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Samenvatting 

 
In 2020 zijn van 157 bedrijven de KringloopWijzer resultaten van de voorgaande zeven jaren beschikbaar. 
Ontwikkelingen in bedrijfsopzet en milieuprestaties, maar ook jaareffecten worden door de langere periode 
steeds duidelijker zichtbaar. Het jaar 2014 was een afwijkend jaar met zeer hoge gewasopbrengsten, het jaar 
2018 bleek sterk afwijkend door de extreme droogte en de zeer lage gewasopbrengsten, vooral op zandgrond. 
In 2019 waren de effecten de droogte minder extreem. In de jaren 2015 tot 2017 is een stijgende lijn zichtbaar 
in de milieuprestaties van de deelnemende bedrijven. Uit de resultaten van de KringloopWijzer blijkt dat 
veehouders hebben ingezet op het verhogen van de productie per koe, verlagen van de jongveebezetting, 
verbeteren van de voerefficiëntie, verlagen van het P-gehalte van het rantsoen en aanpassen van de 
bemesting.  
In 2018 werd deze strategie voortgezet, maar dit resulteerde niet in betere milieuprestaties. Door het slechte 
groeiseizoen waren de bodemoverschotten in 2018 voor stikstof en fosfaat de hoogste uit de looptijd van het 
project. De bodemoverschotten zijn in het jaar 2019, ondanks wederom een droge zomer, een stuk lager dan 
in 2018. 
 
Bedrijfskenmerken en dierprestaties 
Als reactie op het fosfaatreductieplan nam in 2017 de gemiddelde bedrijfsomvang (kg melk) voor het eerst 
sinds de start van het project in 2013 af. Ook in 2018 daalde de melkproductie per bedrijf, al steeg deze weer 
licht in 2019. De totale bedrijfsoppervlakte nam toe maar het aantal koeien en de jongveebezetting daalden. 
Echter zijn er in 2019 gemiddeld weer meer melkkoeien, daardoor daalt de jongveebezetting per 10 
melkkoeien tot het laagste niveau ooit: 4,8. Een andere reden voor dit lage kengetal is dat bedrijven de 
jongveeopfok uitbesteden. De bedrijfsintensiteit daalde tot 18.600 kg melk per hectare. De veebezetting 
uitgedrukt in GVE/ha daalde daardoor tot 2,3, hetzelfde niveau als in 2013. Net als in 2017 en 2018 steeg ook in 
2019 het aandeel bedrijven die beweiding van de melkkoeien toepassen en laat ook het aantal beweidingsuren 
weer een stijgende lijn zien. 
De gemiddelde melkproductie per koe steeg in zes jaar met ruim 10% en lag in 2018 voor het eerst boven de 
10.000 kg FPCM per koe, in 2019 is de FPCM productie gelijk gebleven. Het re-gehalte in het rantsoen steeg al 
in 2018 en ook in 2019 is het re-gehalte hoog door hoge re-gehaltes in de graskuilen. Het gemiddelde re-
gehalte in 2019 was in 2018 een punt lager dan het hoogste jaar 2018: 164 g re/kg. Vooral door relatief lage P-
gehalten in vers gras en snijmaïs, en door het nog steeds dalende P-gehalte in krachtvoer was het P-gehalte in 
het totale rantsoen ook in 2019 lager dan in alle voorgaande jaren. De voerefficiëntie laat nog steeds een 
stijgende lijn zien door het hele project, er wordt in 2019 gemiddeld 1,22 kg FPCM geproduceerd per kg ds 
voeropname. De stijgende productie per koe, dalende jongveebezetting en de dalende P/kVEM in het 
rantsoen hebben geleid tot een hogere fosfaatbenutting van het vee en de laagste fosfaatexcretie per ton 
melk vanaf het begin van het project. De stikstofexcretie per ton melk zijn op hetzelfde lage niveau in 2019 als 
dat het was in 2017. Door maatregelen in de fosfaatvoeding en verkleining van de veestapel daalde vanaf 2016 
tot en met 2018 de totale stikstof- en fosfaatexcretie per bedrijf. In 2019 zet de daling in de fosfaatexcretie per 
bedrijf door maar is er weer in lichte stijging in de stikstofexcretie per bedrijf. 
Gedurende het project is jaarlijks de stikstofgift op grasland afgenomen, zowel door het minder aanwenden 
van drijfmest als het verminderen van het kunstmestgebruik. In 2019 zijn de stikstofgiften uit drijfmest en 
kunstmest op grasland het laagste ooit.  
De gemiddelde stikstof op maïsland steeg juist licht, al is deze in 2019 iets lager dan in 2018 maar nog wel 
steeds hoger dan het gemiddelde. Dit komt waarschijnlijk door een toename van compostaanvoer of door een 
verschuiving in de bemesting van gras- naar maïsland. Op bedrijfsniveau, inclusief bouwland, is er de laatste 
twee jaar een daling in (kunstmest)stikstofgift te zien. In 2018 is de daling vrij sterk, waarschijnlijk mede als 
gevolg van de droogte. De fosfaatgift op bedrijfsniveau daalt geleidelijk door het dalende P-gehalte in de 
mest. 
 
Bodemoverschot 
Gewasopbrengsten, en dus groeiomstandigheden, hebben een zeer grote invloed op het bodemoverschot. 
Het zeer groeizame jaar 2014 had een positief effect op de bodemoverschotten. Het droge jaar 2018 had 
daarentegen een negatief effect op de bodemoverschotten door de lage opbrengsten. De overige jaren laten 
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een dalende tendens zien in de bodemoverschotten. Vooral met wederom het droge jaar 2019 is het lage 
stikstofbodemoverschot van 113 een heel goede prestatie van de bedrijven! De bedrijven gaan goed om met 
hun bemestingsruimte en weten ondanks de omstandigheden goede opbrengsten te realiseren. Bijna 70% van 
de zandbedrijven wist in het ook droge jaar 2019 te voldoen aan de norm voor het toelaatbaar 
stikstofbodemoverschot.  
Het fosfaatbodemoverschot is in vrijwel alle jaren negatief, met uitzondering van het droge jaar 2018. Door de 
beperking van stikstof uit dierlijke mest en een dalend P-gehalte in de mest kunnen veel (derogatie) bedrijven 
geen fosfaatevenwichtsbemesting realiseren. Door de lage gewasopbrengst is in 2018 is het 
fosfaatbodemoverschot voor het eerst sinds 2013 weer positief. Gemiddeld over de periode 2015-2019 is de 
BEP 4 kg/ha lager dan de forfaitaire norm. 
 
Ammoniak en broeikasgassen 
In 2017 nam de gemiddelde bedrijfsintensiteit en veebezetting af en steeg het aantal bedrijven dat beweiding 
toepast. Deze trend zet zich door in 2018 en 2019 en resulteert in de laagste ammoniakemissie per hectare in 
2019. Echter is de absolute emissie van de bedrijven wel gestegen en is zelfs het hoogst in 2019. Waarschijnlijk 
komt dit door het hogere eiwitgehalte in het rantsoen en een slechtere N-benutting door het vee waardoor de 
TAN-excretie en de ammoniakemissie zijn toegenomen. 

Tot 2017 vertonen de broeikasgasemissies per kg melk een dalende tendens, zowel de emissie op het eigen 
bedrijf als de emissie uit bronnen buiten het bedrijf. Een betere voerefficiëntie speelt hierin een belangrijke 
rol.  In 2018 en 2019 steeg de emissie uit pensfermentatie t.o.v. 2017, waarschijnlijk door een hoger aandeel 
gras en graskuil in het rantsoen ten koste van snijmaïs, krachtvoer en overige producten. De emissie uit 
voerproductie en de emissie uit aanvoer van bronnen laat vanaf 2018 een stijgende lijn zien. Dit is 
waarschijnlijk een gevolg van de droogte. Deze stijgende lijn geeft aan dat de bedrijven geen ruwvoer meer 
voorradig hadden vorige jaren en er overgegaan moet worden op aankoop. 

Eiwit van eigen land en on the way to PlanetProof 
Uit analyse van resultaten van 284 geselecteerde VKA-bedrijven blijkt dat de bedrijven gemiddeld over de drie 
jaar een aandeel eiwit eigen teelt van 57% realiseren. Wanneer de aankoop van gras en maïs wordt 
meegerekend als buurtaankoop dan hebben de bedrijven over deze drie jaar een gemiddeld aandeel eiwit 
eigen teelt + buurtaankoop van 64%. Bij dezelfde intensiteit zijn er grote verschillen in het aandeel eiwit van 
eigen land. De bedrijven die een hoog aandeel eiwit van eigen land realiseren hebben een hoge 
grasopbrengst, een hoge benutting van de meststoffen en een wat lagere input van eiwit met krachtvoer. Ze 
scoren ook goed op de andere milieu en klimaat kengetallen, waarbij het lage stikstofbodemoverschot het 
meest opvalt. 
 
Van alle VKA-bedrijven voldoet 38% aan de basisnorm van alle 6 ‘On the way to PlanetProof’ criteria uit de 
KringloopWijzer.  
 
Discussie en aanbevelingen 
Door de stijging van he re-gehalte in het rantsoen neemt het risico op een hogere ammoniakemissie toe. Hier 
voor is meer aandacht nodig. Beter sturen op verlaging van het re-gehalte in het rantsoen door beter benutten 
van het eiwit uit ruwvoer en minder eiwitaanvoer met krachtvoer is gewenst. 

Snijmaïs is in verband met de voeropbrengst een belangrijk gewas voor de zandgronden in Oost Nederland, 
zeker in droge jaren. Daarnaast is snijmaïs belangrijk voor het optimaliseren van het rantsoen. De 
stikstofbenutting verbetert en ammoniak- en broeikasgasemissies worden verminderd. Aan de andere kant 
heeft snijmaïs een groter risico op stikstofverliezen bij de teelt. Er is daarom meer aandacht nodig voor 
bedrijfsspecifiek maïsmanagement. Dit geldt zowel voor bepalen van het optimale aandeel maïs in het 
bouwplan en in het rantsoen in relatie tot  eiwitgehalte, voervoorziening, derogatie en eiwit van eigen land, als 
voor optimalisatie van de maïsteelt om stikstofverliezen te voorkomen. 

Het lukt veel bedrijven niet om fosfaatevenwichtbemesting te realiseren. Dit lijkt de laatste jaren zichtbaar te 
worden in gemiddeld wat lagere fosfaatklasses van de bodem.  Fosfaatevenwichtsbemesting is alleen 
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mogelijk wanneer de bedrijven meer ruimte krijgen om dierlijke mest en kunstmest tegen elkaar uit te 
wisselen. Daarbij moet dan wel worden voldaan aan de nitraatnorm en de ammoniakemissie mag niet stijgen. 

Extreme jaren zoals 2014 en 2018 hebben grote invloed op de gewasopbrengst en daarmee ook op het N- en 
P- bodemoverschot en op de BEP. De verwachting is dat extreme jaren in de toekomst vaker voor zullen 
komen als gevolg van klimaatverandering. Er is meer aandacht nodig voor manieren om hierop in te kunnen 
spelen via bouwplan, gewaskeuze en teeltmanagement. Zoals gezegd speelt maïs hierbij een belangrijke rol. 
Ook voor grasland is aandacht nodig. Meer diversiteit in grassoorten zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan 
betere opbrengstzekerheid onder extreme omstandigheden. 

Het melk keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ heeft er voor gezorgd dat de deelnemers meer aandacht zijn 
gaan geven aan vooral broeikasgasemissie om voor deze melkstroom en daarmee voor de extra vergoeding in 
aanmerking te komen. Een financiële vergoeding zet de deelnemers meer aan tot het verminderen van de 
verliezen dan alleen het laten zien hoe hoog de verliezen zijn. Hierdoor worden natuur- en klimaat 
doelstellingen sneller bereikt.  
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Inleiding   

Het hoofddoel van vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is het realiseren van betere 
bedrijfsprestaties op het gebied van mineralenbenutting en daarmee bijdragen aan een schoon milieu. Een 
belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen in de bedrijfsprestaties is de KringloopWijzer. 
 
Deze rapportage beschrijft de KringloopWijzer resultaten van deelnemende bedrijven die vanaf de start van 
het project in 2013 jaarlijks een KringloopWijzer hebben ingevuld. De nadruk ligt op de ontwikkeling van 
bedrijfskenmerken en van de stikstof- en fosfaatresultaten van de veestapel en de bodem. Om onderliggende 
relaties en verschillen tussen jaren beter te kunnen analyseren is in de analyse alleen gebruikt gemaakt van de 
gegevens van de bedrijven die in alle zeven jaren een correct ingevulde KringloopWijzer hebben aangeleverd. 
Dat zijn 157 bedrijven.  
 
Vanaf 2016 komen vrijwel alle KringloopWijzers uit de database van Zuivel NL, van de jaren daarvoor uit de 
WUR- of CRV-versie van de KringloopWijzer. Invullen van de KringloopWijzer gebeurde op de meeste 
bedrijven door een bedrijfsadviseur, in samenwerking met de veehouder. Ongeveer 2% van de ontvangen 
KringloopWijzers was niet bruikbaar door fouten in de invoer en het niet volledig invoeren van alle gevraagde 
gegevens. De resultaten van alle jaren zijn berekend met versie 2019.12 van de KringloopWijzer. 
 
Vanaf 2017 is er een tweede database met KringloopWijzers beschikbaar. In deze database zitten de gegevens 
van 284 bedrijven, dat zijn 127 bedrijven extra. In de hoofdstukken 1 tot en met 4 wordt de data gebruikt van 
de 157 bedrijven over de zeven jaar. In hoofdstukken 5 en 6 wordt de data van deze 284 bedrijven over drie jaar 
gebruikt. 
 
Op de website van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn uitgebreide resultaten te vinden van 
eerdere analyses.   

https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/resultaten/
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1. Bedrijfskenmerken  

Tot 2016 zijn de bedrijven jaarlijks gegroeid; de gemiddelde melkproductie per bedrijf nam toe met een 
duidelijke piek in de groei in 2016 (figuur 1). Door afschaffing van het melkquotum groeiden de bedrijven in 
2016 met bijna een ton melk waardoor de gemiddelde bedrijfsintensiteit steeg tot meer dan 20.000 kg melk 
per hectare en zelfs tot 30.000 voor de meest intensieve bedrijven (figuur 2).  Als reactie op het 
fosfaatreductieplan daalden vervolgens in 2017 de hoeveelheid melk per bedrijf en de bedrijfsintensiteit. Deze 
daling zette in 2018 versterkt door. Net als in 2017 nam in 2018 de totale bedrijfsoppervlakte  licht toe terwijl 
het aantal koeien en de jongveebezetting daalden. De veebezetting uitgedrukt in GVE/ha daalde daardoor tot 
2,3, het laagste niveau sinds 2013 (tabel 1). In 2019 steeg het aantal melkkoeien maar ook de totale 
bedrijfsoppervlakte zodat de veebezetting gemiddelde op 2,3 blijft. 
 
 

 
Figuur 1: Gemiddelde melkproductie per bedrijf. 

De jongveebezetting was met 7,1 stuks jongvee per 10 melkkoeien het hoogst in 2014 (tabel 1). Na 2014 
hielden de bedrijven elk jaar relatief minder jongvee aan. In 2019 hadden de bedrijven gemiddeld nog maar 
4,8 stuks jongvee per 10 melkkoeien. Figuur 3 toont de gemiddelde jongveebezetting op de bedrijven. Het 
jongvee wordt steeds vaker opgefokt op andere locaties waardoor het aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien 
erg laag kan uitvallen, getuige de groene punten in figuur 3. Deze groene punten, de “laagste 10%”, geven de 
gemiddelde waarde voor de 10% van alle bedrijven die laag scoren op dit kengetal. Voor een goede 
vervanging van de veestapel zijn minimaal zo’n 3 stuks jongvee per 10 melkkoeien nodig. De rechter plot van 
figuur 3 laat alleen de data zien van de bedrijven die meer dan 3 stuks jongvee per 10 melkkoeien hebben, en 
waarschijnlijk het merendeel van het jongvee op het eigen bedrijf opfokken. Na deze filtering is nog steeds 
duidelijk dat het gemiddelde aantal stuks jongvee op het bedrijf dalende is. In 2013 hield 91% van de bedrijven 
het merendeel van het jongvee op het bedrijf, in 2019 is dit 82%. Dit bevestigt dat het aandeel boeren dat een 
deel van het jongvee elders laat opfokken de laatste jaren met 10% is toegenomen. 
 
Het aandeel bedrijven dat weidegang toepast bij de melkkoeien is gestegen van 63% in 2013 naar 78% in 2019. 
De linker plot in figuur4 laat zien dat hiermee ook het gemiddelde aantal uren weidegang over alle bedrijven 
(dus ook bedrijven die geen weidegang hanteren) toeneemt. De rechter plot in figuur 4 laat daarentegen zien 
dat het gemiddelde aantal uren weidegang over alle bedrijven die weidegang toepassen een lichte daling liet 
zien van 2013 tot 2018. Dit is te verklaren doordat meer bedrijven weidegang toepassen en deze nieuw 
komende bedrijven halen waarschijnlijk dit gemiddelde naar beneden. Het aandeel bedrijven dat 
zomerstalvoeren toepast groeit ook gestaag. In 2013 is dit slechts 9% en in 2019 doet 25% van de boeren 
gedurende een beperkt aantal dagen in het jaar aan zomerstalvoeren. 
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Tabel 1: Bedrijfskenmerken van 157 bedrijven uit zeven jaar VKA 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Oppervlakte (ha) 50,1 50,9 52,9 54,3 54,9 55,7 57,4 53,2 

Gras in bouwplan (%) 77,7 81,5 82,9 83,0 82,7 81,9 82,9 81,8 

Aantal melkkoeien 102 104 110 118 115 109 112 110 

Melk / koe / jaar (kg) 8.616 8.700 8.840 9.041 9.320 9.520 9.422 9.066 

FPCM / koe / jaar (kg) 9.158 9.178 9.403 9.634 9.924 10.124 10.119 9.649 

Melk per bedrijf (kg)  881.402   902.742   974.117  1.076.919  1.072.230  1.038.956   1.055.535  1.000.272 

Melk per ha (kg)  18.053   18.237   18.856   20.116   19.773   18.936   18.600   18.939  

GVE per ha 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 2,3 2,3 2,5 

         

Jongveebezetting         

- aantal jongvee 69 73 75 72 61 55 53 65 

- aantal jongvee / 10 mk 6,8 7,1 6,9 6,1 5,4 5,2 4,8 6,0 

- aantal jongvee / 10 mk 
(met minimum van 3) 

7,3 7,5 7,4 6,7 6,2 5,8 
5,4  

6,7 

- aandeel bedrijven met 
minimum van 3 stuks 
jongvee / 10 mk (%) 

91 92 90 89 83 85 
82 

87 

         

Beweiding melkkoeien 
(uren / koe / jaar): 

951 958 872 841 814 804 
867 

872 

Aandeel bedrijven die 
beweiden (%) 

63,0 62,4 63,7 63,7 68,1 72,0 
77,8 

67,2 

Aandeel bedrijven die 
zomerstalvoeren (%) 

9,0 10,2 11,5 12,1 15,3 18,5 
24,8 

14,5 

         

Aandeel bedrijven (%)         

-     zandgrond 77 77 77 77 76 77 77 77 

-     kleigrond 23 23 23 23 24 23 23 23 

 
Van de bedrijven ligt 77% op zand en 23% op klei. Een bedrijf wordt in een grondsoort groep ingedeeld 
wanneer meer dan de helft van het grasland tot die grondsoort behoort. Op ongeveer 1/3 deel van de 
bedrijven komt in meer of mindere mate zowel klei als zand voor.  
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Figuur 2: Melkproductie per hectare (links) en melkproductie per koe per jaar (rechts). 

             
Figuur 3: Aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien (links) en het aantal stuks jongvee (jv) per 10 melkkoeien (mk) 
met een minimum van 3 stuks (rechts). 
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Figuur 4: Gemiddeld aantal beweidingsuren over alle bedrijven (links) en gemiddeld aantal beweidingsuren bij 
bedrijven die weidegang toepassen (rechts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

11 

 

2. Bedrijfsprestaties 

2.1 Stikstof- en fosfaatoverschot bedrijf 

Het stikstofoverschot en het fosfaatoverschot van een bedrijf wordt uitgedrukt in kilogrammen stikstof (N) of 
fosfaat (P2O5) per hectare (ha). Het zeer groeizame jaar 2014 resulteerde in het laagste stikstofoverschot per 
bedrijf. Het jaar 2018 was daarentegen vanwege de droogte wat betreft stikstof- en fosfaatoverschot het 
slechtste jaar sinds de start van het project in 2013. De dalende lijn in het stikstof- en fosfaatoverschot die in 
2015 was ingezet wordt daardoor onderbroken. Het jaar 2019 volgt de dalende trend in het stikstofoverschot. 
 
Het stikstofoverschot op het bedrijf is de optelsom van alle stikstof die niet in de kringlopen benut is. Deze 
stikstofverliezen op het bedrijf bestaan uit: 

- Ammoniakemissie uit mest en gewasresten; 
- Lachgasemissie uit stal en bodem; 
- Stikstof in de bodem; opbouw van stikstofbodemoverschot en nitraatuitspoeling. 
- Overige verliezen van stikstof: emissie van elementair stikstof (N2) en stikstofoxiden NOx; 

 
De toenemende bedrijfsintensiteit in de periode 2013-2016 veroorzaakte een toenemende ammoniakemissie 
per hectare met het hoogtepunt in 2016. In 2017 daalde de bedrijfsintensiteit en veebezetting. Hierdoor 
daalde de ammoniakemissie per hectare.  
De lachgasemissie is een relatief klein onderdeel van het stikstofoverschot, en deze emissie varieert 
nauwelijks tussen jaren. Lachgas ontstaat in de bodem wanneer bacteriën organische stof verteren 
(denitrificatie). Lachgas ontstaat vooral op natte gronden. De overige stikstofverliezen (gasvormige verliezen 
uit stal en conservering) liggen gemiddeld op 13 kg N/ha en variëren enigszins tussen de jaren afhankelijk van 
ruwvoeropbrengst.  
 
Vanaf 2014 is het gemiddelde bedrijfsfosfaatoverschot negatief. In het groeizame jaar 2014 is er veel fosfaat 
geoogst wat resulteerde in een sterk negatief overschot van -20 kg/ha. In de jaren daarna is vooral de 
afnemende fosfaatbemesting oorzaak van de negatieve fosfaatoverschotten. In 2018 was het 
fosfaatoverschot voor het eerst weer positief door slechte ruwvoeropbrengsten als gevolg van de extreme 
droogte, en zelfs hoger dan in het beginjaar 2013. In 2019 is het fosfaatoverschot weer licht negatief. Het doel 
is fosfaatevenwicht dus een fosfaatoverschot van nul. 
 
Tabel 2: Stikstof- en fosfaatoverschot bedrijven 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Stikstofoverschot bedrijf  
(kg N / ha) 

201 166 209 194 177 225 176 195 

Waarvan:         

 -    Bodemoverschot (excl. N-N2O) 138 100 144 127 111 162 113 128 

-     Ammoniakemissie 46,6 46,7 46,4 48,1 47,4 47,1 46,5 47,0 

-     Lachgas 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 4,3 

-     Overige verliezen 12,7 14,2 13,3 13,9 13,8 11,6 12,5 13,1 

         

Fosfaatoverschot bedrijf (kg/ha) 9,8 -20,0 -4,9 -12,1 -9,3 13,5 -3,1 -3,7 

         

Stikstofbenutting bedrijf (%) 36 41 36 40 41 34 40 38 

Fosfaatbenutting bedrijf (%) 82 98 94 97 95 79 93 91 

2.2 Stikstof- en fosfaatbenutting bedrijf 

In de benutting van stikstof is een stijgende lijn zichtbaar t.o.v. het beginjaar 2013. De toenemende 
gemiddelde bedrijfsintensiteit speelt hierbij een rol. Hierdoor wordt meer mest afgevoerd waardoor er minder 
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verliezen worden toegerekend aan het bedrijf. Maar ook in 2017, bij een dalende bedrijfsintensiteit, nam de 
stikstofbenutting toe door een betere N-benutting van het vee en van de bodem. De extreme droogte in 2018 
veroorzaakte zeer lage ruwvoeropbrengsten met als gevolg hoge bodemoverschotten en daardoor een zeer 
slechte benutting van stikstof en fosfaat. 

Verschillen tussen bedrijven in de totale bedrijfsbenutting van stikstof en fosfaat worden vooral bepaald door 
verschillen in de bodembenutting (gewasopbrengst in relatie tot bemesting). Het effect van gewasopbrengst 
wordt heel duidelijk zichtbaar in het gunstige jaar 2014 en het zeer ongunstige jaar 2018. Maar een goede 
benutting van het vee draagt zeker ook bij aan een goede bedrijfsbenutting. De stijgende fosfaatbenutting in 
de periode 2013-2017 is deels toe te schrijven aan betere veeprestaties, vooral door het lagere P-gehalte in het 
rantsoen. 

Voor het beoordelen en vergelijken van milieuprestaties zijn vooral de werkelijke bedrijfsoverschotten per 
hectare belangrijk. Wanneer die laag zijn is het risico op stikstofverliezen naar bodem, water en lucht gering 
en bij een negatief fosfaatoverschot zal er geen ophoping van fosfaat in de bodem plaatsvinden. 

2.3 Ammoniakemissie bedrijf 

In de periode van 2013 tot en met 2016 zijn de bedrijven steeds intensiever geworden (in 2016 behaalden de 
bedrijven een maximaal gemiddelde van ruim 20.000 kg melk per hectare met ook gemiddeld het meeste 
aantal koeien van 118). Dit resulteerde in de hoogste ammoniakemissie per hectare in 2016. Na 2016 zijn de 
bedrijven extensiever geworden en daalde de ammoniakemissie per hectare tot het laagste niveau ooit: 56,4 
kg per hectare in 2019. Ondanks de dalende intensiteit en de licht toegenomen beweiding daalde de absolute 
ammoniakemissie per bedrijf niet verder. Een mogelijke verklaring hiervoor is een hoger eiwitgehalte in het 
rantsoen en een slechtere N-benutting door het vee waardoor de TAN-productie en de ammoniakemissie 
toenemen. De TAN-productie (Totaal Ammoniakaal Stikstof) is het deel van de totale stikstofexcretie die de 
ammoniakemissie veroorzaakt. Het wordt bepaald door de hoogte van de eiwitopname en de benutting van 
de voedermiddelen in het rantsoen. Door deze effecten zien we dat de totale ammoniakemissie per bedrijf 
een constant stijgende lijn laat zien vanaf 2013 met een gemiddelde ammoniakemissie per bedrijf van ruim 
3200 kg in 2019. 

Tabel 3: Ammoniakemissies en stikstofexcretie per bedrijf 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Ammoniakemissie bedrijf (kg/ha) 56,6 56,7 56,4 58,4 57,6 57,2 56,4 57,0 

Ammoniakemissie bedrijf (kg) 2.812 2.854 2.953 3.148 3.141 3.151 3.229 3.041 

TAN-productie bedrijf (kg) 8.148 8.592 8.875 9.633 9.479 9.517 9.612 9.122 

Stikstofexcretie bedrijf (kg) 13.729 15.043 15.792 16.874 16.371 16.093 16.258 15.737 

 

Figuur 5 laat de stikstofexcretie en TAN-productie door de jaren heen zien. In het jaar 2016 is de 
stikstofexcretie gemiddelde per bedrijf het grootst en in dit jaar is ook het hoogste TAN niveau bereikt vanaf 
2013. In de jaren erna daalt de stikstofexcretie per bedrijf, maar de TAN-productie blijft nagenoeg gelijk. Tabel 
3 laat ook zien dat in 2016 de TAN-productie hoger was dan in 2019, maar dat in 2019 de ammoniakemissie 
wel het hoogste was. Figuur 6 laat de ammoniakemissie per ton melk zien. Hieruit blijkt dat het intensieve jaar 
2016 resulteerde in de laagste ammoniakemissie per ton melk. De ammoniakemissie uit stal en opslag en de 
aanwending van drijfmest zijn duidelijk de twee grootste bijdragers aan het totaal. 
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Figuur 5: Gemiddelde stikstofexcretie en TAN-productie. 

 

Figuur 6: Ammoniakemissie per ton melk onderverdeeld in categorieën. 

2.4 Broeikasgassen bedrijf 

Broeikasgasemissie ontstaat op het bedrijf bij o.a. pensfermentatie, mesttoediening en –opslag, beweiding en 
energieverbruik. De KringloopWijzer verdeelt de bronnen van broeikasgasemissie over pensfermentatie, 
mestopslag en voerproductie. Ook wordt rekening gehouden met emissies die buiten het bedrijf optreden 
door de aanvoer van  bronnen van buiten het bedrijf (voer en meststoffen). Tot en met 2016 vertoont de totale 
emissie per 1000 kg melk een  dalende tendens, echter stijgt na 2016 deze emissie en is in 2019 deze emissie 
het hoogste van alle zeven jaar (Tabel 4). De dalende emissie wordt o.a. veroorzaakt door de betere 
voerefficiëntie (minder jongvee en hogere productie per koe). De emissie uit voerproductie daalde tot 2016 
doordat de bedrijven in deze periode intensiever werden en minder hectares hoeven te bewerken. Vanaf 2017 
stijgt de emissie uit voerproductie doordat de bedrijven weer extensiever worden. Ongeveer één derde deel 
van de emissie wordt veroorzaakt door aanvoer van buiten het bedrijf.  In 2018 steeg de emissie uit 
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pensfermentatie t.o.v. 2017, waarschijnlijk door een hoger aandeel gras en graskuil in het rantsoen ten koste 
van snijmaïs, krachtvoer en overige producten. De emissie uit de aanvoer van bronnen daalde in 2016, maar 
vanaf 2017 stijgt de emissie uit de aanvoer van bronnen en deze is zelfs het hoogst in 2019. Dit kan verklaart 
worden door de droogte. De bedrijven hebben door de droogte (ruw)voer aangekocht. De sterke toename in 
2019 geeft aan dat de bedrijven ook geen ruwvoer meer voorradig hadden van vorige jaren en er overgegaan 
moet worden op aankoop. 

Tabel 4: Broeikasgasemissies 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Broeikasgassen                                     
(kg CO2-eq/1000 kg FPCM) 

     
  

 

Totaal 1.177 1.157 1.161 1.089 1.091 1.145 1.203 1.146 

-waarvan pensfermentatie 487 472 472 444 437 458 482 465 

-waarvan mestopslag 155 151 156 144 143 152 155 151 

-waarvan voerproductie 88 87 85 77 78 86 88 84 

- waarvan energiebronnen 65 64 63 58 58 58 48 59 

-waarvan aanvoer bronnen 381 383 385 366 375 392 431 388 
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3. Veeprestaties 

 
Om afvoer van mest zoveel mogelijk te beperken moet de benutting van het vee zo hoog mogelijk zijn 
waardoor de excretie zo laag mogelijk is. De belangrijkste maatregelen om dit te bereiken zijn verhoging van 
de melkproductie per koe, aanhouden van minder jongvee en verlaging van eiwit en fosforgehalte in het 
rantsoen. Op de bedrijven is de melkproductie per koe ieder jaar gestegen, in zes jaar steeg de productie met 
bijna 1000 kg (Tabel 5). In 2018 lag de gemiddelde productie voor het eerst boven de 10.000 kg FPCM per jaar. 
De vet- en eiwitgehaltes in de melk bleven in zes jaar ongeveer gelijk.  Het re-gehalte in het rantsoen laat een 
stijgende lijn zien, vergeleken met 2013 zitten we in 2019 tien punten hoger. Dit wordt grotendeels verklaard 
door een lager aandeel snijmaïs en een hoger re-gehalte in het gras. De graskuilen uit 2017 en 2018 hadden 
gemiddeld een hoog re-gehalte (zie tabel 9 en figuur 7). Het gemiddelde P-gehalte in het rantsoen daalde, ook 
in 2019 nam het P-gehalte van het rantsoen nog verder af door lagere P-gehaltes in krachtvoer, snijmaïs en 
vers gras. Hierdoor daalt ook nog steeds de verhouding P/kVEM. De voerefficiëntie laat vanaf 2013 tot en met 
2019 een constant stijgende lijn zijn, ondanks dat het de hoeveelheid FPCM per koe per jaar in 2019 lager was 
dan in 2018. Het houden van minder jongvee verhoogt de voerefficiëntie. Tabel 5 laat duidelijk de wijzigingen 
in de derogatievoorwaarden zien; het aandeel maiskuil in het rantsoen daalde van 29,4% in 2013 tot 23,4%  in 
2019. Het aandeel vers gras stijgt geleidelijk en laat zien dat de bedrijven (zoals vermeld in hoofdstuk 1) meer 
beweiding toepassen. Het krachtvoeraandeel in het rantsoen laat een stijgende trend zien.                                       
 
Tabel 5: Kengetallen veestapel en rantsoen 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

FPCM / koe / jaar (kg)  9.158   9.178   9.403   9.634   9.924   10.124   10.119   9.649  

Melk / koe / jaar (kg) 
     

8.616  
      

8.700  
      

8.840  
        

9.041  
     

9.320  
      

9.520  9.422       9.066  

Vetgehalte (%) 4,44 4,37 4,43 4,45 4,43 4,43 4,51 4,44 

Eiwitgehalte (%) 3,54 3,54 3,56 3,57 3,59 3,57 3,59 3,57 

Tankmelk ureumgehalte 21,1 21,2 21,1 21,1 21,4 21,9 21,9 21,4 

Krachtvoerverbruik  (incl. jv)                    
(kg / 100 kg melk) 24,5 24,4 24,6 25,6 26,2 25,7 26,6 25,4 

         

Rantsoenkenmerken gehele 
veestapel  (gr / kg ds): 

      
 

 

    - RE-tot gehalte 154 158 157 158 161 165 164 160 

    - RE-tot / kVEM 161 164 161 161 163 167 166 163 

    - P-gehalte 3,62 3,64 3,66 3,52 3,52 3,46 3,40 3,55 

    - P / kVEM 3,77 3,77 3,76 3,59 3,56 3,50 3,45 3,63 

Voerefficiëntie                                               
(kg FPCM / kg ds 
voeropname) 1,09 1,09 1,12 1,15 1,20 1,21 1,22 1,15 

         

Rantsoensamenstelling (%):         

     Vers gras 7,2 7,1 6,6 6,8 6,6 6,7 8,0 7,0 

     Graskuil 36,7 36,1 37,2 36,4 36,7 37,2 36,5 36,7 

     Maïskuil 29,4 29,2 28,2 27,2 25,4 25,2 23,4 26,8 

     Overige producten 4,3 5,0 4,9 4,7 4,8 4,5 4,8 4,7 

     Krachtvoer 22,4 22,5 23,0 24,7 26,3 26,2 27,1 24,6 
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Figuur 7: Ruw eiwitgehaltes (RE)  in de verschillende voersoorten en op rantsoenniveau. 

3.1  Stikstofbenutting vee 

De stikstofbenutting van het vee vertoonde tot 2017 een stijgende lijn, van 25,6% in 2013 tot 26,6% in 2017. 
De stikstofexcretie daalde daarbij  van 16,5 naar 15,5 kg per 1000 kg melk. Deze daling  werd veroorzaakt door 
een hogere melkproductie per koe en verlaging van het aantal stuks jongvee. Hierdoor is minder 
‘onderhoudsvoer’ nodig. De verhouding re/kVEM in het rantsoen veranderde in deze periode nauwelijks. 
In 2018 steeg de productie per koe en daalde de jongveebezetting, al daalde de productie weer licht in 2019. 
Echter is de stikstofbenutting van het vee in 2019 hoger dan in 2018. Dit zelfde niveau haalden we ook in 2016, 
maar in dat jaar was de verhouding re/kVEM lager dan in 2019. De productie per koe was in 2019 hoger dan die 
in 2016 zodat deze effecten elkaar uitbalanceren; de stikstofbenutting is weer stijgende omdat we met een 
hogere verhouding re/kVEM  ook meer melk weten te produceren. 
Het BEX-voordeel is het percentage dat de berekende  excretie lager is dan de forfaitaire norm.  Het verschil in 
BEX-voordeel tussen de jaren is niet alleen het resultaat van een andere excretie  maar ook van wijzigingen 
van de normen. Het BEX-voordeel geeft  aan hoeveel  mestafzet nodig is. Het BEX-N voordeel is in zes jaar 
steeds iets afgenomen, wat betekent dat de werkelijke excretie en de forfaitaire norm dichter bij elkaar liggen. 
Vanaf 2013 tot in 2016 steeg de totale stikstofexcretie tot 16874 kg per bedrijf, daarna daalde die tot 16093 kg 
in 2018, en nam in 2019 weer licht toe naar 16258 kg per bedrijf. 
 
Tabel 6: Excreties en benuttingen veestapel 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Stikstofbenutting vee (%) 25,6 25,3 25,8 26,3 26,6 26,1 26,3 26,0 

Fosfaatbenutting vee (%) 33,1 33,3 33,3 35,2 35,9 36,8 38,4 35,1 

         

Melk per kg fosfaat (kg) 185 187 189 208 218 229 238 208 

BEX-N voordeel (%) 8,7 7,6 6,3 6,1 5,1 2,3 2,0 5,4 

BEX-P voordeel (%) 16,5 17,4 11,7 17,2 18,2 20,4 22,8 17,7 

         

Stikstofexcretie (kg / 1000 kg melk) 16,5 16,8 16,3 15,8 15,5 15,7 15,5 16,0 

Fosfaatexcretie (kg / 1000 kg melk) 5,46 5,44 5,39 4,88 4,66 4,45 4,27 4,94 

         

Stikstofexcretie (kg/bedrijf) 13.729 15.043 15.792 16.874 16.371 16.093 16.258 15.737 

Fosfaatexcretie (kg/bedrijf) 4.537 4.852 5.193 5.209 4.929 4.568 4.444 4.819 
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3.2  Fosfaatbenutting vee 

De fosfaatbenutting van het vee steeg in zeven jaar van 33,1% tot 38,4%, en ook de melkproductie per 
kilogram fosfaat stijgt constant (tabel 6). De fosfaatexcretie daalde van 5,5 naar 4,3 kg fosfaat per 1000 kg 
melk. Stijging van de melkproductie per koe, vermindering van het aantal stuks jongvee en verlaging van het 
fosforgehalte in het rantsoen hebben hieraan bijgedragen. De totale fosfaatexcretie per bedrijf steeg van 2013 
tot 2015, maar vanaf 2016 tot en met 2019 daalt de fosfaatexcretie per bedrijf. In 2019 lag de totale 
fosfaatexcretie onder het niveau van 2013 terwijl de totale melkproductie op de bedrijven sinds 2013 is 
toegenomen met bijna 20%. 
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4. Bodemprestaties 

4.1 Groei- en weersomstandigheden 

De prestaties van de bodem worden bepaald door de toestand van de bodem maar ook door de benutting van 
de bemesting en daarmee door de gewasopbrengst.  De gewasopbrengst wordt mede beïnvloed door het 
weer. Dat het weer grote invloed kan hebben bleek in het zeer droge jaar 2018. 
 
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. De droogte veroorzaakte een opbrengstderving van gras en maïs. 
 
2014 was het tegenovergestelde van 2013. 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 jaar als 2014 
is uniek en komt maar zelden voor. 
 
In 2015 scheen de zon veel en was het warmer dan normaal, vooral in het najaar en de winter. Daardoor is veel 
najaarsgras geoogst. De hoeveelheid neerslag bleef iets achter bij normaal. In mei en juni viel er weinig 
neerslag maar half augustus in een korte periode juist heel veel. De groeiomstandigheden waren in 2015 
duidelijk slechter dan in 2014 maar beter dan 2013. 
 
Het groeiseizoen van 2016 begon iets te koud maar daarna was de temperatuur steeds hoger dan normaal. 
September was uitzonderlijk warm, en vanaf half augustus was het heel droog. De opbrengsten waren goed 
door een hoog droge stofgehalte in de maïs en een goede voederwaarde. De grasgroei verliep goed tot half 
augustus, maar kwam daarna stil te staan door de droogte. De gewasopbrengst is ongeveer het gemiddelde 
van 2014 en 2015. Uiteindelijk is 2016 een goed gewasjaar geworden. 
 
In 2017 waren de groeiomstandigheden voor vooral gras minder gunstig dan in 2016. Het was gemiddeld te 
droog voor een goede ongestoorde grasgroei. In het najaar waren de omstandigheden beter waardoor er veel 
herfstgras is geoogst. Voor de maïs was 2017 een goed jaar. De voorjaarsontwikkeling was goed en de 
neerslag kwam op het juiste moment tijdens de kolfzetting en –vulling. 
 
Het jaar 2018 gaat de boeken in als een zeer extreem jaar. Het groeiseizoen was zeer droog. Normaal valt er 
gemiddeld 847 mm neerslag maar in 2018 was dit maar 607 mm. Het landelijk neerslagtekort was in de 
periode april t/m september 296 mm en bijna net zo hoog als in het recordjaar 1976. In de regio van de 
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers liep het neerslagtekort op tot ver boven de 300 mm.  
Naast droog was het ook warm. Bijna alle maanden waren 1 of meer graden warmer dan normaal. De zomer 
was de warmste sinds 1901.  
 
Ook het jaar 2019 was een extreem warm en droog jaar. Alle zomermaanden waren warmer dan normaal, met 
als uitschieter de maand juni. Het was de warmste juni sinds 1901.Van 23 tot en met 27 juli gold er in het hele 
land een code oranje voor de extreme hitte, met als hoogtepunt 40,4 °C in Hupsel (Achterhoek) op donderdag 
25 juli1. Nooit eerder kwam temperatuur in Nederland boven de 40 graden. Ook in augustus was er een record: 
nooit eerder was er zo laat in het jaar nog een hittegolf. 
Vooral in het oosten lag het neerslagtekort net als in 2018 rond 300 millimeter. In Twente en de Achterhoek 
waren de gevolgen ernstig: beken en sloten vielen daar droog, en de natuur en landbouw hadden het zwaar 
door watertekorten. Het neerslagtekort in 2019 was echter niet zo groot als in 2018 (figuur 8), maar nog 
steeds was het neerslagtekort gedurende het groeiseizoen groter dan de 5% van de droogste jaren. 

 
1 https://weerstatistieken.nl/hupsel/2019/juli 
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Figuur 8: Neerslagtekort in de Achterhoek (bron: WRIJ) 

4.2  Bemesting 

In 2013 was de gebruiksnorm voor N uit dierlijke mest op zandgrond in Oost-Nederland nog 250 kg N/ha, in 
2014 werd deze verlaagd tot 230 kg N/ha. De stikstofbemesting uit dierlijke mest op grasland nam daardoor af 
tot ongeveer 250 kg N/ha (tabel 7). In 2017 daalde deze verder naar 235 kg N, vooral door een lager N-gehalte 
in de  mest. In 2019 is minder drijfmest uitgereden op grasland waardoor de N-gift uit dierlijke mest daalde 
naar het laagste niveau van 232 kg N/ha. De deelnemers hebben door de droogte op grasland minder mest uit 
kunnen rijden dan normaal.  
De N-gift uit kunstmest op grasland steeg in 2014 door de verlaging van de gebruiksnorm dierlijke mest, maar 
is sindsdien geleidelijk gedaald tot 140 kg N/ha. Vooral in 2018 en 2019 werd minder kunstmest toegediend, 
waarschijnlijk ook weer in verband met de droogte. Maisland kreeg in 2018 niet alleen meer N uit dierlijke 
mest maar ook meer N uit kunstmest. De totale stikstofbemesting op maïsland steeg in 2018 dus fors,  in 2019 
is dit weer wat verminderd. Meer dierlijke mest op maïs is te verklaren vanuit de fosfaatbehoefte maar het is 
onduidelijk waarom de kunstmestgift is verhoogd. Door het droogte en de lagere gewasopbrengst is hierdoor 
het stikstofbodemoverschot op de maïspercelen toegenomen. 
Op bedrijfsniveau bleef de N-bemesting in de periode 2013-2016 vrijwel constant op ongeveer 400 kg N/ha, 
maar daalde deze in 2017 naar 392 kg N/h, in 2018 naar 373 kg N/ha en daalde in 2019 tot het laagste punt van 
367 kg N/h. De daling in 2018 en 2019 is te verklaren door een lagere N-toediening met kunstmest op grasland 
in verband met de droogte. Vanwege de nieuwe gebruiksnormen is het N-kunstmestgebruik met 18% gedaald 
in 2019 ten opzicht van 2014. 
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De fosfaatbemesting op grasland is fors gedaald van 101 kg in 2013 naar 69 kg in 2019, een daling van zo’n 
30%. Een groot deel wordt verklaard door de daling van de gebruiksnorm van 250 naar 230 kg stikstof dierlijke 
mest per ha in 2014. Hierdoor kan er minder dierlijke mest worden aangewend en daalt ook de fosfaatgift met 
dierlijke mest. De daling wordt versterkt door de maatregelen in de voeding om de fosfaatexcretie te verlagen 
i.v.m. de fosfaatwetgeving. Dat resulteert in lagere fosfaatgehalten in de mest en lagere fosfaatgiften. Vanaf 
2014 mogen derogatiebedrijven bovendien geen fosfaatkunstmest meer gebruiken. 
Op maïsland is de fosfaatbemesting minder sterk afgenomen dan op grasland, en in 2018 zelfs gestegen naar 
75 kg fosfaat per ha, maar in 2019 weer terug op het niveau van 2017. Op bedrijfsniveau vertoont de 
fosfaatbemesting een jaarlijks dalende lijn, van gemiddeld 91 kg fosfaat in 2013 naar 66 kg fosfaat per ha in 
2019. De laatste jaren is deze daling vooral een gevolg van het dalende fosfaatgehalte in dierlijke mest. 
Er is een verschuiving te zien van N- en P bemesting van grasland naar maïsland. Grasland krijgt minder 
stikstof terwijl maïsland juist meer stikstof krijgt, vooral uit dierlijke mest. Onder deze categorie valt ook vaste 
mest en compost. Deze meststoffen worden op maïsland aangewend en meestal niet op grasland. De 
fosfaatgift op grasland is de laatste jaren steeds verder gedaald, terwijl die op maïsland redelijk gelijk bleef, en 
in 2018 zelfs fors toenam. Het grasland is duidelijk de sluitpost in de bemesting. 
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Tabel 7: Bemesting grasland en maisland 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Productiegrasland         

Drijfmest gift (m3 / ha) 69 60 62 64 62 57 56 61 

Stikstof (kg / ha): 467 447 446 449 431 403 399 434 

     Dierlijke mest 281 247 252 256 242 235 232 249 

     Weidemest 29 28 23 27 23 23 27 26 

     Kunstmest 158 171 171 166 165 145 140 160 

         

Fosfaat (kg / ha): 101 87 88 84 79 74 69 83 

     Dierlijke mest 91 77 80 76 72 68 62 75 

     Weidemest 9 8 7 8 6 6 7 7 

     Kunstmest 1 2 0 0 0 0 0 1 

         

Maïsland         

Drijfmest gift (m3 / ha) 43 45 43 43 43 46 42 43 

Stikstof (kg / ha):  199 226 216 218 231 277 250 231 

     Dierlijke mest 169 192 185 186 202 245 222 200 

     Kunstmest 30 34 32 32 29 32 28 31 

         

Fosfaat (kg / ha): 64 69 60 57 62 75 62 64 

     Dierlijke mest 55 60 60 57 62 73 61 61 

     Kunstmest 10 9 0 0 0  1 1 3 

         

Totaal bedrijf (incl. natuur-
grasland en akkerbouw) 

 

Stikstof (kg / ha): 398 401 401 404 392 373 367 391 

     Dierlijke mest 249 233 236 240 232 231 226 235 

     Weidemest 23 23 19 22 19 19 22 21 

     Kunstmest 127 145 145 141 141 123 120 135 

         

Fosfaat (kg / ha): 90 82 81 78 75 73 66 78 

     Dierlijke mest 81 72 75 72 69 67 61 71 

     Weidemest 7 7 6 6 5 5 5 6 

     Kunstmest 3 3 0 0 0 0 0 1 

 
 

4.3  Gewasopbrengsten 

De groeiomstandigheden in 2018 waren wegens de droogte vooral voor gras dramatisch maar in 2019 
herstelde dit lichtelijk. Dit is duidelijk zichtbaar in de opbrengst van 7,7 ton ds/ha in 2018 en een stijging naar 
9,7 ton in 2019 (tabel 8). In 2018 was de opbrengst bijna 3 ton (27%) minder dan het gemiddelde over de zes 
voorgaande jaren. De opbrengst van snijmaïs in 2018 en 2019 ligt ongeveer 2,5 ton ds/ha lager dan het 
gemiddelde (-14%) . Figuur 9 laat zien dat de zandgronden effectiever omgaan met de bemesting op grasland 
dan de kleigronden. In deze figuur is de opbrengst (kg ds / ha) gedeeld door de N-bemesting (kg / ha) om zo 
inzicht te krijgen in de productiviteit van de gronden. De grafiek laat duidelijk zien dat in 2018 de opbrengsten 
gemiddeld lager zijn dan in de andere jaren, maar dat zelfs in dit jaar de zandgronden zeker zo efficiënt 
omgaan met hun bemesting als de kleigronden. Voor snijmaïs geldt dat de opbrengstdaling in 2018 en 2019 
op zandgrond gemiddeld duidelijk sterker is dan de daling op kleigrond, zie figuur 10.  Het re-gehalte van de 
geoogste graskuilen was gemiddeld wel hoog. Doordat er een korte periode zat tussen bemesting en oogst 
van de eerste snede had die een hoog re-gehalte. Omdat er na de eerste snede niet veel gras is geoogst 
bepaald het re-gehalte van de eerste snede voor het grootste gedeelte het jaargemiddelde. Het re-gehalte 
van de snijmaïs was erg hoog in 2019 (tabel 8). 
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Tabel 8: Netto opbrengsten grasland en maisland 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Productiegrasland (kg / ha):         

     Droge stof 10.658 12.057 10.731 11.594 10.856 7.676 9.700 10.467 

     kVEM 10.119 11.712 10.521 11.292 10.621 7.490 9.469 10.175 

     Stikstof 291 332 280 310 314 233 279 291 

     Fosfaat 85 108 90 94 88 59 72 85 

         

VEM (g/kg ds) 950 971 981 983 986 984 987 978 

RE-tot (g/kg ds) 171 173 164 170 183 192 182 176 

P (g/kg ds) 3,5 3,9 3,7 3,6 3,6 3,4 3,3 3,6 

         

Aanleg graskuil:         

Droge stof (ton) 353 432 394 446 436 279 400 392 

VEM (g/kg ds) 895 918 929 921 928 924 924 920 

RE-tot (g/kg ds) 176 179 170 174 189 195 186 181 

P (g/kg ds) 3,8 4,3 4,0 3,9 3,9 3,7 3,5 3,9 

         

Maïsland (kg / ha):         

     Droge stof 17.533 19.231 18.513 18.046 18.708 15.297 15.370 17.538 

     kVEM 17.379 19.189 18.133 17.961 18.423 14.851 15.204 17.315 

     Stikstof 192 205 198 185 204 182 203 195 

     Fosfaat 68 80 71 78 70 61 64 70 

         

VEM maïskuil (g / kg ds) 991 997 978 996 984 968 986 986 

RE-tot maïskuil (g / kg ds) 71 69 69 66 70 77 85 72 

P maïskuil (g / kg ds) 1,8 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 1,9 1,8 
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Figuur 9: Opbrengsten productiegrasland per kg N bemest (weergeven in een Boxplot2) 

 

 
Figuur 10: Opbrengsten maisland per kg N bemest (weergegeven in een Boxplot2) 

 
 
 

4.4 Eiwit van eigen land 

De KringloopWijzer berekent het kengetal “percentage eiwit eigen voer” als de totale eiwitopbrengst van de 
gewassen (minus de verkoop) als percentage van het totale eiwitverbruik in hetzelfde jaar. Het aandeel eigen 
N was in de periode 2013-2019 gemiddeld 59% (tabel 9).  In tabel 9 is het effect van het groeizame jaar 2014 en 
het extreem droge jaar 2018 terug te zien in respectievelijk een hoog en een zeer laag  aandeel eigen voer.  

 
2 De brede streep visualiseert de mediaan van de dataset. Het gekleurde blok presenteert de middelste 50% 
van alle data in de dataset.  De zwarte lijntjes geven de spreiding van de overige data weer. De zwarte punten 
zijn bedrijven die extreme waardes hebben. 
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Het aandeel stikstof van eigen land wordt ook wel eiwit van eigen land genoemd. Dit kengetal wordt 
weergegeven in het dashboard Melk & Klimaat en is ook onderdeel van de criteria voor ‘On the way to 
PlanetProof’ melk. De commissie Grondgebondenheid heeft dit kengetal ook genoemd als norm voor een 
grondgebonden melkveehouderij. Daarvoor moet het minimaal 65% zijn maar dat is incl. het eiwit dat in de 
buurt (<20 km) wordt aangekocht. 
In de periode 2013-2017 is de hoeveelheid melk per ha met circa 10% gestegen. Door een hogere 
melkproductie per koe en vermindering van het aantal stuks jongvee is minder ‘onderhoudsvoer’ nodig 
waardoor de zelfvoorziening voor N en VEM ongeveer gelijk zijn gebleven.  De P-zelfvoorziening is zelfs 
gestegen, vooral door een verlaging van het P-gehalte in het aangevoerde krachtvoer. De gestegen 
melkproductie per ha in deze periode is dus grotendeels gerealiseerd met eigen voer. Het jaar 2018 is een 
extreem jaar, maar dit  laat wel zien dat weersomstandigheden zeer grote effecten kunnen hebben op 
kengetallen zoals het aandeel eigen voer. 
 

Tabel 9: Aandeel eiwit van eigen land 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Aandeel voer van eigen land 
t.o.v. totale voerverbruik (%): 

     
  

 

     Stikstof 58.9 66.3 56.7 58.8 62.2 48.5 58.9 58.6 

     Fosfor 54.6 68.6 56.3 59.5 58.5 44.2 53.8 56.5 

     VEM 60.4 67.2 59.1 59.1 59.7 46.7 56.1 58.3 

         

Intensiteit (kg melk/ha) 18.053 18.237 18.856 20.116 19.773 18.935 18.600 18.939 

 
 

4.5 Stikstofbodemoverschot 

4.5.1 Resultaten per jaar 

 
In 2014 was het stikstofbodemoverschot zeer laag door de extreem hoge gewasopbrengsten. In de periode 
2015-2017 is zowel op zand- als kleigrond een duidelijk dalende lijn zichtbaar in het gemiddelde stikstof 
bodemoverschot (tabel 10).  Het lagere bodemoverschot ontstaat door een lagere bemesting in combinatie 
met een stijgende N-opbrengst van vooral grasland. In 2018 zijn de bodemoverschotten juist extreem hoog 
door de lage gewasopbrengst als gevolg van de extreem droge zomer. Het negatieve effect op de 
gewasopbrengst was het grootst op zandgrond. Dit is ook terug te zien in de bodemefficiëntie. 
Normaalgesproken is de bodemefficiëntie op zandgrond wat hoger dan op kleigrond, maar in 2018 en 2019 
was er geen verschil tussen zand- en kleigrond.  
 
De toelaatbare norm voor stikstofbodemoverschot is voor elk bedrijf berekend, en is afhankelijk van de 
grondsoort en het areaal gras en bouwland. De norm is afgeleid van normen die de werkgroep Wettelijke 
Onderbouwing Gebruiksnormen/Wettelijke onderbouwing Derogatie heeft opgesteld. Wanneer het 
stikstofbodemoverschot onder deze norm blijft voldoet het bedrijf aan de nitraatnorm voor grondwater en 
oppervlaktewater. In 2013 lag de norm gemiddeld lager dan in de jaren daarna doordat er vanaf 2014 
gemiddeld minder maïs werd geteeld in verband met aanpassing van de derogatie eis. Omdat op zand de 
uitspoeling hoger is dan op klei is de maximaal toelaatbare norm op zand lager dan op klei. Zandbedrijven 
moeten daardoor een veel grotere inspanning leveren om aan de nitraatnorm te kunnen voldoen dan 
kleibedrijven. 
 
Het bodemoverschot op kleigrond is hoger dan op zand, maar door het hogere toelaatbaar overschot bleven 
kleibedrijven gemiddeld ruim onder deze norm. Op zandbedrijven lukte dat gemiddeld niet. Op zandgrond 
daalde het stikstofbodemoverschot sinds 2015 gestaag, waardoor het gemiddelde overschot in 2017 13 kg 
lager lag dan de berekende norm. In 2018 steeg het stikstofbodemoverschot fors waardoor het gemiddelde 
overschot bijna 50 kg boven de norm lag. In 2019 ligt het bodemoverschot weer onder de norm. 
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Tabel 10: Stikstofbodemoverschot en stikstofbenutting van de bodem 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Zand         

Bodemoverschot (incl. N-N2O) (kg/ha) 133 90 140 121 106 161 114 123 

Norm bodemoverschot (kg/ha)1) 106 108 109 111 111 110 127 112 

Bodemoverschot minus norm (kg/ha) 24 -23 27 7 -9 48 -16 8 

Bodembenutting (%) 68 78 67 71 74 59 71 70 

         

 Klei         

Bodemoverschot (incl. N-N2O) (kg/ha)  168 149 173 164 142 179 126 157 

Norm bodemoverschot (kg/ha)1) 245 250 250 251 250 248 246 248 

Bodemoverschot minus norm (kg/ha) -80 -105 -80 -92 -113 -72 -123 -95 

Bodembenutting (%) 63 69 63 66 70 58 71 65 

         

Gemiddeld         

Bodemoverschot (incl. N-N2O) (kg/ha) 138 100 144 127 111 162 113 128 

Norm bodemoverschot (kg/ha)1)  139 142 142 144 145 142 154 144 

Bodemoverschot minus norm (kg/ha) 0 -42 2 -17 -34 20 -41 -16 

Bodembenutting (%) 67 76 66 70 73 59 71 69 

         
  1)gebaseerd op normen WOG/WOD (Schröder et. al.; PRI rapport 623). 

 
 
De verschillen in stikstofbodemoverschot tussen bedrijven waren over de jaren heen vrij constant, het niveau 
varieert wel duidelijk tussen jaren (figuur 11). Dat betekent dat dezelfde verandering/verbetering in 
bodemoverschot zich voordoet bij alle bedrijven, zowel bij de bedrijven met het laagste bodemoverschot als 
bij bedrijven met het hoogste bodemoverschot. Daarbij zijn de verschillen tussen jaren op zandgrond iets 
groter dan op klei, vooral in extreem goede jaren (2014) en slechte jaren (2018). 
Vanaf 2015 daalde het gemiddelde N-bodemoverschot, en ook de minimum en maximum waarden. In 2017 
benaderde het N-bodemoverschot het lage niveau van recordjaar 2014 toen de gewasopbrengst extreem 
hoog was. De goede resultaten van 2017 zijn bereikt door beter management (lagere bemesting, hogere 
productie per koe en minder jongvee), in combinatie met een vrij goede gewasopbrengst. Het slechte 
groeiseizoen van 2018 leidde ertoe dat de dalende lijn niet werd voortgezet, maar dat er een extreem hoog 
bodemoverschot werd gerealiseerd. Het jaar 2019 laat weer een dalende lijn zien richting het niveau van het 
jaar 2017. Minder kunstmest en een goede benutting van de gegeven meststoffen zijn hier de oorzaak van. 
Het stikstofbodemoverschot minus de norm is voor de bedrijven op klei vrijwel altijd kleiner dan nul, zie figuur 
12. Bedrijven op klei voldoen dus vrijwel altijd aan de norm voor het toelaatbaar overschot. Voor bedrijven op 
zand is dat niet het geval. Het toelaatbaar overschot is alleen berekend voor de uit- en afspoeling van stikstof 
en niet voor denitrificatie. Het feit dat kleibedrijven onder het toelaatbaar overschot presteren wil niet zeggen 
dat ze aan alle milieunormen voldoen. 
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Figuur 11: Stikstofbodemoverschot per grondsoort per jaar (weergegeven in een Boxplot)

 

Figuur 12: Stikstofbodemoverschot minus norm per grondsoort per jaar (weergegeven in een Boxplot) 

 

4.5.2 Aandeel bedrijven dat voldoet aan de norm voor stikstof 

 
Figuur 13 toont het aandeel bedrijven dat voldoet aan het maximaal toelaatbare stikstofbodemoverschot. Alle 
bedrijven op klei voldoen aan de norm van gemiddeld 250 kg/ha. Op zandgrond is het aandeel bedrijven dat 
aan de norm voldoet het hoogst in 2014, 70%. Vanaf 2015 is een stijgende lijn te zien in het aantal bedrijven 
dat de norm weet te realiseren, met uitzondering van het jaar 2018. In 2017 voldoet 60% van de bedrijven op 
zandgrond aan de norm voor het maximaal toelaatbare stikstofbodemoverschot. In 2018 lukt het door het 
slechte groeiseizoen nog maar enkele bedrijven (13%) op zandgrond om te voldoen aan de norm. In 2019 is 
het aantal zandbedrijven dat voldoet aan de norm weer flink gestegen tot het goede jaar 2014. Dat is ondanks 
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het mindere groeiseizoen een heel goede prestatie. Gemiddeld over alle jaren voldoet 39% van de bedrijven 
op zandgrond aan de norm voor N-bodemoverschot. 

 
Figuur 13: Aandeel bedrijven per grondsoort dat voldoet aan het maximale toelaatbare stikstofbodemoverschot 

4.5.3 Kenmerken zandbedrijven die voldoen aan de norm 

Het bodemoverschot op bedrijven op zandgrond die de norm voor stikstofbodemoverschot realiseren is 
duidelijk lager (82 kg N/ha) dan op bedrijven die de norm niet realiseren (149 kg/ha), maar ook de norm zelf is 
lager (tabel 11). De lagere norm wordt verklaard door het hogere aandeel zandgrond op de bedrijven die de 
norm niet realiseren (bedrijven zijn geclassificeerd als bedrijf op zandgrond wanneer meer dan 50% van het 
grasland bestaat uit zandgrond)  Bedrijven die de norm realiseren zijn gemiddeld iets intensiever met een iets 
lagere melkproductie per koe en daardoor een iets lagere stikstof- en fosfaatbenutting van het vee. Deze 
verschillen zijn echter minimaal en worden waarschijnlijk veroorzaakt door een iets hoger aandeel graskuil in 
het rantsoen op bedrijven die voldoen aan de norm voor stikstofbodemoverschot. Bedrijven die voldoen aan 
de norm realiseren dit door een iets lagere bemesting maar vooral door een veel hogere gewasopbrengst van 
met name grasland. De bemesting wordt op deze bedrijven veel beter benut en omgezet in gewasopbrengst 
dan op het gemiddelde bedrijf. Dit is voor een deel te verklaren door het iets lagere aandeel zandgrond, maar 
waarschijnlijk speelt ook type zandgrond (droogtegevoeligheid) en bedrijfsmanagement een rol. De hogere 
gewasopbrengst op bedrijven die voldoen aan de norm voor stikstofbodemoverschot wordt ook duidelijk 
zichtbaar in het hoger aandeel eiwit van eigen land op deze bedrijven. 
In tabel 11 zijn de resultaten weergegeven per jaar. Hieruit blijkt duidelijk dat 2018 door de lage 
gewasopbrengsten een zeer slecht jaar was voor het N-bodemoverschot. Slechts 13% van de zandbedrijven 
wist te voldoen aan de norm, en de overschrijding van de norm op de bedrijven die niet aan de norm voldeden 
was met gemiddeld 58 kg duidelijk hoger dan andere jaren. In 2019 wist 69% van de bedrijven weer te voldoen 
aan de norm, net zo veel als in het goede jaar 2014. 
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Tabel 11: Kenmerken en resultaten per jaar van zandbedrijven die wel of niet voldoen aan het doel voor stikstof. 

 
Doel 

gehaald 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Bedrijven (%) 
Ja 28 69 19 45 57 13 69 43 

Nee 72 31 81 55 43 87 31 57 

Aandeel zandgrond 
Ja 88 93 89 91 93 86 92 92 

Nee 98 97 96 96 97 96 98 97 

N-bodemoverschot 
(excl. N-N2O) 
(kg/ha) 

Ja 92 68 89 79 75 107 92 82 

Nee 144 129 148 148 141 166 152 149 

Norm N-
bodemoverschot 
(kg/ha) 

Ja 125 113 122 116 116 131 134 121 

Nee 99 103 107 106 104 106 112 105 

Verschil  
(overschot - norm) 

Ja -34 -44 -34 -37 -42 -24 -42 -40 

Nee 45 26 41 42 37 59 41 44 

Bemesting grasland 
 (kg N/ha) 

Ja 445 426 420 424 410 386 389 413 

Nee 459 432 435 440 425 395 391 426 

Bemesting maïs 
 (kg N/ha) 

Ja 196 223 223 208 207 260 244 222 

Nee 191 219 203 213 239 275 256 227 

 Opbrengst gras  
 (kg ds/ha) 

Ja 11.987 12.964 12.308 12.803 11.623 9.204 10.170 11.743 

Nee 10.268 10.077 10.269 10.425 9.627 7.416 8.266 9.430 

 Opbrengst maïs 
 (kg ds/ha) 

Ja 19.219 19.537 20.526 18.270 18.836 16.385 15.687 18.227 

Nee 17.345 19.130 18.139 17.922 18.777 14.883 13.911 17.087 

 

4.6  Fosfaatbodemoverschot 

Het gemiddelde fosfaat bodemoverschot is in de meeste (normale) jaren negatief. Gemiddeld over zeven jaar 
is het tekort op zandgrond 5 kg/ha en op kleigrond 0 kg/ha (tabel 12). 
 
Door de hoge gewasopbrengsten zijn de fosfaat bodemoverschotten in 2014 het laagst. Door de lagere 
fosfaatopbrengst van het gewas is het bodemoverschot in 2017 minder negatief dan in 2016, ondanks een 
lagere fosfaatbemesting. Het jaar 2018 is door de slechte ruwvoeropbrengst sterk afwijkend, maar 2019 laat 
weer een negatief overschot zien. 
 
De fosfaat bodemoverschotten zijn op zand gemiddeld lager dan op klei, ondanks de hogere grasopbrengst 
op klei. Op klei kan meer fosfaat bemest worden door de hogere aanwendingsnorm voor dierlijke mest. De 
bodembenutting op de zandbedrijven is hierdoor gemiddeld iets hoger. 
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Tabel 12: Fosfaatbodemoverschotten en fosfaatbenuttingen 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Bodemoverschot (kg/ha):         

     zand 8 -23 -6 -13 -10 13 -3 -5 

     klei 15 -12 -1 -9 -6 16 -4 0 

     gemiddeld 10 -20 -5 -12 -9 13 -3 -4 

         

Aandeel bedrijven overschot <0 (%):         

     zand 18 92 68 86 71 16 52 58 

     klei 11 73 43 76 66 16 56 49 

     gemiddeld 17 88 64 83 70 16 53 56 

         

Bodembenutting (%):         

     zand 92 127 108 117 115 85 106 107 

     klei 86 113 102 111 109 82 107 101 

     gemiddeld 90 124 107 116 113 84 103 106 

 

 
Figuur 14: Verdeling van de fosfaatbodemoverschotten van de bedrijven. 

 
 
 

4.7 Bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm 

 
De fosfaat plaatsingsruimte is op klei hoger dan op zand (tabel 13). Dit komt vooral door de lagere P-toestand 
van grasland op kleigrond. Omdat op derogatie bedrijven vanaf 2014 geen fosfaat kunstmest mag worden 
aangevoerd is voor vrijwel alle bedrijven dierlijke mest de enige fosfaatbemesting.   
Het fosfaatgehalte in de mest daalt gestaag door reductie van de fosfaatexcretie. De hoeveelheid mest die het 
bedrijf moet verlaten wordt bepaald door de stikstof. Met de mest verlaat ook fosfaat het bedrijf, terwijl die 
voor een gedeelte wel te plaatsen is. Hierdoor daalt de fosfaatbemesting steeds verder. Om fosfaatevenwicht 
te kunnen realiseren hebben veel bedrijven een hogere stikstofnorm dierlijke mest nodig. Ook wanneer de 
fosfaatonttrekking lager is dan de forfaitaire norm. 
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De BEP (Bedrijfs Eigen Fosfaatnorm) is gebaseerd op de fosfaatonttrekking van gras en maïs in de laatste drie 
jaar en gecorrigeerd voor de fosfaattoestand van de bodem. Omdat er drie jaren nodig zijn is de BEP voor de 
bedrijven in het project berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019 (tabel 13). De BEP van 2019 is dus het 
gemiddelde van de fosfaatonttrekking in 2017, 2018 en 2019. De fosfaatbemesting, BEP en forfaitaire 
plaatsingsruimte voor de zandgronden zijn weergegeven in figuur 15, voor kleigronden in figuur 16. 
 
Tabel 13: Forfaitaire fosfaatplaatsingsnorm en BEP 

 2015 2016 2017 2018 2019 gemiddeld 

Forfaitaire fosfaatplaatsingsnorm (kg/ha):       

     Zand 81 81 81 80 80 81 

     Klei 87 90 90 88 91 89 

     Gemiddeld 83 83 83 82 83 83 

       

BEP (kg/ha):       

     Zand 83 85 79 71 65 77 

     Klei 88 97 87 80 77 86 

     Gemiddeld 84 88 81 73 68 79 

       

Aandeel bedrijven met een BEP voordeel 
(%): 

   
  

 

     Zand 57 65 40 11 4 57 

     Klei 49 78 39 16 3 37 

     Gemiddeld 55 68 40 12 4 36 
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Figuur 15: Fosfaatnorm en -bemesting op zandgrond 

 
Figuur 16: Fosfaatnorm en -bemesting op kleigrond 

 
In 2015 en 2016 is de BEP iets hoger dan de forfaitaire norm, zowel op zand als op kleigrond. In 2017, 2018 en 
2019 is de BEP lager dan de forfaitaire norm. Dit wordt veroorzaakt door de lagere fosfaatonttrekking van de 
gewassen, vooral in 2018. Bovendien wordt in 2017 en 2018 de hoge P-opbrengst van het jaar 2014 niet meer 
meegenomen in de berekening. Gemiddeld over de periode 2015-2018 is de BEP 2 kg/ha lager dan de 
forfaitaire norm. 
 
Gemiddeld over vijf jaar heeft 36% van de bedrijven een BEP-voordeel. Er zijn grote verschillen tussen de 
jaren. In 2016 was het aandeel bedrijven met een BEP-voordeel het hoogst met 68%, en in 2019 het laagst  
met slechts 4%. De fosfaat mag op een derogatiebedrijf alleen met dierlijke mest worden gegeven. Door het 
dalende P-gehalte in de mest kan er minder fosfaat worden geplaatst. Op veel bedrijven kan daardoor onder 
normale omstandigheden geen fosfaatevenwichtsbemesting worden gerealiseerd. 
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5. Prestaties eiwit van eigen land 

De commissie Grondgebondenheid heeft een advies uitgebracht hoe een grondgebonden melkveehouderij er 
in de toekomst uit kan komen te zien. Het belangrijkste onderdeel van het advies is het aandeel eiwit van het 
gevoerde eiwit dat op eigen grond of in de buurt geteeld wordt. “In de buurt” betekent binnen een straal van 
20 km rondom het bedrijf. In dit hoofdstuk staan de resultaten van 284 bedrijven uit de Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers van de jaren 2017 t/m 2019. De zuivel kijkt men alleen naar eiwit eigen teelt en niets 
met buurtaankoop.  

5.1 Resultaten 2017 t/m 2019 

In figuur 17 zijn de bedrijven in 9 klasses “eiwit eigen teelt” ingedeeld. Het jaar 2018 springt eruit vanwege de 
droogte. Hierdoor werd er een klein aandeel eiwit van eigen land gerealiseerd, vandaar dat de groene staven 
zich links in het spectrum bevinden. In de jaren 2017 en 2019 speelde de droogte een minder grote rol en lijken 
de verschillen niet zo groot.  De meeste bedrijven zitten in de jaren 2017 en 2019 in klasses 55-60% en 60-65%.  

 

Figuur 17: Aandeel bedrijven per categorie eiwit eigen teelt in de jaren 2017 tot 2019. 
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Figuur 18: Aandeel bedrijven per categorie eiwit van eigen teelt + buurtaankoop 

In figuur 19 is de relatie weergegeven tussen het aandeel eiwit van eigen land en de intensiteit voor de 2017, 
2018 en 2019. Het aandeel eiwit van eigen land daalt bij een toename van de intensiteit. Het meest opvallend 
in de figuur is de grote spreiding binnen dezelfde intensiteit.  

 

Figuur 19: Aandeel eiwit van eigen teelt versus intensiteit 

5.2 Vergelijking bedrijven met dezelfde intensiteit 

Om te achterhalen waardoor de verschillen in eiwit eigen teelt ontstaan zijn de resultaten van zandbedrijven 
met een vergelijkbare intensiteit (18.000 – 20.000 kg melk/ha) geanalyseerd. Binnen deze groep zijn de 25% 
bedrijven die laag scoren met eiwit van eigen teelt (exclusief buurtaankopen) vergeleken met de 25% 
bedrijven die het hoogst scoren op dit kengetal. 
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De bedrijfskenmerken van deze groepen zijn weergeven in tabel 14. Er zijn geen duidelijke verschillen in 
bedrijfskenmerken tussen deze groepen. 
 

Tabel 14: Bedrijfskenmerken van bedrijven die 'laag' en 'hoog' scoren op eiwit van eigen land. Bedrijven in de 
categorie 18.000 tot 20.000 kg melk per hectare. Op basis van het gemiddelde over de periode 2017 - 2019. 

 25% laagste gemiddeld 25% hoogste 

Eiwit eigen teelt (%) 49 56 63 

Eiwit eigen teelt + buurtaankoop (%) 56 62 67 

     

Aantal melkkoeien 106 107 105 

Aantal stuks jongvee per 10  melkkoeien 5,1 5,0 5,0 

Melk per bedrijf (kg) 1.008.567 1.011.865 997.502 

Melk per ha (kg) 18.956 18.863 18.867 

FPCM per koe per jaar (kg) 10.121 10.176 10.275 

Ureum melk (mg per 100 gr melk) 21,7 21,7 21,3 

 

Een hoge gewasopbrengst is gunstig voor eiwit van eigen teelt. Het verschil in droge stofopbrengsten en 
stikstofopbrengsten van het grasland is aanzienlijk (tabel 15). De bedrijven in de groep 25% hoogste realiseren 
zo’n 25% extra droge stofopbrengst en stikstofopbrengst vergeleken met de groep 25% laagste. Ook het 
gehalte RE in het gras is hoger voor de best presterende bedrijven. Deze bedrijven zijn dus  in staat om de 
meststoffen goed te benutten. Meststoffenkeuze, aanwendingsmoment en hoeveelheden zijn hierbij 
belangrijk, maar de bodem en het bodemmanagement bepalen voor een groot deel de benutting. De 
aanwending van dierlijke mest en kunstmest is wat hoger bij de goed presterende bedrijven. 

Tabel 15: Opbrengsten en bemesting grasland van bedrijven die 'laag' en 'hoog' scoren op eiwit van eigen land. 

 25% laagste gemiddeld 25% hoogste 

Aandeel grasland (%) 84 83 82 

Opbrengst grasland:    

     Droge stof (kg/ha) 8.151 9.361 10.465 

     Stikstof (kg/ha) 239 273 311 

VEM gras (per kg ds) 991 982 983 

RE gras (gr per kg ds) 184 183 187 

    

Bemesting grasland:    

     Dierlijke mest (kg N per ha) 245 259 271 

     Kunstmest (kg N per ha) 138 142 148 

 
Wanneer de eiwitopname door de veestapel daalt neemt het aandeel eiwit van eigen land toe. Daling van de 
eiwitopname kan door verminderen van het aantal stuks vee en door verlaging van het eiwitgehalte in het 
rantsoen. De verschillen in het rantsoen tussen de bedrijven zijn niet groot (tabel 16). Het RE-gehalte in het 
rantsoen is nagenoeg gelijk, al is deze bij de groep 25% hoogste hoger dan het gemiddelde. Een verschil 
tussen de bedrijven zit hem in het krachtvoerverbruik per 100 kg melk, de bedrijven die goed presteren op dit 
onderdeel voeren wat minder krachtvoer dan de andere bedrijven. Daar bovenop is het RE-gehalte in het 
krachtvoer bij de bedrijven die goed presteren ook nog eens lager. 
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Tabel 16: Rantsoenkenmerken van bedrijven die 'laag' en 'hoog' scoren op eiwit van eigen land. 

 25% laagste gemiddeld 25% hoogste 

RE rantsoen (gr per kg ds) 163 163 164 

RE/kVEM rantsoen 165 165 166 

N-benutting vee (%) 26,5 26,6 26,6 

Kg FPCM per kg ds voeropname 1,21 1,22 1,23 

Kg krachtvoer per 100 kg melk 27,2 26,8 26,6 

RE krachtvoer (gr per kg) 193 192 190 

Aandeel snijmaïs in het rantsoen (%) 24 25 23 

 
In 2018 heeft SMK criteria opgesteld voor ‘On the way to PlanetProof’ melk. Zes van de criteria die in het 
certificatieschema staan zijn onderdeel van de kengetallen in de KringloopWijzer. In tabel 17 zijn die 
kengetallen weergegeven voor de bedrijven die laag en hoog scoren op eiwit van eigen land. 
Door de hoge gewasopbrengst realiseren de bedrijven die hoog scoren op eiwit van eigen land een laag 
stikstofbodemoverschot. Dit is gunstig voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De licht hogere 
ammoniakemissie zou verklaard kunnen worden vanwege de hogere bemesting (zie tabel 15). 
 
Tabel 147: ‘ On the way to PlanetProof’ kenmerken van bedrijven die 'laag' en 'hoog' scoren op eiwit van eigen 
land. 

 25% laagste gemiddeld 25% hoogste 

Aandeel eiwit van eigen land (%) 49 56 63 

Stikstofbodemoverschot (kg per ha) 146 127 109 

Ammoniakemissie (kg NH3 per ha) 56 57 59 

Broeikasgassen (gr CO2-eq/kg FPCM) 1.160 1.149 1.132 

Aandeel blijvend grasland (%) 57 60 61 

Aandeel weidebedrijven (%) 83 78 67 

Beweiding op weidebedrijven (uren per jaar) 844 771 683 

 
Wanneer een bedrijf stuurt op meer eiwit van eigen land gaat dat niet ten koste van de 
duurzaamheidskengetallen, een aantal worden zelfs gunstiger. Het meest opvallend is het lage 
stikstofbodemoverschot. De deelnemers van de Vruchtbare Kringloop laten het zien. 
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6. On the way to PlanetProof 

 
Stichting Milieu Keur (SMK) heeft voor melk een certificatieschema opgesteld met duurzaamheidscriteria (On 
the way to PlanetProof). Het schema kent basisnormen en topniveau’s waaraan de bedrijven kunnen voldoen. 
Een deel van deze normen is afkomstig uit de KringloopWijzer (tabel 18).  
 
Tabel 158: Certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’ melk (bron: SMK) 

 basisnorm topniveau 

Beweiding 
min. 120 dagen 6 uur/dag of 

min.120 dagen en 720 uur/jaar 
n.v.t. 

Eiwit van eigen land 1) > 50% > 60% 

Stikstofbodemoverschot 1) < 150 kg N/ha < 140 kg N/ha 

Ammoniakuitstoot < 80 kg NH3/ha < 75 kg NH3/ha 

Blijvend grasland > 40% > 60% 

Broeikasgasuitstoot 1) < 1200 gr CO2-eq/kg melk < 1100 gr CO2-eq/kg melk 

 
Hoe de bedrijven scoren op de ‘On the way to PlanetProof’ criteria in 2019 is weergegeven in figuur 20. De 
bedrijven scoren vooral goed op ammoniakuitstoot. 97% voldoet aan het topniveau en daarmee dus ook aan 
de basisnorm. Slechts 1% voldoet niet aan de norm en heeft een ammoniakuitstoot hoger dan 80 kg NH3/ha. 
Ook is de score voor blijvend grasland goed: 36% voldoet aan de basisnorm en 53% aan het topniveau. De 
meeste vooruitgang is te realiseren op  de uitstoot van broeikasgassen. 
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Figuur 20: Aandeel bedrijven dat voldoet aan de KLW PlanetProof normen (2019) 

 


