
 

 
Resultaten Kringloopwijzers van VKA-leden: een serie over interessante feiten 
en trends 
 
Artikel 2: 20 tot 40 % variatie in Eiwit van Eigen Teelt binnen een 
intensiteitsklasse 

 
In dit tweede deel van de reeks van artikelen naar aanleiding van de analyse van KringloopWijzers 
van VKA-leden in de periode 2013 tot en met 2019 gaan we in op het onderwerp ‘Goed Eiwit van 
Eigen Land en Ammoniak.’ 
 
Tijdens de VKA-studiegroep-bijeenkomsten in oktober behandelen we inspirerende cijfers en 
aandachtspunten over de thema’s Goed Eiwit van Eigen Land en Ammoniak. Deelnemers gaan tijdens 
deze bijeenkomsten aan de slag met de bedrijfseigen cijfers met betrekking tot deze onderwerpen. 
Ook staan we dit jaar voor het eerst stil bij een aantal interessante cijfers na analyse van 
voorjaarskuilen (een voorjaarskuil is een kuil geoogst voor 15 juni).  
 
Voor de analyses zijn 285 KringloopWijzers van VKA-leden van 2017 tot en met 2019 gebruikt en 423 
voorjaarskuilen van 2019 en 254 van 2020.  
 
Daling DVE/OEB in voorjaarskuilen 
Een zo optimale verhouding tussen het Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) en Onbestendige Eiwit Balans 
(OEB) is belangrijk voor een goede benutting van het eiwit in het gras.  
 
De verhouding DVE/OEB geeft aan in welke vorm de eiwitten voorkomen in het gras. Bij een lage 
verhouding bevat het gras veel OEB. Deze snelle eiwitbron kan niet goed worden benut en gaat 
verloren als ureum. Bij een te hoge verhouding DVE/OEB is er te weinig onbestendig eiwit 
beschikbaar in de pens waardoor er minder microbieel eiwit wordt gevormd en de melkproductie 
daalt. 
 
Uit de analyse  blijkt dat het DVE gemiddeld de laatste jaren is afgenomen en het OEB gestegen. De 
verhouding DVE/OEB laat dus een dalende trend zien (zie grafieken 1 t/m 3). Bemesting, 
maaimoment en het drogestofgehalte zijn factoren die van invloed zijn op dit kengetal.  
Opvallend is dat de voorjaarskuilen van 2020 een ommekeer laten zien: de DVE/OEB-verhouding is in 
de voorjaarskuilen van dit jaar flink gestegen. Tijdens de bijeenkomst gaan we hier dieper op in en 
behandelen we andere parameters van de voorjaarskuilen van de afgelopen jaren. 
 
Grafiek 1 DVE in graskuilen        



 

 
 
Grafiek 2 OEB in graskuilen 
    

 

Grafiek 3 Verhouding DVE / OEB in graskuilen 

 
Eiwit van Eigen Teelt: variatie van 20 tot 40% binnen een intensiteitsklasse  
Ieder bedrijf moet vanaf 2025 minimaal 65% van het eiwit dat gevoerd wordt zelf telen of halen bij 
collega’s in de directe omgeving, luidt het advies van de Commissie Grondgebondenheid. Dit 
percentage wordt nog niet door alle bedrijven gehaald. De droogte van de afgelopen jaren  heeft 
duidelijk een effect op het aandeel eiwit van eigen teelt (zie tabel 1). Als het aandeel  buurtaankoop 
meegenomen wordt, haalde in 2017 65% van de bedrijven meer dan 65% eiwit van eigen teelt 
inclusief buurtaankoop, in 2018 16% en in 2019 was dit percentage 54% (zie tabel 1). Tussen 2017 en 
2019 voldeed gemiddeld 45% van de bedrijven aan de 65%-norm als buurtaankoop meegerekend 
wordt.  
 
Ook blijkt de spreiding groot te zijn als het aandeel eiwit van eigen teelt wordt afgezet tegen de 
melkproductie per ha. De variatie in de intensiteitsklasse 17.500 – 20.000 kg/ha loopt uiteen van 20 
tot wel 40%.  
 
Hoe is dit op jouw bedrijf en hoe kun je hier op schakelen? Tijdens de studiegroep-bijeenkomsten in 
oktober zoomen we hier op in. Ook behandelen we tips hoe het percentage eiwit van eigen land op 
jouw bedrijf omhoog kan en de ammoniakemissie omlaag. Want dat blijkt al mogelijk te zijn met veel 
dezelfde maatregelen. 
 
 



 

 

Grafiek 4 Eiwit van Eigen Land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Eiwit van Eigen Land 

 

 


