiddelde fosfaatonttrekking. Wanneer de werkelijke 

onttrekking hoger of lager is dan de forfaitaire norm, is er geen sprake van evenwicht. Er wordt immers 

minder of meer bemest dan onttrokken. Op gronden met een hoge fosfaattoestand is minder bemesten dan 

onttrekken geen probleem, maar op gronden met een matige of lage fosfaattoestand wel. Het beste is om de 

beschikbare fosfaat naar percelen te brengen waar de hoogste gewasopbrengst wordt verwacht. Hiervoor is 

inzicht in de gewasopbrengst van de percelen nodig. 

 

BEP 

De BEP is een bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm die is gebaseerd op de fosfaatonttrekking van gras en 

maïs in de laatste drie jaar, en gecorrigeerd voor de fosfaattoestand van de bodem. Voor alle bedrijven in het 

project is de BEP berekend. Om die berekening goed te kunnen doen, is de gerealiseerde gewasopbrengst van 

de laatste drie jaar nodig. Van de jaren 2013 t/m 2016 is die aanwezig en dat betekent dat alleen een BEP van 
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2015 en 2016 bekend is. Voor de BEP van 2015 worden de gewasopbrengsten van 2013, 2014 en 2015 in de 

berekening opgenomen en voor de BEP van 2016 de jaren 2014, 2015 en 2016 (tabel 15). 

 

Tabel 15: Forfaitaire fosfaatplaatsingsnorm en BEP 

 2015 2016 Gemiddeld 

Forfaitaire fosfaatplaatsingsnorm (kg / ha)    

     Zand 81 81 81 

     Klei 87 90 89 

     Gemiddeld 82 83 83 

    

BEP (kg / ha)    

     Zand 82 85 84 

     Klei 89 95 92 

     Gemiddeld 84 87 86 

    

Aandeel bedrijven met een BEP voordeel (%)    

     Zand 57 66 62 

     Klei 51 73 62 

     Gemiddeld 56 67 62 

 

In 2015 is de BEP 2 kg/ha hoger dan de forfaitaire norm en in 2016 4 kg/ha. Door een hogere 

fosfaatonttrekking is de BEP op klei hoger dan op zand. Het verschil tussen forfaitair en BEP is in 2016 groter 

dan in 2015 omdat in de berekening van 2016 de lage gewasopbrengsten van 2013 niet in de berekening zijn 

opgenomen. Het jaar 2014 heeft een heel hoge fosfaatonttrekking. In de BEP-berekening van 2017 wordt dat 

jaar niet meer mee genomen en daarom is, afhankelijk van de gewasopbrengsten van 2017, de verwachting 

dat de BEP van 2017 lager zal uitkomen dan van 2016. 

 

BEP-voor- en nadeel 

Gemiddeld over de jaren 2015 en 2016 heeft 62% van de bedrijven een BEP-voordeel. Er zijn wel grote 

verschillen tussen de jaren. In 2015 had 56% van de bedrijven een BEP-voordeel en in 2016 is dit toegenomen 

tot 67%. Opvallend is de toename van de kleibedrijven met een voordeel van 51 naar 73%. In 2016 is de 

fosfaatopbrengst van gras en maïs op de klei hoger dan op zand. 

 

Van alle bedrijven heeft 38% een BEP-nadeel. Deze bedrijven hebben een fosfaatonttrekking die lager is dan 

forfaitair en realiseren daardoor geen fosfaatevenwicht. Als ze precies volgens de norm bemesten hebben ze 

een fosfaatoverschot. Wanneer deze bedrijven, evenals de bedrijven die een BEP-voordeel hebben, 

fosfaatevenwichtsbemesting moeten toepassen, gaat de fosfaatbemestingsnorm omlaag. 

 

Het verschil tussen de gerealiseerde bemesting en de BEP is op klei in 2016 het grootst. Er is 77 kg/ha bemest 

terwijl de BEP 95 kg/ha is. Dit is het gemiddelde van alle bedrijven, dus zowel bedrijven met een BEP voor- als 

nadeel. Op zand is het verschil iets minder groot. Gemiddeld over alle bedrijven in 2015 en 2016 is er 74 kg 

fosfaat per ha bemest en is de BEP 86 kg/ha. Er is per ha 12 kg fosfaat minder bemest dan voor 

evenwichtsbemesting nodig is. Hiervoor had per ha ongeveer 10 m
3
 mest geplaatst kunnen worden (540 m

3
 

per bedrijf). 
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Minder dierlijke mest 

De fosfaat mag op een derogatiebedrijf alleen met dierlijke mest worden gegeven. Omdat met die mest ook 

stikstof wordt gegeven, kan de stikstofgebruiksnorm bepalend zijn voor de mestplaatsing en daarmee ook 

voor de hoeveelheid fosfaat die kan worden gegeven. Door aanscherping van de gebruiksnorm dierlijke mest 

van 250 naar 230 kg/ha in 2014 is het probleem van evenwichtbemesting voor fosfaat groter geworden. Er kan 

minder dierlijke mest worden geplaatst en daardoor ook minder fosfaat. Stikstof kan met kunstmest worden 

aangevuld maar fosfaat niet. 

 

In 2013 was voor 47% van de bedrijven fosfaat bepalend voor de hoeveelheid mest die afgevoerd moet 

worden. In 2016 is dit aandeel gedaald naar 13%. De oorzaak hiervan is een aanscherping van de stikstof 

gebruiksnorm dierlijke mest van 250 naar 230 kg/ha op de zandgrond in Oost-Nederland en een daling van de 

fosfaatexcretie als gevolg van de wetgeving. 

 

Om fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest te realiseren is in 2016 87 kg fosfaat per ha nodig. Bij een 

N/P-verhouding in de mest van 3,1 is hiervoor een stikstofgebruiksnorm dierlijke mest van 270 kg/ha nodig. In 

2016 is er gemiddeld 232 kg/ha geplaatst. In figuur 9 is te zien dat het grootste gedeelte van de bedrijven in 

2016 een fosfaatbemesting hebben die lager is dan de fosfaatonttrekking. De fosfaatonttrekking is gebaseerd 

op de gemiddelde onttrekking in 2014 t/m 2016.  

 

Figuur 9: Maximale fosfaatplaatsing met dierlijke mest in 2016 (kg/ha) 

 
 

4.8 Fosfaattoestand van de bodem 
In paragraaf 4.7 is beschreven dat het verschil tussen de fosfaatonttrekking van het gewas en de 

fosfaatbemesting de laatste jaren steeds groter is geworden. Op gronden met een hoge fosfaattoestand geeft 

dit een minder groot probleem dan op gronden met een lage fosfaattoestand. Op de lange termijn zal bij een 

hogere fosfaatonttrekking dan fosfaatbemesting de fosfaattoestand van de bodem gaan dalen en zal ook de 

fosfaatbeschikbaarheid lager worden. 
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In de KringloopWijzer worden geen bodemanalyses opgenomen, maar wel de arealen van elk gewas per 

fosfaattoestand van de bodem. Deze worden gebruikt om de fosfaatplaatsingsruimte te berekenen. In figuur 

10 staat voor zandgrond per jaar het aandeel gras- en maïsland in de fosfaatklassen ‘laag’, ‘neutraal’ en ‘hoog’ 

weergegeven. Het aandeel in de klasse ‘laag’ is klein. Op zowel gras- als maïsland is er een lichte daling van het 

aandeel in de klasse ‘hoog’. Het aandeel in de klasse ‘laag’ op maïsland is in 2014 gestegen en daarna gelijk 

gebleven. 

 

Figuur 10: Aandeel oppervlakte per fosfaatklasse op zandgrond 

 
 

Op kleigrond zit het grootste gedeelte van het areaal in de klasse ‘laag’. Op grasland is dit aandeel groter dan 

op maïsland. Op kleigrond zijn geen duidelijke veranderingen in verdeling tussen de klassen zichtbaar.Figuur 

11: Aandeel oppervlakte per fosfaatklasse op kleigrond 

 
 

Bij de figuren moet wel een kanttekening worden gemaakt. De fosfaattoestand is weergegeven op 

bedrijfsniveau en het areaal is niet op alle bedrijven gedurende de gehele periode gelijk gebleven. Er zijn 

percelen (tijdelijk) bij gekomen en er zijn percelen afgestoten. Door vruchtwisseling is niet elk jaar op 

hetzelfde perceel hetzelfde gewas geteeld. Daarom gaat het hier om een indicatie van het verloop van de 

fosfaattoestand. Voor een goede analyse van het verloop van de fosfaattoestand is de fosfaattoestand per 

perceel nodig. 
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5. Resultaten per intensiteitsgroep 

De intensiteit van een bedrijf wordt uitgedrukt in de hoeveelheid geproduceerde melk per ha. Intensieve 

bedrijven leveren t.o.v. extensieve bedrijven meer melk, hebben een kleinere oppervlakte, meer melkkoeien, 

minder jongvee en een hogere melkproductie per koe (zie tabel 16).  

 

Het aantal stuks jongvee is het gemiddelde van alle bedrijven. Bij de intensieve bedrijven zijn meer bedrijven 

die de opfok van jongvee uitbesteden dan bij de extensieve bedrijven. Dit vertekent het kengetal. Er kan niet 

uit afgeleid worden dat intensieve bedrijven die volledig hun eigen jongvee opfokken minder jongvee 

aanhouden dan extensieve bedrijven. 

 

Alle bedrijven in de groep <12.500 kg melk per ha doen aan beweiding. In deze groep is de duur van de 

beweiding (uitgedrukt uren/jaar) het langst van alle groepen. Het percentage van de bedrijven dat beweiding 

toepast neemt af van 100% in de extensiefste groep naar 43% in de intensiefste groep en het aantal uren 

weidegang van 1042 naar 710.  

 

Tabel 16: Bedrijfskenmerken per intensiteitsgroep (2013-2016) 

 <12.500 12.500-17.500 17.500-22.500 >22.500 

Aantal bedrijven 10 68 73 29 

Oppervlakte (ha) 48,6 55,2 51,7 44,5 

Aantal melkkoeien 67 100 112 128 

Aantal jongvee per 10 melkkoeien 8,6 7,7 6,3 5,4 

Melk / koe / jaar (kg) 8.005 8.491 8.986 9.257 

FPCM / koe  / jaar (kg) 8.604 9.063 9.525 9.761 

     

Melk per bedrijf (kg) 533.164 847.663 1.010.737 1.177.695 

Melk per ha (kg) 11.021 15.412 19.550 26.683 

Beweiding melkkoeien (uren/koe/jaar):     

     Gem. alle bedrijven 1042 677 490 301 

     Gem. bedrijven die beweiden 1042 966 864 710 

Aandeel bedrijven WEL beweiding (%) 100 70 56 43 

 

Het indelen van bedrijven in intensiteitsgroepen en het weergeven van de gemiddelde resultaten heeft als 

risico dat er een verstrengeling is van intensiteit, grondsoort en beweiding. Het aandeel kleibedrijven is in de 

extensieve groep groter dan het aantal zandbedrijven. Ook zit er per groep een groot verschil in het aandeel 

bedrijven dat beweiding toepast en de mate van beweiding. De extensieve groep heeft meer kleibedrijven, 

meer bedrijven die beweiding toepassen en ook meer uren weiden en de bedrijven hebben meer jongvee. 

Intensieve bedrijven liggen meer op zandgrond, weiden minder en hebben minder jongvee. 

5.1 Veeprestaties 
De stikstof- en fosfaatbenutting van het vee zijn op een intensief bedrijf hoger dan op een extensief bedrijf. De 

rantsoenkenmerken RE/kVEM en P/kVEM zijn op een intensief bedrijf nauwelijks lager en daarmee niet 
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gunstiger voor het realiseren van een lage excretie. Het aandeel maïskuil is in alle groepen gelijk. De intensieve 

bedrijven voeren minder vers gras en graskuil en vervangen dit door meer bijproducten en krachtvoer.  

De intensieve bedrijven realiseren de hogere benutting, meer melk per kg fosfaat en de lagere excretie, niet 

door een lagere verhouding RE/kVEM in het rantsoen maar door een hogere melkproductie en het aanhouden 

van minder jongvee. Daardoor gebruiken ze minder ‘onderhoudsvoer’ voor de productie van melk en dat geeft 

een hoge efficiëntie.  

Tabel 17: Enkele vee prestaties per intensiteitsgroep (2013-2016) 

 <12.500 12.500-17.500 17.500-22.500 >22.500 

Stikstofbenutting vee (%) 24,3 25,2 26,3 26,8 

Fosfaatbenutting vee (%) 31,6 32,7 34,3 35,1 

Melk per kg fosfaat (kg) 164 177 197 208 

     

Stikstofexcretie (kg / 1000 kg melk) 18,2 16,9 15,5 14,8 

Fosfaatexcretie (kg / 1000 kg melk) 6,2 5,7 5,1 4,9 

     

Rantsoenkenmerken gehele veestapel  

(g / kg ds): 
    

     RE-tot gehalte 156 157 157 157 

     RE-tot / kVEM 163 163 162 162 

     P-gehalte 3,66 3,67 3,62 3,61 

     P / kVEM 3,80 3,80 3,73 3,72 

     

Voer efficiëntie                                               

(kg FPCM / kg ds voeropname) 
1,02 1,08 1,15 1,19 

     

Rantsoensamenstelling (%):     

     Vers gras 13 8 6 5 

     Graskuil 37 37 36 34 

     Maïskuil 28 28 28 29 

     Overige producten 1 4 6 7 

     Krachtvoer 21 23 24 25 

 

Voor een intensief bedrijf levert het verhogen van de veebenuttingen meer financiële voordelen op dan voor 

een extensief bedrijf. Minder mestafvoer levert een behoorlijke besparing op. Dit is de reden dat een intensief 

bedrijf meer maatregelen neemt om de excretie te verlagen dan een extensief bedrijf.  

 

Benutting extensieve bedrijven 

Dat volgens tabel 17 een extensief bedrijf een lage veebenutting heeft betekent niet dat een extensief bedrijf 

geen maatregelen kan toepassen om de benutting te verhogen. Melkproductieverhoging uit eigen geteeld 

voer, minder jongvee, minder gebruik van krachtvoer, lager eiwit- en fosforgehalte in krachtvoer zijn 

maatregelen die ook een extensief bedrijf kan toepassen maar ze zijn op dit moment niet allemaal financieel 

aantrekkelijk. Dat wordt heel bedrijfsspecifiek bepaald. 
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In het kader van grondgebondenheid en mestverwerking is voor extensieve bedrijven die willen groeien 

verlaging van de excretie noodzakelijk. Eventueel kan de ontstane ruimte ingevuld worden met aanvoer van 

mest om organische stof te verhogen. Wanneer in het stelsel van fosfaatrechten de ruimte om melk te 

produceren afhankelijk wordt van de werkelijke fosfaatexcretie, wordt ook een extensief bedrijf ‘beloond’ voor 

verhoging van de fosfaat veebenutting. 

5.2 Bodemprestaties 
Het stikstofbedrijfsoverschot is op een intensief bedrijf hoger dan op een extensief bedrijf, en het stikstof- en 

fosfaatoverschot van de bodem lager. Een intensief bedrijf heeft per ha een hogere ammoniakemissie en 

daardoor een hoger stikstofbedrijfsoverschot. De stikstofbemesting op maïsland is op een intensief bedrijf 

lager dan op een extensief bedrijf en de stikstof bemesting op grasland hoger. Omdat er minder beweid wordt 

is er minder weidemest en meer drijfmest beschikbaar. De bemesting met kunstmest is op een intensief 

bedrijf hoger dan op een extensief bedrijf. Extensieve bedrijven realiseren met een lagere bemesting en een 

lagere gewasopbrengst een hoger stikstofbodemoverschot. Het aandeel zandbedrijven dat aan de norm voor 

het toelaatbare overschot voldoet is bij intensieve bedrijven hoger dan bij extensieve bedrijven. Gemiddeld 

voldoen extensieve bedrijven niet beter aan de milieunorm dan intensieve bedrijven. 

 

De fosfaatbemesting is op een intensief bedrijf lager dan op een extensief bedrijf. Omdat een intensief bedrijf 

meer inzet op verlaging van de fosfaatexcretie, is er bij dezelfde stikstofgebruiksnorm dierlijke mest minder 

fosfaat beschikbaar. Een derogatiebedrijf mag geen fosfaatkunstmest aanvoeren.  

Tabel 18: Enkele bodemprestaties per intensiteitsgroep (2013-2016) 

 <12.500 12.500-17.500 17.500-22.500 >22.500 

Stikstofoverschot bedrijf (kg / ha) 184 189 188 198 

Stikstofoverschot bodem (kg / ha) 131 125 118 115 

Fosfaatoverschot bodem (kg / ha) 5 -3 -9 -16 

Aandeel zandbedrijven dat voldoet aan 

norm stikstof bodemoverschot (%) 
37 43 45 49 

     

Bemesting grasland (kg / ha):     

     Stikstof 428 435 439 464 

     Fosfaat 90 89 86 88 

Bemesting maïsland (kg / ha):     

     Stikstof 228 227 226 208 

     Fosfaat 74 69 65 57 

Grasopbrengst (kg / ha):     

     Droge stof 9.453 10.692 11.279 12.219 

     Stikstof 259 289 302 325 

     Fosfaat 81 91 95 103 

Maïsopbrengst (kg / ha):     

     Droge stof 16.982 17.673 18.046 18.128 

     Stikstof 180 188 191 192 

     Fosfaat 70 71 73 75 
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Aandeel eigen voer (%):     

     VEM 74 67 58 47 

     Stikstof 70 64 57 47 

     Fosfaat 69 64 57 48 

     

Stikstofbenutting bodem (%) 65 69 71 73 

Fosfaatbenutting bodem (%) 95 105 112 121 

De gewasopbrengst is op een intensief bedrijf hoger dan op een extensief bedrijf. Op een intensief bedrijf is 

het management er op gericht om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden voor ruwvoer.  

Het excensief bedrijf                  

Op een extensief bedrijf is de voervoorziening meestal al hoog en wordt minder aandacht gegeven aan 

verhoging van de ruwvoeropbrengst. Tevens wordt meer beweiding toegepast wat meestal een lagere 

grasopbrengst geeft. Dit resulteert op die bedrijven wel in een hoger stikstofbodemoverschot. Dat betekent 

dat onder dezelfde bodemomstandigheden een extensief bedrijf een groter risico heeft op nitraatuitspoeling 

dan een intensief bedrijf. Het is daarom noodzakelijk dat een extensief bedrijf de bodembenutting gaat 

verhogen. Als verhoging van de gewasopbrengst niet zinvol wordt geacht (bv. optimaliseren van de 

beweiding) dan kan de benutting omhoog door de (kunstmest) bemesting te verlagen en de meststoffen beter 

te gaan benutten. 
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6. Resultaten wel en geen beweiding 
Van alle bedrijven doet 62% aan enige mate van beweiding van melkkoeien. In tabel 19 staan de 

bedrijfskenmerken van de bedrijven die wel en geen beweiding toepassen. De bedrijven die weiden zijn kleiner 

in omvang dan de bedrijven die niet weiden. De bedrijven die niet weiden zijn 15% intensiever dan de 

bedrijven die wel weiden. In het vorige hoofdstuk bleek al dat intensieve bedrijven meer streven naar een 

lagere excretie en hogere gewasopbrengsten dan een extensief bedrijf. Wel en geen beweiding is verweven 

met extensief en intensief. 

 

Tabel 19: Bedrijfskenmerken per groep WEL en GEEN beweiding (2013-2016) 

 WEL beweiding GEEN beweiding Gemiddeld 

Aantal bedrijven 111 69 180 

Oppervlakte (ha) 49,2 55,6 51,7 

Aantal melkkoeien 97 124 108 

Aantal jongvee per 10 melkkoeien 6,7 6,9 6,8 

Melk / koe / jaar (kg) 8.730 8.890 8.790 

FPCM / koe  / jaar (kg) 9.270 9.450 9.340 

    

Melk per bedrijf (kg) 854.030 1.105.790 950.190 

Melk per ha (kg) 17.680 20.320 18.688 

Beweiding melkkoeien (uren/koe/jaar): 906 0 560 

 

De bedrijven die weiden hebben een lagere melkproductie per koe en iets minder jongvee. Een intensief 

bedrijf wil in omvang van de veestapel sneller groeien dan een extensief bedrijf en heeft daarvoor in de 

geanalyseerde periode meer jongvee aangehouden. 

 

Wel en niet weiden heeft niet alleen een verstrengeling met intensiteit, maar ook met grondsoort. Op de 

kleibedrijven wordt meer beweiding toegepast dan op de zandbedrijven (zie hoofdstuk 7). 

6.1 Veeprestaties 
Er is tussen de bedrijven die wel en niet weiden geen verschil in stikstofbenutting van het vee. Het 

eiwitgehalte in het rantsoen is in beide groepen gelijk. Het negatieve effect van een lagere melkproductie in 

de groep die beweiding toepast wordt gecompenseerd door een lager aantal jongvee. 

 

Fosfaatbenutting 

Wel is er een verschil in fosfaatbenutting. Bij de bedrijven die weiden is de fosfaatbenutting lager omdat het 

fosforgehalte in het rantsoen hoger is. Het hogere aandeel weidegras en graskuil in het rantsoen bij een gelijk 

aandeel maïs geeft een hoger fosforgehalte in het rantsoen. Het fosforgehalte in de overige producten en in 

het krachtvoer is bij bedrijven die weiden lager dan bij de bedrijven die niet weiden. 

Opvallend is dat het maïsaandeel in het rantsoen in beide groepen gelijk is. Daarmee sturen de bedrijven die 

weiden op een hoge energieopname en een lage eiwit- en fosforopname. 
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Tabel 20: Enkele vee prestaties per groep WEL en GEEN beweiding (2013-2016) 

 WEL beweiding GEEN beweiding Gemiddeld 

Stikstofbenutting vee (%) 25,9 25,8 25,9 

Fosfaatbenutting vee (%) 33,5 34,1 33,7 

Melk per kg fosfaat (kg) 188 192 190 

Stikstofexcretie (kg / 1000 kg melk) 16,1 16,1 16,1 

Fosfaatexcretie (kg / 1000 kg melk) 5,4 5,3 5,4 

    

Rantsoenkenmerken gehele veestapel  

(g / kg ds): 
   

     RE-tot gehalte 157 157 157 

     RE-tot / kVEM 162 163 162 

     P-gehalte 3,66 3,61 3,64 

     P / kVEM 3,77 3,74 3,76 

    

Voer efficiëntie                                               

(kg FPCM / kg ds voeropname) 
1,12 1,12 1,12 

    

Rantsoensamenstelling (%):    

     Vers gras 10 0 7 

     Graskuil 35 40 37 

     Maïskuil 28 29 28 

     Overige producten 4 7 5 

     Krachtvoer 23 24 23 

 

Door het lagere fosforgehalte in het rantsoen kunnen de bedrijven die niet weiden net iets meer melk per kg 

fosfaat produceren. Het verschil is met 2% maar heel klein. 

 

Als er een vergelijking wordt gemaakt tussen bedrijven die wel en niet beweiden, is het belangrijk om te kijken 

naar de kenmerken van de bedrijven. De intensiteit is al genoemd maar ook de mate van beweiding is 

belangrijk. Lopen de melkkoeien veel uren buiten en nemen ze daardoor veel weidegras op of is de mate van 

beweiding gering? In dit project lopen de koeien op de bedrijven die weiden gemiddeld 906 uur per jaar 

buiten.  

Uit figuur 12 blijkt dat de verschillen in beweiding tussen de bedrijven in het project groot zijn. Er zijn bedrijven 

of groepen bedrijven die aanmerkelijk meer weiden. De in deze rapportage weergegeven resultaten van 

bedrijven die wel en niet weiden zijn de resultaten zoals ze in dit project zijn gerealiseerd. Deze resultaten 

kunnen niet vertaald worden naar andere (landelijke) groepen bedrijven die wel of niet weiden. 
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6.2 Bodemprestaties 
Het verschil in het stikstofbedrijfsoverschot is op bedrijven die niet weiden 3 kg/ha hoger dan op de bedrijven 

die wel weiden. Omdat deze bedrijven intensiever zijn is de ammoniakemissie hoger. Bij eenzelfde intensiteit 

heeft een weidebedrijf minder ammoniakemissie dan een niet weidebedrijf. De emissie van weidemest is lager 

dan wanneer de mest eerst in de opslag komt en vervolgens nog moet worden aangewend. 

Het stikstofbodemoverschot is op bedrijven die niet weiden lager dan op de bedrijven die wel weiden. 

Op de bedrijven die niet weiden is de stikstof bemesting hoger, de fosfaatbemesting lager en de 

gewasopbrengst hoger. 

 

Tabel 21: Enkele bodem prestaties per groep WEL en GEEN beweiding (2013-2016)  

 WEL beweiding GEEN beweiding Gemiddeld 

Stikstofoverschot bedrijf (kg / ha) 189 192 190 

Stikstofoverschot bodem (kg / ha) 124 116 121 

Fosfaatoverschot bodem (kg / ha) -5 -11 -7 

Bemesting grasland (kg / ha):    

     Stikstof 435 450 441 

     Fosfaat 89 86 88 

Bemesting maïsland (kg / ha):    

     Stikstof 222 225 223 

     Fosfaat 66 66 66 

Grasopbrengst (kg / ha):    

     Droge stof 10.720 11.750 11.110 

     Stikstof 291 311 299 

     Fosfaat 92 97 94 

Maïsopbrengst (kg / ha):    

     Droge stof 17.580 18.300 17.860 

     Stikstof 186 195 190 

     Fosfaat 72 74 73 

    

Stikstofbenutting bodem (%) 70 72 71 

Fosfaatbenutting bodem (%) 106 115 110 

Uit figuur 12 blijkt dat de verschillen in stikstofbodemoverschot binnen de groep bedrijven met dezelfde 

beweidingsintensiteit net zo groot zijn als binnen de groep bedrijven die niet weiden. Het gemiddelde zegt 

niet zoveel. De figuur laat zien dat niet het systeem wel of niet weiden het resultaat bepaald maar de 

uitvoering van het systeem, dus het management. Een bedrijf dat wel beweiding toepast, kan meer leren van 

een bedrijf met eenzelfde beweidingsintensiteit met een hogere benutting en lager overschot dan van een 

bedrijf die geen beweiding toepast. 
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Figuur 12: Stiksto bodemoverschot (kg/ha) en beweiding (uren/jaar)  

 

Uren weidegang 

Het minimaal aantal uren dat nodig is om in aanmerking te komen voor de weidemelkpremie is 720. Van de 

bedrijven die weiden heeft 53% meer dan 720 weideuren per jaar en 9% minder dan 720. In de figuur valt heel 

duidelijk het grote aantal bedrijven op dat precies 720 uur weidegang invult (120 dagen van 6 uur). Dat is 38% 

van de weidebedrijven. Het minimum aantal weideuren om in aanmerking te komen voor de 

weidemelkpremie is 720. De vraag is of dit de werkelijkheid is op de bedrijven. Om te leren van de resultaten 

van de KringloopWijzer en deze te gebruiken als managementtool, is het beslist noodzakelijk dat de 

werkelijke bedrijfssituatie wordt ingevoerd.  
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7. Resultaten per grondsoort 
In het project komen alleen klei- en zandgrond voor. 79% van de bedrijven liggen op zand en 21% op klei (in 

voornamelijk de Liemers). De bedrijven op klei zijn groter van omvang dan de bedrijven op zand. De 

oppervlakte is groter en ze hebben meer melkkoeien met een hogere melkproductie. Hierdoor produceren ze 

27% meer melk dan een zandbedrijf. Het aantal stuks jongvee is op de kleibedrijven hoger en de intensiteit 4% 

lager. 

 

Tabel 22: Bedrijfskenmerken per grondsoort (2013-2016) 

 Klei Zand Gemiddeld 

Aantal bedrijven 37 143 180 

Oppervlakte (ha) 63,2 48,7 51,7 

Aantal melkkoeien 127 103 108 

Aantal jongvee per 10 melkkoeien 7,2 6,7 6,8 

Melk / koe / jaar (kg) 8.930 8.750 8.790 

FPCM / koe  / jaar (kg) 9.440 9.310 9.340 

    

Melk per bedrijf (kg) 1.146.060 899.510 950.190 

Melk per ha (kg) 18.110 18.840 18.688 

Beweiding melkkoeien (uren/koe/jaar):    

     Gem. alle bedrijven 657 535 560 

     Gem. bedrijven die beweiden 901 908 906 

Aandeel bedrijven WEL beweiding (%) 74 59 62 

 

Het aandeel bedrijven dat beweiding toepast is op de klei aanmerkelijk hoger dan op zand (resp. 74% en 59%). 

Er zit geen verschil in de duur van de beweiding op de weidebedrijven op beide grondsoorten. Dat is in beide 

groepen bedrijven ruim 900 uur per jaar. 

7.1 Veeprestaties 
Op de zandbedrijven is de stikstof- en fosfaatbenutting iets hoger en de excretie iets lager dan op de 

kleibedrijven. De rantsoenkenmerken zijn op beide grondsoorten vrijwel gelijk evenals het aandeel 

voersoorten in het rantsoen. Dat de veeprestaties op de zandbedrijven iets beter zijn, komt vooral door 

minder jongvee. Ondanks dat meer klei- dan zandbedrijven beweiding toepassen, zijn de eiwit- en 

fosforgehalten in het rantsoen niet hoger. De hogere melkproductie op de kleibedrijven is gunstig voor het 

realiseren van een lage excretie en het produceren van meer melk per kg fosfaat. 

 

Tabel 23: Enkele vee prestaties per grondsoort (2013-2016) 

 Klei Zand Gemiddeld 

Stikstofbenutting vee (%) 25,5 26,0 25,9 

Fosfaatbenutting vee (%) 33,5 33,7 33,7 

Melk per kg fosfaat (kg) 187 190 190 

Stikstofexcretie (kg / 1000 kg melk) 16,4 16,0 16,1 

Fosfaatexcretie (kg / 1000 kg melk) 5,4 5,3 5,4 
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Rantsoenkenmerken gehele veestapel  

(g / kg ds): 
   

     RE-tot gehalte 158 157 157 

     RE-tot / kVEM 164 162 162 

     P-gehalte 3,65 3,64 3,64 

     P / kVEM 3,79 3,75 3,76 

    

Voer efficiëntie                                               

(kg FPCM / kg ds voeropname) 
1,10 1,12 1,12 

    

Rantsoensamenstelling (%):    

     Vers gras 8 7 7 

     Graskuil 36 36 37 

     Maïskuil 27 28 28 

     Overige producten 6 5 5 

     Krachtvoer 23 24 23 

 

7.2 Bodemprestaties 
Op de kleibedrijven is het stikstofbodemoverschot aanmerkelijk hoger dan op de zandbedrijven. Een hogere 

bemesting is hier de oorzaak van. Zowel de stikstofnorm voor dierlijke mest als de totale stikstofgebruiksnorm 

is op klei hoger dan op zand. Op klei mag er op een derogatiebedrijf tot 250 kg stikstof per ha met dierlijke 

mest worden aangewend, terwijl dat op zand in Oost-Nederland maar 230 kg per ha is. De 

stikstofgebruiksnorm op gras en maïs is op klei hoger dan op zand waardoor er ook meer kunstmestruimte is. 

Op kleigrond wordt er meer dierlijke mest en meer kunstmest gebruikt in zowel gras als maïs. 

 

Fosfaatbemesting 

De fosfaatbemesting is op klei hoger. Omdat er met stikstof meer dierlijke mest mag worden aangewend, 

blijft er ook meer fosfaat met dierlijke mest op het bedrijf. De gebruiksnorm voor fosfaat is op klei gemiddeld 

hoger dan op zand omdat de fosfaattoestand op klei lager is. Ondanks de hogere beschikbaarheid van fosfaat 

in dierlijke mest op de klei, kan net als op zand de fosfaatgebruiksnorm niet volledig benut worden. Het tekort 

mag op een derogatiebedrijf niet met fosfaatkunstmest worden aangevuld. 

 

Tabel 24: Enkele bodem prestaties per grondsoort (2013-2016)  

 Klei Zand Gemiddeld 

Stikstofoverschot bedrijf (kg / ha) 226 181 190 

Stikstofoverschot bodem (kg / ha) 154 112 121 

Fosfaatoverschot bodem (kg / ha) -3 -9 -7 

Bemesting grasland (kg / ha):    

     Stikstof 496 427 441 

     Fosfaat 95 86 88 

Bemesting maïsland (kg / ha):    

     Stikstof 248 217 223 

     Fosfaat 73 64 66 
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Grasopbrengst (kg / ha):    

     Droge stof 11.280 11.070 11.110 

     Stikstof 310 296 299 

     Fosfaat 95 94 94 

Maïsopbrengst (kg / ha):    

     Droge stof 17.520 17.940 17.860 

     Stikstof 183 191 190 

     Fosfaat 74 72 73 

    

Stikstofbenutting bodem (%) 66 72 71 

Fosfaatbenutting bodem (%) 104 111 110 

De grasopbrengst is op klei hoger dan op zand. Van maïs zijn de stikstof- en fosfaatopbrengsten wel hoger 

maar is de drogestofopbrengst lager. De hogere opbrengst compenseert niet de hogere bemesting waardoor 

op de kleibedrijven zowel het stikstof- als fosfaatbodemoverschot hoger is. De zandbedrijven slagen erin om 

van de gegeven meststoffen meer gewas te produceren dan de kleibedrijven. Ook hier moet wel de 

aantekening worden gemaakt dat de verschillen tussen de bedrijven op dezelfde grondsoort veel groter zijn 

dan de gemiddelde verschillen tussen de beide grondsoorten. 
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8. Resultaten stikstofmetingen in de bodem 

In de periode 2014 t/m 2016 is jaarlijks bij alle deelnemers van één grasperceel en van één maïsperceel de 

hoeveelheid minerale stikstof (N-min) in de bodem gemeten. Deze stikstof is het makkelijk oplosbare deel van 

de stikstof die in de bodem voorkomt en het is verantwoordelijk voor het nitraat in het grondwater. De 

hoeveelheid van de voorraad N-min die naar het grondwater gaat, is afhankelijk van de uitspoelingsfractie van 

de stikstof, het gewas en het neerslagoverschot.  

Op bouwland op zandgrond is de uitspoelingsfractie het hoogste (59%) en op grasland op kleigrond het 

laagste (11%). De uitspoelingsfractie is het gedeelte van de stikstofbodemvoorraad dat kan uitspoelen en als 

nitraat in grond- en oppervlaktewater komt. Omdat de uitspoelingsfractie op bouwland hoger is dan op 

grasland, zal bij eenzelfde stikstofbodemvoorraad de nitraatuitspoeling onder bouwland groter zijn dan onder 

grasland. 

8.1 Resultaten 2014 t/m 2016 
Om de deelnemers inzicht te geven in de hoogte van de N-min hoeveelheid onder de percelen en het risico op 

nitraatuitspoeling, is bij alle deelnemers in de periode 2014 t/m 2016 van één grasperceel en van één 

maïsperceel de hoeveelheid N-min in de bodem gemeten. De deelnemers hebben zelf de bemonsterde 

percelen aangegeven. Dit betekent dat niet jaarlijks dezelfde percelen zijn bemonsterd. Jaarlijks zijn er 

ongeveer 240 graspercelen en 230 maïspercelen bemonsterd. De bemonstering is aan het einde van het 

groeiseizoen uitgevoerd (eind oktober-begin november) en de monsterdiepte is 90 cm. In het monster is de 

hoeveelheid N-min bepaald en vervolgens omgerekend een hoeveelheid N-min in kg/ha. 

In figuur 13 zijn alle percelen ingedeeld in een N-min klasse. Ruim 70% van alle graspercelen zit in de laagste 

klassen 0-30 en 30-60. Gemiddeld is de hoeveelheid N-min in gras 54 kg/ha met een spreiding van 2-596. Het 

aandeel maïspercelen in de klassen 0-30 en 30-60 is met 36% veel lager. Er zitten veel maïspercelen in de 

klassen boven 60 kg/ha. De gemiddelde N-min hoeveelheid in maïs is 82 kg/ha met een spreiding van 5-301. 

De spreiding in N-min hoeveelheden is zeer groot. Incidenteel worden zeer hoge hoeveelheden gemeten die 

meestal niet te verklaren zijn. De meting is een moment opname en kan sterk beïnvloed zijn door de 

hoeveelheid neerslag die in de periode voor de bemonstering is gevallen. 

Figuur 13: Aandeel percelen per klasse N-min bodem 
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De hoeveelheid N-min is in de maïspercelen hoger dan in de graspercelen. Ook is in maïs de uitspoelingsfractie 

hoger dan in gras en dit betekent dat er onder maïs meer stikstof uitspoelt dan onder gras. 

N-min bodemvoorraad 

Om aan de nitraatnorm te voldoen mag er bij een neerslagoverschot van 300 mm maximaal 34 kg N per ha 

uitspoelen. Met de uitspoelingsfractie per grondsoort en gewastype kan dan berekend worden wat de 

maximale N-min bodemvoorraad mag zijn. Voor gras op klei is dit 309 kg/ha en voor maïs op klei 100 kg/ha. 

Voor gras en maïs op zand is dit resp. 117 en 58 kg/ha. Helaas kan in dit project niet van elk perceel een norm 

worden berekend omdat niet van alle percelen de grondsoort bekend is. Daarom is er een gemiddelde norm 

voor gras en maïs berekend op basis van het aandeel bedrijven op klei en zand. De norm voor gras wordt dan 

157 kg/ha en de norm voor maïs 67 kg/ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 14 is het aandeel percelen weergegeven dat voldoet aan de norm voor de maximale N-min 
bodemvoorraad. Vrijwel alle graspercelen voldoen aan die norm. Dit betekent dat de N-min hoeveelheid 
kleiner is dan 157 kg/ha. Van de maïspercelen voldoet in 2014 47% aan de norm, in 2015 51% en in 2016 31%. 
Waardoor de verschillen tussen de jaren zijn veroorzaakt is niet te verklaren omdat er onvoldoende gegevens 
van de bemonsterde percelen beschikbaar zijn. Van 2016 zijn die gegevens er wel en de analyse daarvan staat 
in paragraaf 8.2. 

Figuur 14: Aandeel percelen dat voldoet aan norm voor max. N-min bodemvoorraad 
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8.2 Analyse N-min maïspercelen zandgrond 2016 
Uit de metingen van 2014 t/m 2016 is gebleken dat de N-min hoeveelheden in de maïspercelen hoog zijn en 

dat veel maïspercelen niet aan de norm voldoen. Naast regelgeving om die norm te bereiken, is ook de 

uitvoering van de teelt- en bemestingsmaatregelen van invloed op het realiseren van de norm. Om meer 

inzicht te krijgen in het verband tussen de hoeveelheid N-min en het management op de maïspercelen, zijn bij 

de deelnemers gegevens opgevraagd van de in 2016 bemonsterde maïspercelen. Omdat het risico van 

uitspoeling op zand veel groter is dan op klei, zijn alleen de percelen op zand in de analyse opgenomen.  

Van de 171 percelen is 17% eerste jaar maïs en op 36% van de percelen wordt al meer dan 10 jaar maïs geteeld. 

De variatie tussen de N-min van de percelen is groot. De laagste waarde is 22 en de hoogste waarde 286 

kg/ha. Door de grote variatie, het beperkte aantal waarnemingen en de beperkte beschikbaarheid van 

perceelsgegevens kan niet van alle factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid N-min uitspraken worden 

gedaan.  

 

Scheurgrond 

Het scheuren van grasland is wel een factor die een duidelijk effect op N-min heeft. Op scheurgrond is de 

hoeveelheid N-min duidelijk hoger dan op geen scheurgrond (zie figuur 15). Op eerste jaar maïs op 

scheurgrond is de gemiddelde hoeveelheid N-min 140 kg/ha en op geen scheurgrond 75 kg/ha. Het verschil 

wordt veroorzaakt door de mineralisatie van de graszode. Wanneer de mineralisatie laat op gang komt (na 1 

mei) kan de maïs maar weinig van de vrijkomende stikstof benutten. Op veel scheurgrond percelen is 

voorafgaande aan het maïs zaaien een snede gras bemest en geoogst. Op geen scheurgrond percelen is het 

jaar voorafgaande aan de maïsteelt een akkerbouwgewas geteeld. 

 

Figuur 15: Gemiddelde N-min bodem in maïspercelen op zandgrond afhankelijk van het aantal jaren maïsteelt en 

wel of geen scheurgrond 

 

De variatie tussen de percelen is groot (zie figuur 16). Hierdoor is het lastig om verbanden te vinden. Zo is er 

geen verband gevonden tussen drijfmestgift en N-min en tussen drijfmestgift en maïsopbrengst. Er zijn 

andere (bodem) factoren die meer bepalend zijn.  
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Drijfmest 

De drijfmestgift op scheurgrond is 25 m
3
/ha (variatie 0-45) en op geen-scheurgrond 41 m

3
/ha (variatie 15-70). 

Op enkele percelen wordt bij de bemesting wel rekening gehouden met de stikstof die vrijkomt uit de 

graszode. Op percelen waar de drijfmest in de rij is gegeven lijkt de hoeveelheid N-min iets lager te zijn dan op 

percelen waar de mest volvelds is aangewend. Een betrouwbare uitspraak hierover is gezien de grote variatie 

niet mogelijk en er zijn maar weinig percelen waar drijfmest rijenbemesting is toegepast. 

 

Figuur 16: Spreiding N-min bodem in maïspercelen op zandgrond afhankelijk van het aantal jaren maïsteelt en wel 

of geen scheurgrond 

 

Op 50% van de scheurpercelen wordt de opbrengst als “zeer goed” beoordeeld. Op geen-scheurpercelen is dit 

maar 28%. Gemiddeld wordt dus de “beste” maïs op scheurpercelen geteeld. Dit is de reden dat veel 

veehouders terughoudend zijn met een lagere bemesting op deze percelen. Na het zien van de grote N-min 

hoeveelheden op die percelen wordt daar wel anders overgedacht. Een N-min-meting op een scheurperceel 

kan helpen om het management op die percelen te verbeteren. 

Op vrijwel alle percelen is na de maïsoogst een vanggewas geteeld. Op percelen zonder vanggewas is gras 

gezaaid voor een graslandperiode. Over het effect van het vanggewas dat in 2016 is gezaaid op de N-min kan 

geen uitspraak worden gedaan. Onderzaai van een vanggewas komt heel sporadisch voor. De opbrengst van 

het vanggewas in het voorjaar van 2016 wordt op ruim 50% van de percelen als “matig” of “slecht” 

beoordeeld. 

8.3 Aanbevelingen en conclusies N-min metingen 
Door de grote variatie in N-min is het leggen van verbanden met teelt-, bemesting- en 

managementmaatregelen moeilijk. Hiervoor zijn aanvullende en gedetailleerde gegevens nodig. Kenmerken 

als bodemtype, grondwatertrap, gewasopbrengst en organische stof zijn belangrijk om iets over de benutting 

van de gegeven bemesting te kunnen zeggen en daarmee over de hoeveelheid N-min in het najaar. Deze 

meting is een momentopname. Mogelijk dat meerdere metingen binnen een jaar meer informatie gaat 

opleveren over het lot van de stikstof. 
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Verhoogde nitraatuitspoeling 

Heel duidelijk blijkt dat het scheuren van grasland het risico op nitraatuitspoeling verhoogd. Het is daarom 

noodzakelijk dat op deze percelen het management wordt aangepast en dat deze percelen meer aandacht 

krijgen. Al enkele jaren is het advies om op scheurpercelen geen dierlijke mest toe te passen. Uit de 

inventarisatie van 2016 blijkt dat dit advies slecht wordt opgevolgd. Op maar 3 van de 23 scheurpercelen is 

geen dierlijke mest aangewend.  

 

Vanwege het verbod op herinzaai van grasland in het voorjaar op zandgrond, wordt de teelt van maïs vaak 

gebruikt om grasland te vernieuwen. Een tussenjaar maïs geeft grote risico’s op uitspoeling. Wanneer hier in 

het management geen rekening mee wordt gehouden, gaat er veel stikstof verloren en zal deze werkwijze 

maar een kleine verbetering zijn t.o.v. graslandvernieuwing in het voorjaar. 

 

Bewustwording 

Methoden om stikstofverliezen te beperken moeten meer onder de aandacht van veehouders worden 

gebracht. Van elke kg stikstof die verloren gaat, kan geen voer en geen melk worden geproduceerd en kan 

niet zonder meer worden gecompenseerd met aanvoer van voer en meststof. 

Het meten van N-min is een goede methode om de veehouder bewust te maken van de stikstofverliezen. Een 

vergelijking met andere veehouders helpt de discussie op gang te brengen waardoor hoge en lage 

hoeveelheden zijn veroorzaakt. 

Met de KringloopWijzer wordt op bedrijfsniveau het stikstofbodemoverschot berekend. Dat is de hoeveelheid 

stikstof die o.a. een risico is voor nitraat in grond- en oppervlaktewater. Hoeveel daadwerkelijk nitraat wordt 

hangt af van het overschot per perceel, het gewas, de neerslag hoeveelheid en de bodemkenmerken 

(uitspoelingsgevoeligheid).  

 

Meting 

Met de N-min-meting is op elk bedrijf op één grasperceel en één maïsperceel de hoeveelheid gemeten. Het is 

niet bekend of het grasperceel waarop gemeten is representatief is voor alle graspercelen (en het gemiddelde 

is). Dit geldt ook voor het maïsperceel waarop gemeten is. Vanuit het ene grasperceel en het ene maïsperceel 

kan niet de gemiddelde hoeveelheid N-min op gras en maïs worden berekend en vervolgens een 

bedrijfsgemiddelde. De variatie in N-min en percelen is daarvoor te groot. Dat is jammer omdat hierdoor een 

vergelijking met het bodemoverschot dat de KringloopWijzer berekent niet mogelijk is. Daarvoor moet de N-

min ook op bedrijfsniveau worden gemeten en moeten alle percelen worden bemonsterd. Om jaarinvloeden 

te vereffenen moet dan meerdere jaren achter elkaar worden gemeten en moet het bodemoverschot ook over 

die jaren worden gemiddeld. 

 

Het meten van de N-min op twee percelen geeft wel inzicht in het risico van nitraatuitspoeling op die twee 

percelen maar niet op bedrijfsniveau. Anderzijds geeft een bodemoverschot dat door de KringloopWijzer is 

berekend wel inzicht in het risico van het bedrijf op nitraatuitspoeling maar niet in het risico van percelen. Op 

bedrijfsniveau kan het overschot wel laag zijn maar individuele percelen kunnen een heel hoog overschot 

hebben. De analyse geeft aan dat dit de maïspercelen zijn en dan vooral de scheurgrondpercelen. 
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Bijlage 1 Bedrijfsgegevens 

 

  

2013 2014 2015 2016 totaal 2013 2014 2015 2016 totaal

Aantal bedrijven

     GEEN beweiding 10 11 10 9 10 58 58 59 60 59 69

     WEL beweiding 27 26 27 28 27 85 85 84 83 84 111

Areaal (ha)

     GEEN beweiding 74,0 80,9 83,5 89,2 81,7 49,8 50,4 51,4 53,1 51,2 55,6

     WEL beweiding 55,1 55,0 57,9 57,4 56,4 45,7 44,9 47,5 49,5 46,9 49,2

Aantal melkkoeien

     GEEN beweiding 171 173 193 222 188 109 111 114 120 114 124

     WEL beweiding 97 100 106 115 105 90 90 96 103 95 97

Aantal jv / 10mk

     GEEN beweiding 8,0 8,4 8,1 6,8 7,9 7,0 7,2 6,8 6,1 6,8 6,9

     WEL beweiding 7,0 7,4 7,4 6,3 7,0 6,6 6,9 6,7 6,3 6,6 6,7

Melk / koe / jaar (kg)

     GEEN beweiding 8.934 8.755 8.955 9.340 8.981 8.684 8.754 8.923 9.113 8.871 8.887

     WEL beweiding 8.659 8.869 8.992 9.130 8.915 8.516 8.579 8.711 8.881 8.670 8.730

FPCM / koe / jaar (kg)

     GEEN beweiding 9.460 9.231 9.461 9.826 9.480 9.269 9.272 9.504 9.727 9.446 9.451

     WEL beweiding 9.184 9.297 9.525 9.687 9.427 9.060 9.058 9.285 9.481 9.219 9.270

Melk per bedrijf (kg)

     GEEN beweiding 1.508.195 1.514.149 1.727.524 2.063.219 1.689.545 945.639 973.297 1.012.055 1.091.669 1.006.424 1.105.787

     WEL beweiding 850.975 891.681 966.310 1.063.716 944.763 767.443 772.283 842.253 920.285 824.954 854.032

Melk per ha (kg)

     GEEN beweiding 20.656 19.139 21.807 23.640 21.198 19.514 19.905 20.214 21.022 20.171 20.320

     WEL beweiding 15.671 16.440 16.832 18.847 16.970 17.274 17.631 18.020 18.719 17.906 17.679

Beweiding (uur/koe/jr)

     GEEN beweiding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     WEL beweiding 969 909 909 818 901 946 950 879 855 908 906

Eindtotaal

Aantal bedrijven 37 37 37 37 37 143 143 143 143 143 180

Areaal (ha) 60,2 62,7 64,8 65,1 63,2 47,3 47,1 49,1 51,0 48,7 51,6

Aantal melkkoeien 117 121 129 141 127 98 99 104 110 103 108

Aantal jongvee/10mk 7,3 7,7 7,6 6,4 7,2 6,7 7,0 6,7 6,2 6,7 6,8

Melk / koe / jaar (kg) 8.734 8.835 8.982 9.181 8.933 8.584 8.650 8.799 8.978 8.753 8.790

FPCM / koe / jaar (kg) 9.259 9.278 9.508 9.721 9.441 9.145 9.145 9.375 9.585 9.312 9.339

Melk per bedrijf (kg) 1.028.602 1.076.739 1.172.043 1.306.838 1.146.055 839.718 853.813 912.311 992.195 899.509 950.188

Melk per ha (kg) 17.018 17.242 18.177 20.013 18.113 18.182 18.553 18.925 19.685 18.836 18.688

Beweiding (uur/koe/jr) 707 639 663 619 657 562 565 516 496 535 560

klei zand Eind 

totaal
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Bijlage 2 Veestapel en voeding

 

2013 2014 2015 2016 totaal 2013 2014 2015 2016 totaal

Vetgehalte (%)

     GEEN beweiding 4,41 4,36 4,37 4,35 4,37 4,47 4,41 4,46 4,47 4,45 4,44

     WEL beweiding 4,42 4,32 4,39 4,40 4,39 4,44 4,37 4,44 4,46 4,43 4,42

Eiwitgehalte (%)

     GEEN beweiding 3,52 3,54 3,55 3,51 3,53 3,53 3,53 3,54 3,54 3,54 3,53

     WEL beweiding 3,54 3,53 3,57 3,58 3,55 3,56 3,56 3,59 3,59 3,58 3,57

Ureum (mg / 100 gr)

     GEEN beweiding 21,6 22,1 22,1 21,9 21,9 21,2 21,3 21,4 21,1 21,2 21,3

     WEL beweiding 21,3 21,3 21,6 21,3 21,4 21,0 20,9 20,7 21,1 20,9 21,0

Kg krv. / 100 kg melk

(incl. jongvee)

     GEEN beweiding 23,6 23,5 25,6 26,4 24,7 24,9 24,7 24,2 25,2 24,8 24,8

     WEL beweiding 24,0 23,8 23,1 24,3 23,8 24,5 24,2 24,9 25,8 24,9 24,6

RE-tot rants. (gr/kg ds)

     GEEN beweiding 160 158 159 161 160 155 157 158 157 157 157

     WEL beweiding 154 159 158 159 158 155 158 156 158 157 157

RE-tot/kVEM rantsoen

     GEEN beweiding 169 166 165 165 166 163 163 163 161 162 163

     WEL beweiding 161 165 163 162 163 161 163 160 161 161 162

P rantsoen (gr/kg ds)

     GEEN beweiding 3,59 3,54 3,67 3,60 3,60 3,62 3,61 3,68 3,53 3,61 3,61

     WEL beweiding 3,69 3,71 3,71 3,58 3,67 3,67 3,70 3,68 3,57 3,66 3,66

P / kVEM rantsoen

     GEEN beweiding 3,77 3,74 3,81 3,68 3,75 3,80 3,75 3,79 3,62 3,74 3,74

     WEL beweiding 3,86 3,85 3,81 3,67 3,80 3,81 3,82 3,78 3,64 3,76 3,77

Kg FPCM/kgds opname

     GEEN beweiding 1,07 1,06 1,09 1,15 1,09 1,10 1,10 1,14 1,17 1,13 1,12

     WEL beweiding 1,09 1,09 1,10 1,16 1,11 1,10 1,10 1,13 1,15 1,12 1,12

Aandeel weidegras (%)

     GEEN beweiding 3 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2

     WEL beweiding 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10

Aandeel graskuil (%)

     GEEN beweiding 39 38 37 36 37 40 39 40 40 40 39

     WEL beweiding 36 36 37 37 36 34 33 35 34 34 35

Aandeel maïskuil (%)

     GEEN beweiding 27 29 28 27 28 29 29 28 27 28 28

     WEL beweiding 28 27 27 26 27 29 29 28 27 28 28

Aandeel overig (%)

     GEEN beweiding 10 11 10 7 10 5 7 7 7 6 7

     WEL beweiding 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Aandeel krachtvoer (%)

     GEEN beweiding 21 21 24 26 23 23 23 23 25 24 23

     WEL beweiding 22 22 21 24 22 23 23 24 25 23 23

Eindtotaal

Vetgehalte (%) 4,42 4,33 4,39 4,39 4,38 4,45 4,39 4,45 4,46 4,44 4,43

Eiwitgehalte (%) 3,53 3,53 3,56 3,56 3,55 3,55 3,55 3,57 3,57 3,56 3,56

Ureum (mg / 100 gr) 21,4 21,5 21,7 21,5 21,5 21,1 21,1 21,0 21,1 21,1 21,2

Kg krv. / 100 kg melk 23,9 23,7 23,8 24,8 24,0 24,7 24,4 24,6 25,6 24,8 24,7

RE-tot rants. (gr/kg ds) 156 159 159 159 158 155 158 157 158 157 157

RE-tot/kVEM rantsoen 163 165 163 163 164 161 163 161 161 162 162

P rantsoen (gr/kg ds) 3,67 3,66 3,70 3,58 3,65 3,65 3,66 3,68 3,56 3,64 3,64

P / kVEM rantsoen 3,84 3,82 3,81 3,67 3,79 3,80 3,79 3,78 3,63 3,75 3,76

Kg FPCM/kgds opname 1,08 1,08 1,10 1,16 1,10 1,10 1,10 1,13 1,16 1,12 1,12

Aandeel weidegras (%) 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7

Aandeel graskuil (%) 37 36 37 36 37 36 36 37 36 36 36

Aandeel maïskuil (%) 28 28 27 26 27 29 29 28 27 28 28

Aandeel overig (%) 5 6 6 5 6 4 5 5 5 5 5

Aandeel krachtvoer (%) 22 22 22 24 22 23 23 23 25 24 23

klei zand Eind 

totaal
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Bijlage 3 Excretie 

 

  

2013 2014 2015 2016 totaal 2013 2014 2015 2016 totaal

N-benutting vee (%)

     GEEN beweiding 24,5 24,7 25,3 25,9 25,1 25,5 25,6 25,9 26,5 25,9 25,8

     WEL beweiding 25,6 25,2 25,6 26,4 25,7 25,9 25,5 26,3 26,4 26,0 25,9

P-benutting vee (%)

     GEEN beweiding 33,5 34,0 33,4 35,2 34,0 33,3 33,9 33,7 35,5 34,1 34,1

     WEL beweiding 32,5 32,9 32,9 35,0 33,3 32,9 33,0 33,3 34,8 33,5 33,5

Kg melk / kg fosfaat

     GEEN beweiding 183 185 182 203 188 184 189 190 209 193 192

     WEL beweiding 179 182 182 204 187 182 183 187 202 188 188

N-excretie (kg/ton melk)

     GEEN beweiding 17,3 17,2 16,7 15,7 16,8 16,3 16,3 16,0 15,3 16,0 16,1

     WEL beweiding 16,3 16,7 16,4 15,6 16,2 16,1 16,4 15,9 15,6 16,0 16,1

P-excretie (kg/ton melk)

     GEEN beweiding 5,5 5,4 5,5 5,0 5,4 5,5 5,4 5,3 4,8 5,3 5,3

     WEL beweiding 5,7 5,6 5,6 5,0 5,5 5,6 5,6 5,5 5,1 5,4 5,4

Eindtotaal

N-benutting vee (%) 25,3 25,0 25,5 26,2 25,5 25,7 25,6 26,1 26,5 26,0 25,9

P-benutting vee (%) 32,8 33,2 33,0 35,0 33,5 33,0 33,4 33,5 35,1 33,7 33,7

Kg melk / kg fosfaat 180 183 182 204 187 183 186 188 205 190 190

N-excretie (kg/ton melk) 16,6 16,8 16,5 15,6 16,4 16,2 16,4 15,9 15,5 16,0 16,1

P-excretie (kg/ton melk) 5,6 5,6 5,6 5,0 5,4 5,5 5,5 5,4 5,0 5,3 5,4

klei zand Eind 

totaal
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Bijlage 4 Overschotten 

 

  

2013 2014 2015 2016 totaal 2013 2014 2015 2016 totaal

Stikstof (kg / ha)
Bedrijfsoverschot

     GEEN beweiding 235 204 241 208 222 201 157 203 186 187 192

     WEL beweiding 227 210 234 235 227 187 148 195 176 176 189

Bodemoverschot

     GEEN beweiding 147 123 155 121 137 128 83 129 111 113 116

     WEL beweiding 163 142 169 166 160 125 83 131 110 112 124

Ammoniak

     GEEN beweiding 67 60 65 65 64 56 55 56 56 56 57

     WEL beweiding 49 51 50 52 51 47 48 48 49 48 49

Lachgas

     GEEN beweiding 4,7 4,5 4,4 4,4 4,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2

     WEL beweiding 4,7 5,0 5,0 4,9 4,9 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5

Overige verliezen

     GEEN beweiding 16 16 16 18 16 13 15 14 15 14 15

     WEL beweiding 10 12 11 12 11 10 12 11 12 12 11

Norm bodemoverschot

     GEEN beweiding 245 249 252 248 248 111 111 110 112 111 131

     WEL beweiding 247 251 250 253 250 102 107 109 109 107 142

Boven de norm

     GEEN beweiding -98 -125 -97 -127 -112 17 -28 19 -1 2 -15

     WEL beweiding -84 -109 -81 -87 -90 23 -24 22 1 5 -18

Fosfaat (kg / ha)
Bodemoverschot

     GEEN beweiding 8 -14 -10 -15 -8 6 -26 -11 -17 -12 -11

     WEL beweiding 17 -11 -1 -7 -1 9 -19 -3 -12 -6 -5

Eindtotaal

Stikstof (kg / ha)
Bedrijfsoverschot 229,1 208,5 236,0 228,5 225,5 192,7 151,6 198,2 180,0 180,6 189,9

Bodemoverschot 159 137 165 155 154 126 83 130 110 112 121

Ammoniak 54,1 53,8 53,9 55,5 54,3 50,6 51,0 51,5 52,0 51,3 51,9

Lachgas 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

Overige verliezen 12 13 12 14 13 12 13 12 13 13 13

Norm bodemoverschot 246 251 251 252 250 106 108 109 110 108 138

Boven de norm -88 -114 -86 -97 -96 21 -26 20 0 4 -17

Fosfaat (kg / ha)
Bodemoverschot 14 -12 -4 -9 -3 8 -22 -7 -14 -9 -7

klei zand Eind 

totaal
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Bijlage 5 Bemesting 

 

2013 2014 2015 2016 totaal 2013 2014 2015 2016 totaal

Stikstof grasland (kg / ha)
Totaal

     GEEN beweiding 519 482 475 502 494 465 432 436 437 442 450

     WEL beweiding 493 512 491 492 497 428 412 412 410 416 435

Dierlijke mest

     GEEN beweiding 325 276 274 298 293 307 262 264 269 275 278

     WEL beweiding 308 290 285 284 291 289 263 260 265 69 274

Kunstmest

     GEEN beweiding 195 206 202 205 202 158 170 172 168 167 172

     WEL beweiding 186 222 206 208 205 140 150 152 145 147 161

Fosfaat grasland (kg / ha)
Totaal

     GEEN beweiding 102 87 82 91 90 99 80 83 80 85 86

     WEL beweiding 107 99 93 88 96 96 84 85 81 86 89

Dierlijke mest

     GEEN beweiding 96 81 82 91 88 97 78 82 80 85 85

     WEL beweiding 105 93 92 87 94 95 84 85 81 86 88

Kunstmest

     GEEN beweiding 6 5 0 0 3 2 2 0 0 1 1

     WEL beweiding 2 5 0 1 2 1 1 0 0 0 1

Stikstof maïsland (kg / ha)
Totaal

     GEEN beweiding 246 257 266 243 253 214 235 226 206 220 225

     WEL beweiding 234 241 264 244 246 198 233 212 215 215 222

Dierlijke mest

     GEEN beweiding 213 213 218 208 213 188 211 197 181 194 197

     WEL beweiding 183 199 216 201 200 173 196 184 179 183 187

Kunstmest

     GEEN beweiding 33 44 47 35 40 26 24 29 25 26 28

     WEL beweiding 51 43 48 43 46 25 37 28 36 31 35

Fosfaat maïsland (kg / ha)
Totaal

     GEEN beweiding 76 82 66 63 73 68 72 64 57 65 66

     WEL beweiding 79 80 73 63 74 65 70 61 57 63 66

Dierlijke mest

     GEEN beweiding 62 62 66 63 63 60 63 63 57 61 61

     WEL beweiding 64 65 73 63 66 58 63 61 57 60 61

Kunstmest

     GEEN beweiding 15 21 0 0 9 9 8 1 0 4 5

     WEL beweiding 16 15 0 0 7 7 7 0 0 4 5

Eindtotaal

Stikstof grasland (kg / ha)
Totaal 500 503 487 494 496 443 420 422 421 427 441

Dierlijke mest 312 286 282 287 292 296 263 262 267 272 275

Kunstmest 189 217 205 207 204 147 158 160 155 155 165

Fosfaat grasland (kg / ha)
Totaal 105 95 90 88 94 97 83 84 81 86 88

Dierlijke mest 103 90 90 88 92 96 82 84 81 85 87

Kunstmest 3 5 0 1 2 1 1 0 0 1 1

Stikstof maïsland (kg / ha)
Totaal 237 246 265 244 248 205 234 218 211 217 223

Dierlijke mest 191 203 217 203 204 179 202 189 180 188 191

Kunstmest 46 43 48 41 45 25 32 29 31 29 32

Fosfaat maïsland (kg / ha)
Totaal 78 81 71 63 73 67 71 62 57 64 66

Dierlijke mest 63 64 71 63 65 59 63 62 57 60 61

Kunstmest 15 17 0 0 8 8 7 0 0 4 5

klei zand Eind 

totaal
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Bijlage 6 Gewasopbrengst

 

2013 2014 2015 2016 totaal 2013 2014 2015 2016 totaal

Grasopbrengst (kg / ha)
Droge stof

     GEEN beweiding 11.800 12.278 11.466 12.835 12.081 11.252 12.355 11.204 11.852 11.665 11.726

     WEL beweiding 9.914 11.793 10.729 11.101 10.878 10.188 11.561 9.982 10.796 10.632 10.692

kVEM

     GEEN beweiding 11.132 11.999 11.401 12.458 11.736 10.695 12.075 11.024 11.613 11.353 11.408

     WEL beweiding 9.365 11.374 10.466 10.797 10.495 9.668 11.200 9.755 10.460 10.271 10.326

Stikstof

     GEEN beweiding 320 341 296 347 326 301 336 285 309 308 310

     WEL beweiding 281 332 288 302 301 277 320 262 290 287 291

Fosfaat

     GEEN beweiding 92 106 94 103 99 89 110 94 96 97 97

     WEL beweiding 83 108 90 92 93 84 106 86 91 92 92

Maïsopbrengst (kg / ha)
Droge stof

     GEEN beweiding 16.474 18.078 19.674 16.689 17.763 17.708 19.151 18.602 18.133 18.397 18.303

     WEL beweiding 16.264 18.340 17.976 17.143 17.431 16.702 18.772 17.807 17.442 17.680 17.618

kVEM

     GEEN beweiding 16.365 17.908 19.331 16.561 17.575 17.559 19.122 18.190 17.971 18.207 18.113

     WEL beweiding 16.175 18.439 17.686 17.161 17.364 16.513 18.734 17.485 17.404 17.533 17.491

Stikstof

     GEEN beweiding 178 196 208 166 188 193 206 198 187 196 195

     WEL beweiding 173 191 190 170 181 183 201 191 181 189 187

Fosfaat

     GEEN beweiding 63 78 74 73 72 69 79 71 77 74 74

     WEL beweiding 65 82 71 80 75 64 77 68 74 71 72

VEM graskuil (gr/kgds)

     GEEN beweiding 944 976 993 970 971 950 978 984 980 973 973

     WEL beweiding 946 965 976 973 965 949 969 977 969 966 966

RE-tot graskuil (gr/kgds)

     GEEN beweiding 170 173 162 169 169 167 171 160 164 165 166

     WEL beweiding 177 176 168 170 173 170 174 164 168 169 170

P graskuil (gr/kgds)

     GEEN beweiding 3,4 3,8 3,6 3,5 3,6 3,4 3,9 3,7 3,5 3,6 3,6

     WEL beweiding 3,7 4,0 3,7 3,6 3,7 3,6 4,0 3,8 3,7 3,8 3,8

Eindtotaal

Grasopbrengst (kg / ha)
Droge stof 10.424 11.937 10.928 11.523 11.203 10.619 11.883 10.486 11.239 11.057 11.087

kVEM 9.842 11.560 10.718 11.201 10.830 10.085 11.555 10.279 10.944 10.716 10.739

Stikstof 292 335 290 313 307 286 327 272 298 296 298

Fosfaat 86 107 91 94 95 86 107 89 93 94 94

Maïsopbrengst (kg / ha)
Droge stof 16.322 18.262 18.435 17.033 17.521 17.114 18.927 18.139 17.729 17.975 17.880

kVEM 16.228 18.281 18.131 17.015 17.422 16.940 18.892 17.779 17.639 17.811 17.730

Stikstof 174 192 195 169 183 187 203 194 184 192 190

Fosfaat 65 81 72 78 74 66 78 70 75 72 73

VEM graskuil (gr/kgds) 945 969 980 972 967 950 972 980 974 969 968

RE-tot graskuil (gr/kgds) 175 175 166 170 172 169 172 162 166 167 168

P graskuil (gr/kgds) 3,6 3,9 3,7 3,6 3,7 3,6 4,0 3,7 3,6 3,7 3,7

klei zand Eind 

totaal


