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De Gebiedscoöperatie IJsseldelta ziet 
Kringlooplandbouw als innovatief 
fundament voor rendabele en 
duurzame landbouw in de IJsseldelta. 
Dit leidt tot ecologisch en economisch 
duurzame kwaliteitsproducten 
van gezonde bodem. Dit betekent: 
gezonde boerenbedrijven, vruchtbare 
bodem, schoon water, weidegang, 
gezonde koeien, kruidenrijker 
grasland en meer biodiversiteit. 

Om dit te bereiken stimuleert en 
ondersteunt de Gebiedscoöperatie 
hierop gerichte initiatieven. 
Zo biedt de Gebiedscoöperatie 
agrariërs kennis en advies aan, om 
optimaal rendement te halen uit 
kringlooplandbouw. Daarbij wordt 
samen met de boerencoaches van 
de IJsseldelta gewerkt aan het 
uitwisselen van ervaringen en het 
vergroten van de bewustwording bij 
alle boeren in het gebied. 

Wat is kringlooplandbouw?
“Kringlooplandbouw is een bedrijfsvoering 
die is afgestemd op het gebruik van de op 
het bedrijf aanwezige en geproduceerde 
hulpbronnen en voorraden zoals zonlicht, 
mineralen, arbeid, organische stof en 
energie. Er wordt zeer selectief gebruik 
gemaakt van externe input. Er is respect 
voor natuurlijke systemen en – belangrijk 
– kringloop richt zich op realisatie van een 
inkomen over langere termijn.”

Frank Verhoeven, Boerenverstand
Projectleider Kringlooplandbouw IJsseldelta

‘Wat je van eigen land haalt, 
hoef je niet te kopen!’
In het Drentse Radewijk werkt 
Melkveehouder Jan Kamphuis sinds 
2008 in studiegroepverband met de 
kringloopwijzer. In recordtijd is zijn 
bedrijf ontwikkeld van 4,5 ton melk op 
de grup naar 8 ton melk en zit hij op 
een intensiteit van 24.000kg melk per 
hectare. Zijn 70 koeien melken dit vol met 
een vet van 4,48%, eiwit van 3,62% en een 
ureum van jaarrond 18. Jan heeft een zeer 
scherpe visie op graslandmanagement en 
houdt zijn opbrengsten nauwgezet bij in 
een digitaal graslandkalender systeem. 

In zijn woonkamer met zicht op de 
Duitse grens ontvangt Jan Kamphuis 
zijn collega-melkveehouders uit de 
IJsseldelta. ”We hebben net een 
meetweek gehad”, vertelt hij. Onze kuil- 
en krachtvoergegevens zijn weer netjes 
verwerkt en ingevuld op de site van DMS 
advies. Ik zie de kringloopwijzergegevens 
als aanvullend op de BEX. 

Studiegroepen:  

Bedrijfsbezoek Radewijk 
Wat betekent kringlooplandbouw  
voor de IJsseldelta?

Voorjaarsbemesting
Drijfmest wordt door 
melkveehouder Jan Kamphuis 
in het voorjaar in twee keer 
opgebracht. Andere collega’s rijden 
de drijfmest in één keer uit. Wat is 
wijsheid? Volgens Erik Smale van 
Boerenverstand leidt het vroeg in 
het voorjaar opbrengen van mest tot 
een betere benutting van fosfaat. 
Dat heeft namelijk tijd nodig om 
beschikbaar te komen voor het gras. 

“Nadeel is dat de snelle stikstof 
uitspoelt”, zegt Smale. “De boer is 
dan immers te vroeg omdat de plant 
nog niks met die stikstof kan. Later 
bemesten geeft dus een betere 
stikstofbenutting en daarom kan 
het zeker nuttig zijn de drijfmest in 
twee keer op te brengen. 

Voor drijfmest speelt dit enkel 
op droge zandgrond en niet in de 
IJsseldelta, voor alle gronden geld 
wel dat kunstmest in twee keer 
brengen voor de eerste snede zinvol 
is voor een betere benutting. Omdat 
dit voor veel melkveehouders nog 
een drempel is, is een voorbeeld als 
Jan, die zelfs drijfmest in twee keer 
brengt, een inspiratie..”

Bemestingsnorm
Voordelen pakken,  
nadelen aanpakken!
Er kunnen grote verschillen 
bestaan tussen wat je volgens de 
forfaitaire norm mag bemesten en 
bedrijfsspecifiek via de Kringloop-
wijzer. Van de bedrijven in het 
project Koeien & Kansen scoort 
25% flink boven de norm en 25% 
zit er flink onder.  Op basis van 
de kringloop-gegevens mogen die 
laatsten een stuk minder bemesten. 
Maar de soep wordt niet zo heet 
gegeten als die wordt opgediend. 
Er moet weliswaar worden gewerkt 
met de kringloopwijzer, maar, 
net als in de BEX, ben je niet 
verplicht deze cijfers op te voeren. 
Kringloopboeren kunnen dus 
hun voordeel pakken. Binnen de 
mestwetgeving wordt de forfaitaire 
norm door de overheid bepaald op 
basis van melkproductie. 

Kringloop-
landbouw 
IJsseldelta
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta 
wil de vitaliteit en kwaliteit 
van de regio IJsseldelta 
verbeteren. Onder de vlag van 
de Gebiedscoöperatie werken 
bewoners, ondernemers en 
belangenorganisaties samen 
op het gebied van landbouw, 
natuur & landschap, toerisme 
& recreatie en energie & 
duurzaamheid. Binnen de 
sectie “agro & food” wordt 
momenteel werk gemaakt 
van  kringlooplandbouw en 
de ontwikkeling van (streek)
producten. In dit informatie-
bulletin leest u hoe het daarmee 
staat.

In 2016 worden de volgende 
opleidingen aangeboden: 
•	 	Smaakmakers	van	de	

IJsseldelta (verdiepingstraject 
(streek)producten)

•	 	De	IJsseldelta	koe	op	rantsoen	
(verdiepingscursus voeding)

•	 	De	vruchtbare	IJsseldelta	
bodem  (verdiepingscursus 
bodembeheer)   

•	 	Kringloopboeren	in	de	
IJsseldelta (studiegroepen 
kringlooplandbouw)

Het traject Smaakmakers van de 
IJsseldelta is inmiddels van start 
gegaan. Verder draaien binnen de 
Gebiedscoöperatie op dit moment 
een viertal studiegroepen waarin 
melkveehouders in de IJsseldelta zich 
bekwamen in kringlooplandbouw. 
Wie interesse heeft in de 
studiegroepen of één van de 
verdiepingstrajecten kan zich opgeven 
via info@gcijsseldelta.nl. 

Met de cijfers van de kringloopwijzer 
kunnen we  beter begrijpen hoe de BEX 
werkt. Dat is handig.”

Kamphuis: Ik werk actief 
met een management-
programma. Daarin kun je 
het perceel aanvinken en 
de uitgevoerde bewerking 
invullen. Bijvoorbeeld 

hoeveel kunstmest je toepast en 
hoeveel drijfmest is opgebracht. 
Omdat de monsteruitslagen erin 
staan, weet je ook hoeveel kalium, 
stikstof en fosfaat erin zat. Ik weet 
ook precies wat er in de kuil zit. Van 
welke percelen en hoeveel hectaren. 
Ook welke koeien in welk perceel 
hebben rondgelopen en hoeveel  gras 
die in hoeveel uur hebben gevreten. 
Ik doe dus veel aan graslandbeheer, 
want ondanks het feit dat ik hier op 
de hoge zandgronden zit, blijft gelden: 
‘alles wat je van eigen land haalt hoef 
je niet te kopen’.



Volgens een speciaal model 
produceert een koe die 8000 liter 
melk geeft, zo’n 40 kilo fosfaat. 
Met de kringloopwijzer kan blijken 
dat dit in de praktijk anders is, 
bijvoorbeeld 36. Er mag dan minder 
mest worden uitgereden en boeren 
moeten overtollige mest afvoeren.  
Agrarische bedrijven zijn echter niet 
verplicht de Kringloopwijzer toe te 
passen. “Laat je je kuil opmeten en 
heb je BEX-voordeel, dan gebruik je 
hem en kun je dat voordeel nemen. 
Anders vink je dat onderdeel niet 
aan in de Kringloopwijzer en geldt 
gewoon de forfaitaire norm.” 
Dat adviseert Erik Smale van 
Boerenverstand.  

Dit ontslaat je als kringloopboer 
echter niet van je zakelijke 
verantwoordelijkheid om slechte 
scores bij te sturen. De cijfers 
geven je immers de kans om te 
sturen in je eigen bedrijfsvoering 
en dat is erg waardevol. Voordeel 
pakken en nadelen aanpakken, 
daar gaat het om.

Eind november vond een geslaagde 
meetweek plaats. Deelnemers in de 
studiegroepen Kringlooplandbouw 
brachten onder andere nauwkeurig 
in kaart hoeveel kracht- en ruwvoer 
hun koeien kregen en hoeveel melk 
dat opleverde. De resultaten werden 
aansluitend besproken tijdens 
huiskamergesprekken. Het leverde 
iedereen boeiende inzichten op om de 
eigen bedrijfsvoering te verbeteren. 

Bewust voeren leidt voor 
melkveehouders vaak tot grote 
kostenbesparing. Daarnaast komt 
dit het milieu ten goede omdat de 
kringloop van mineralen als fosfor en 
stikstof zoveel mogelijk gesloten blijft. 
Zo kan een teveel aan fosfor in het voer 
leiden tot ongewenste uitspoeling naar 
het grondwater in de bodem in de vorm 
van fosfaat. 

John Baars van DMS Advies is erg te 
spreken over de inzet en betrokkenheid 
van de kringloopboeren van de 
IJsseldelta. “Ze zijn heel fanatiek bezig 
en tonen een grote interesse in de 
voordelen van kringlooplandbouw 
voor hun eigen bedrijfsvoering.” Uit 
de meetweek kwam naar voren dat 
de werkelijke voerefficiëntie soms 
behoorlijk kan verschillen ten opzichte 
van de berekende voerefficiëntie. De 
oorzaken hiervoor variëren per bedrijf 
maar het staat buiten kijf dat het 
loont om deze bloot te leggen en aan 
te pakken. Het gaat vaak om kleine 
onnauwkeurigheden, maar die kunnen 
grote afwijkingen in voerefficiëntie 
veroorzaken. De gemiddelde 
voerefficiëntie lag op 1,35, met een 
gemiddeld lactatiestadium van 167 
dagen en een gemiddelde productie van 
29,8 kg meetmelk (gecorrigeerd voor 
vet en eiwit).

Succesvolle meetweek 
Gebiedscoöperatie IJsseldelta 

Fosfaat
In het algemeen bleek dat de 
kringloopboeren het al behoorlijk goed 
doen als het gaat om het beperken van 
uitspoeling van fosfaat naar de bodem. 
Dat viel ook wel te verwachten omdat 
het rijke grasland van de IJsseldelta 
veel fosfor opneemt. 

Toch wordt de boeren geadviseerd om 
de verhouding ruw eiwit en fosfor goed 
in de gaten te blijven houden.  Niet in 
het minst omdat efficiëntere omgang 
met fosfor boeren ruimte kan opleveren 
om straks binnen de mestwetgeving 
toch meer koeien te kunnen houden. 

Achtergrond: 

‘Weidekoeien presteren beter’
CBS-cijfers laten zien dat 
het twintig jaar geleden nog 
uitzonderlijk was om melkvee 
altijd op stal te houden, maar 
tegenwoordig geldt dat voor 30 
procent van de koeien. Vooral de 
grote landbouwbedrijven laten hun 
koeien permanent binnen staan, 
veelal uit praktische overwegingen. 
In de IJsseldelta kiezen de meeste 
melkveehouders bewust voor 
weidegang. Gegevens van ‘Koeien & 
Kansen’ tonen aan dat boeren die 
weiden betere bedrijfsprestaties 
laten zien. 

Over de relatie tussen beweiding 
en bedrijfsoverschot wordt veel 
beweerd. Vaak wordt gezegd dat 
het opstal hebben van koeien veel 
efficiënter is.  De statistieken van 
700 kringloopwijzers wijzen anders 
uit. Weidekoeien presteren zelfs 
beter. 

Voor BEX-winst wordt aangeraden 
aan te sturen op een ruw eiwitgehalte 
van onder de 170 en P van onder 
de 4 (streefgetallen zijn 150RE en 
3,5P). Sturen via de krachtvoergift is 
voldoende aangezien het gras in de 
IJsseldelta al een rijk ruw eiwitgehalte 
kent. Ook bleek uit de meetweek 
dat het ruweiwit gehalte in de kuilen 
(159 gram) gemiddeld iets hoger 
ligt dan de database van DMS en 
dat het fosforgehalte lager is dan 
het gemiddelde van 3.65 gram. Op 
basis van deze meetweek zouden de 
bedrijven een klein voordeel kunnen 
verwachten in de bedrijfsspecifieke 
excretie op stikstof en fosfaat. Deze 
meetweek is echter wel alleen voor 
de melkkoeien en ‘slechts’ 1 week 
in 1 jaar. Droge koeien en jongvee 
zijn niet meegerekend. Afhankelijk 
van de hoeveelheid jongvee bepaalt 
de meetweek zo’n 70% van de 
bedrijfsspecifieke excretie.

In theorie kun je koeien beter voeren 
als je ze binnen houdt, maar in de 
praktijk blijkt de gemiddelde boer met 
nul weide-uren dit helemaal niet te 
doen!

Consument wil  
betalen voor beweiding
Overigens pleiten niet alleen 
zakelijke, doelmatigheids-
overwegingen voor weidegang, 
ook de vraagkant komt sterk in 
beweging. Onderzoek van TNS 
Nipo laat zien dat maar liefst 
71 procent van de Nederlanders 
bereid is iets meer te betalen 
voor een pak weidemelk. Van 
de respondenten zei 84 procent 
het ‘belangrijk’ te vinden dat 
koeien een deel van het jaar in 
de wei staan. 35 procent wilde 1 
tot 5 eurocent meer betalen. 36 
procent heeft er meer dan vijf 
cent extra voor over.

Ruw as
Deelnemers aan de studiegroepen 
worden verder geadviseerd het gehalte 
ruw as in de graskuil naar beneden 
te brengen en bij het rantsoen van 
de koeien goed te letten op het 
lactatiestadium van de koeien. Ruw 
as is het anorganische gedeelte van 
de organische stof. Het wordt vaak 
geassocieerd met zand, maar het 
kunnen ook mineralen zijn die niet 
volledig zijn omgezet in organische 
stof. Uit de meetresultaten blijkt in de 
IJsseldelta het percentage ruw as in 
voerkuilen flink hoog zijn. De oorzaak 
daarvan is kan gelegen zijn in de 
aanwezigheid van teveel mollen of te 
diep bewerken of land dat niet erg vlak 
is. Wees kritisch op het Ruw as gehalte 
en beoordeel waar de oorzaak ligt. 
Tip: naast mollen is veelal een te kort 
afgestelde maaihoogte de oorzaak. Kort 
maaien betekent ook dieper schudden, 
harken en oprapen/hakselen. Het 
risico op het meenemen van zand/klei 
is dan groter. Voordeel van een hogere 
maaihoogte is tevens dat hergroei na 
maaien sneller plaatsvindt en hierdoor 
een hogere netto grasopbrengst per 
hectare op jaarbasis mogelijk is. 

Lactatiestadium
Ook met betrekking tot het 
lactatiestadium kan veel winst worden 
behaald. Veel van de berekende 
rantsoenen waren op basis van 
een jonger lactatiestadium dan de 
werkelijkheid.  Gemiddeld genomen 
worden de koeien dan te royaal gevoerd. 
Het is daarom aan te raden kritisch 
te kijken naar het werkelijke aantal 
lactatiedagen in de stal en hoe dit zich 
verhoudt tot het berekende rantsoen. 



Rantsoenefficiëntie levert geld op
Vaak wordt gedacht dat hoogproductieve 
koeien een hogere fosforefficiëntie hebben 
dan laagproductieve koeien. Maar dat blijkt 
niet uit de kringloopcijfers van Koeien 
& Kansen.  De rantsoenefficiëntie blijkt 
juist bepalend voor de melkproductie. 
Maar melkveebedrijven berekenen die 
doorgaans niet of nauwelijks, terwijl het 
tienduizenden euro’s kan opleveren. 

Fosfor, ofwel krachtvoer, is goed voor de 
melkproductie en het levensonderhoud 
van de koe. Melkveehouders besteden 
daarom veel aandacht aan een goede 
fosforefficiëntie. Dat betekent echter niet 
dat veel fosfor toedienen altijd goed is. 
Fosfor is namelijk niet alleen duur, als er 
teveel wordt toegediend laten koeien dit 
mineraal ook onbenut. Weggegooid geld 
dus. Het is verstandiger om goed naar 
de totale rantsoenefficiëntie te kijken. 
Dat levert geld op. “Zeker als je begint 
met meten van de voerefficiëntie, zijn de 
verschillen gigantisch”, weten ze op het 
Koeien & Kansenbedrijf van Frank Post. 
“Denk aan verschillen van zeker 0,5 kg 
melk per kilogram droge stof. Dat zijn 
echt onvoorstelbare hoeveelheden. Reken 
het maar eens door naar bedrijfsniveau. 
Een bedrijf met 100 koeien kan dit op 
jaarbasis 60-70.000 euro schelen. Dat 
gaat echt hard,” aldus Post. 

Sturen op fosfor kan op verschillende 
manieren. Ten eerste door andere 
‘leveranciers’ van eiwit te kiezen. Je 
kunt bijvoorbeeld kiezen voor soja in het 
veevoer in plaats van raap, of overstappen 
van soja op lupine. Je houdt dan het 
eiwitniveau op peil maar zakt met je 
eiwitgehalte in de brok. Een tweede 
manier is door het fosforniveau in de brok 
te verlagen door eiwit eruit te doen en 
maismeel erin, of tarwe.

Optimalisatie bodemspoor
De kringloopwijzer geeft de 
agrarisch ondernemer veel inzicht 
in de bedrijfsvoering. De vraag ‘hoe 
goed je het doet?‘ wordt volgens 
Frank Post veelal bepaald door drie 
zaken: grondstof, vakmanschap en 
beheertype. Heb je veel beheerland? 
Dan drukt dit het gemiddelde hard 
naar beneden toe. Zit je dan ook nog 
op schraal zand? Dan drukt ook dit 
je score. Verbouw je veel maïs? Dan 
kom je al snel met je nitraatnormen 
in de knoei. Gelukkig kunnen 
kringloopboeren vooral op het gebied 
van vakmanschap sturen en relatief 
snel winstboeken, bijvoorbeeld via 
optimalisatie van je ‘bodemspoor’: 
hoe werk je aan je aan stikstof 
bodembenutting, hoe kun je doordacht 
doorzaaien en hoe ga je om met 
voorjaarsgroei?

Voorjaarsgroei
Natuurlijk. Elk bedrijf en elk perceel 
is anders en ook het weer blijkt 
altijd weer onvoorspelbaar. Maar 
als het gaat om voorjaarsgroei 
en maaimomenten zijn er toch 
steeds een aantal ervaringen en 
wetmatigheden die de boerenvakman 
verder helpen bij het nemen van 
de eigen beslissingen. Besteedt 
ten eerste goed aandacht aan de 
voorjaarsgroei. Frank Post heeft zich 
bijvoorbeeld bewust een duidelijk doel 
gesteld: “De droge stofproductie is 
in mei-juni het hoogst en die moet je 
dus optimaal benutten. 

Ik heb daarom bepaald dat ik 
minimaal 4 ton droge stof wil 
oogsten. Daarom kies ik ervoor de 
eerste snede bewust wat langer te 
laten worden. Het is dan weliswaar 
moeilijk om er voldoende eiwitten in 
te houden, maar ja, van gras komt 
gras. Dus in de laatste week heb 
je de hoogste droge stoftoename. 
Omdat het gras in het voorjaar toch 
niet verhout, durf ik die eerste snede 
gerust wat ouder te laten worden. 
Daarna is het voor mij iedere 5 
weken maaien. De hoeveelheid gras 
is daarvoor niet bepalend. Het weer 
natuurlijk nadrukkelijk wel!”

Studiegroepen:
Bedrijfsbezoek Nieuweroord 
De nuchtere ambitie van 
kringloopmanager Post
Frank Post werkt sterk bedrijfsmatig 
aan de hand van de kringloopwijzer. 
Hij runt zijn melkveebedrijf als een 
nuchtere manager. Hij focust sterk 
op voerefficiëntie en het verbeteren 
van de graslandproductie door 
nauwkeuriger te bemesten. “In 
mijn filosofie moet je eigenlijk tot in 
lengte van dagen boer kunnen zijn op 
een stuk grond, zonder dat je deze 
verzadigt of uitmergelt.”

Post bestiert in Nieuweroord een 
melkveebedrijf met circa 140 
koeien en jongvee op 45 hectare 
grond. “Ik heb een intensief bedrijf 
en produceer per koe 3 tot 6 ton 
melk. Mijn doelstelling is steeds om 
een vaste kasstroom te realiseren. 
Ik wil mijn bedrijf niet zozeer flink 
verder vergroten. Dan wordt je 
bedrijfsvoering minder beheersbaar 
en het bedrijf kwetsbaarder. 

Niet doen dus! Voor mijn 45e wil ik 
schuldenvrij zijn en daarna pensioen 
opbouwen.”

Als Koeien & Kansenbedrijf is 
Post een van de voorlopers die 
met de kringloopwijzer aan de 
slag is gegaan. Als pilot bedrijf 
mag hij bedrijfsspecifieke 
bemestingsnormen hanteren. 
Zijn korte termijnstrategie richt 
zich ten eerste op optimalisatie 
van koecomfort en op betere 
technische resultaten. Ten 
tweede streeft hij naar 
productieverhoging. Vijf extra 
koeien, een hogere krachttoegift 
en minder afvoer van oudere 
dieren, moeten 1 ton melk extra 
opleveren. “En als de melk goed is 
gaan we 3 keer daags melken. Ook 
daar kun je een ton op scoren.” 

Doorzaaien
Om het organische stofgehalte in de 
bodem op te krikken en het eiwitgehalte 
op peil te houden, moet de melkveehouder 
graszoden hebben die zo oud mogelijk zijn. 
Vroeger ging het bij Post zo: “Als er na 4 à 5 
jaar wat onkruid in kwam, dan zaaiden we 
het perceel opnieuw in. Nu doen we dat na 
8 jaar. In het zesde jaar kun je dan prima 
een keer doorzaaien. Als je de discipline 
hebt er daarna niks meer mee te doen, kan 
dat heel succesvol zijn. Dus niet de pinken 
er even overheen laten gaan als er half 
oktober weer een mooie snit gras staat. 
Voor je het weet zijn alle net gekiemde 
grasjes dan weg. 

Stikstofbodembenutting 
Zorg dat je stikstofbodembenutting goed 
is, dan heb je een laag bedrijfsoverschot. 
Een overschot bestaat uit uitspoeling 
in de vorm van nitraat en ophoping of 
opbouw van organische stof in de bodem. 
Het organische stofgehalte is meestal 
hoog in grasrijke gebieden. We willen niet 
dat stikstof verdwijnt uit de kringloop in 
de bodem of dat opbouw van organische 
stof door de overheid als verlies wordt 
beschouwd. Frank Post meet wat er met 
de stikstof op zijn land gebeurt. “Je kunt 
nu in de cijfers zien dat er nauwelijks nog 
verlies is van het bodemoverschot naar 
het grondwater. Het aantal milligram per 
liter grondwater in een jaar is van 100 naar 
15-20 gram gegaan. Terwijl het organische 
stofgehalte met ruim 1 procent is 
toegenomen. Ieder jaar wordt er wel 50 tot 
60 kilo stikstof vastgelegd in de bodem.” 

Krachtvoer
Richt je op Conditieverloop
Neemt de melkproductie toe als je 
meer krachtvoer toedient? Ja en 
nee, ligt aan de koe! Je kunt je met 
krachtvoer beter richten op de conditie 
van de koe. Als een koe veel melk geeft 
zonder conditieverlies kan ze dus veel 
melk uit ruwvoer produceren: de ideale 
koe! Let daarom bij het individueel 
aanpassen van de krachtvoergift op 
de conditie van de koe en staar je 
niet blind op de liters. Een efficiënte 
productie krijg je enkel van gezonde 
koeien en koeien hou je gezond door 
het conditieverloop te beperken.




