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Voorwoord

Voorwoord
Dit rapport is het resultaat van mijn minor thesis Business Economics. Het doel was om de economische
duurzaamheid te bepalen van omslagen in denken en doen op een Nederlands melkveebedrijf. Door
Wageningen

UR

Livestock

Research

is

een

viertal

ontwerpen

gemaakt

van

Nederlandse

melkveebedrijven waarbij een andere manier van denken en doen is toegepast. De MeentXL is het
ontwerp dat gekozen is en plaats biedt aan 150 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Aan de hand van
een simulatiemodel is De MeentXL vergeleken met een conventioneel melkveebedrijf om de verschillen in
economische duurzaamheid te bepalen.
In eerste instantie leek het mij een vrij duidelijke opgave: werk beide bedrijfsconcepten uit en maak een
vergelijking. De grote lijn was snel duidelijk, maar op details ontstonden er eerder meer vragen dan
antwoorden. Want, wat is een conventioneel melkveebedrijf en hoe ziet een dergelijk melkveebedrijf eruit
wanneer je het vergelijkbaar wilt maken met De MeentXL. Bij De MeentXL ontstonden vragen over de
bedrijfsopzet en aannames en in hoeverre deze in de praktijk te realiseren zijn.
Gelukkig kon ik terugvallen op experts die mij hielpen in het nemen van beslissingen en het doen van
aannames. Allereerst wil ik Gerard Giesen en Maarten Vrolijk bedanken voor de begeleiding. Gerard
bedankt voor je kritisch commentaar en het bijsturen op momenten dat het nodig was. Maarten bedankt
voor het aandragen van je kennis over integrale duurzaamheid en het beschikbaar stellen van je netwerk.
Daarnaast wil ik alle personen bedanken die tijd hebben genomen om mij te woord te staan en
antwoorden te geven op mijn vragen. Aart, Harm, Klaas, Gertjan, Marc en Jasper, bedankt.
Het was voor mij een leuk en vooral leerzaam onderzoek. Ik hoop dat een beter economisch inzicht in de
omslagen in denken en doen van een Nederlands Melkveebedrijf lijdt tot een verdere ontwikkeling van de
ontwerpen en implementatie in een integraal duurzame melkveehouderij mogelijk maakt.
Lelystad, 7 april 2011
Rik Vlemminx

Samenvatting

Samenvatting
In 2008 schreef de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Mevrouw Verburg,
haar toekomstvisie op de veehouderij. Hierin staat de doelstelling om in vijftien jaar de veehouderij in
Nederland te ontwikkelen tot een duurzame veehouderij. Deze visie vraagt om een duurzaamheidssprong
waarbij het leveren van kwaliteitsproducten met respect voor mens, dier en milieu voorop staat. In de
huidige melkveehouderij is een aantal tegenstrijdigheden en conflicten die een dergelijke
duurzaamheidsprong in de weg staan. Ze zijn het resultaat van de manier waarop de melkveehouderij in
Nederland zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Om deze tegenstrijdigheden te overwinnen is
een omslag nodig in denken en doen: een systeeminnovatie.
Wageningen UR Livestock Research heeft met het project ‘Kracht van Koeien’ vier nieuwe concepten
ontwikkeld voor zo’n systeeminnovatie in de Nederlandse melkveehouderij. Deze ontwerpen zijn
respectievelijk De Meent, De Meent XL, De Bronck en Amstelmelk. Uitgangspunt bij deze ontwerpen is
dat het houden van melkvee op een veel duurzamere manier kan dan in de huidige situatie gebeurt. Het
project streeft naar een melkveehouderij waarin de koe het goed heeft, de ondernemer een goede
boterham verdient, die het milieu ontziet en daarnaast tegemoet komt aan de wensen van de burger. Alle
ontwerpen in het project ‘Kracht van Koeien’ zijn gebaseerd op vier omslagen in denken en doen. De
omslagen betreffen respectievelijk de koe, de nutriëntenkringloop, kapitaal en arbeid en de bodem. De
effecten van deze vier omslagen op de facetten people en planet zijn redelijk inzichtelijk gemaakt binnen
het project. Echter, het facet profit is tot nu toe onderbelicht gebleven, terwijl het een belangrijke
voorwaarde is voor de levensvatbaarheid van een melkveebedrijf. Wageningen UR Livestock Research
wil daarom meer inzicht krijgen in de economische duurzaamheid van een dergelijke systeeminnovatie.
Het doel van dit onderzoek was het effect op de economisch duurzaamheid bepalen van een innovatief
bedrijfssysteem voor de melkveehouderij. Daarvoor is onderzocht welk effect variaties in levensduur,
graslandproductie, diergezondheid, arbeidsbehoefte en melkwinningssysteem hebben op het verschil in
economische duurzaamheid. Uitgangspunt hierbij is een vergelijking tussen De MeentXL met een
bedrijfsomvang van 150 melk- en kalfkoeien en een conventioneel Nederlands melkveebedrijf met
hetzelfde aantal melk- en kalfkoeien. De winstgevendheid van een melkveebedrijf is daarbij een goed
kenmerk voor het bepalen van de economische duurzaamheid (profit). Deze kan gemeten worden aan de
hand van het gezinsinkomen uit het bedrijf. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een
simulatiemodel met gevoeligheidsanalyse. Aan de hand van de literatuurstudie zijn een reeks aannames
gedaan op het gebied van bedrijfsorganisatie, bedrijfsvoering en technische en economische kengetallen.
Deze aannames zijn verwerkt in het simulatiemodel, waarmee het verschil in het gezinsinkomen uit het
bedrijf tussen beide bedrijfsconcepten wordt berekend en een gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten laten zien dat het ontwerp van De MeentXL economisch niet duurzaam is. In
vergelijking met een conventioneel melkveebedrijf is het gezinsinkomen uit het bedrijf bijna 60.000 euro
lager. Dit verschil wordt groter indien gestelde doelen uit het ontwerp niet gerealiseerd worden in de
praktijk. Een deel van de omslagen in denken en doen resulteert daarbij wél het juiste economische effect,
maar worden overschaduwd door de negatieve economische consequenties van andere omslagen in
denken en doen.
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Het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf tussen het conventioneel melkveebedrijf en De MeentXL
wordt veroorzaakt door hogere niet toegerekende kosten die niet gecompenseerd worden door hogere
opbrengsten en lagere toegerekende kosten. De totale opbrengsten zijn bij De MeentXL ongeveer 10.000
euro hoger door de verkoop van ruwvoer. De toegerekende kosten zijn ruim 30.000 euro lager door lagere
kosten voor voer, bemesting, hygiëne en diergezondheid. De niet toegerekende kosten zijn ruim 90.000
euro hoger door hogere investeringen in huisvesting en melkwinning die leiden tot hogere kosten voor
afschrijving, onderhoud en verzekering.
De langere levensduur van melk- en kalfkoeien draagt positief bij aan het verschil in gezinsinkomen uit het
bedrijf. De doelstelling van een gemiddelde levensduur van 9 jaar is daarbij belangrijk, omdat een kortere
levensduur van melk- en kalfkoeien een aanzienlijk negatief effect heeft op het verschil in gezinsinkomen
uit het bedrijf. De toename van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf bedraagt € 791 per procent
kortere levensduur bij een 10 procent kortere levensduur en € 1.541 per procent kortere levensduur bij
een 30 procent kortere levensduur.
De keuze van het melkrobotsysteem heeft een grote invloed op het verschil in gezinsinkomen uit het
bedrijf. Door twee in plaats van drie eenboxsystemen te gebruiken, daalt het verschil in gezinsinkomen uit
het bedrijf met ruim 25.000 euro. De keuze voor een multiboxsysteem verhoogd het gezinsinkomen uit het
bedrijf met 13.000 euro, maar heeft geen effect op het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf.
De hoge graslandproductie van 16.000 kilogram bruto droge stof per hectare per jaar draagt positief bij
aan het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. Het niet realiseren van deze hoge grasopbrengst heeft
een behoorlijk negatieve invloed op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. De toename van het
verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf bedraagt daarbij € 530 per procent lagere graslandproductie bij
een 6 procent lagere graslandproductie en € 757 per procent lagere graslandproductie bij een 19 procent
lagere graslandproductie.
De lage incidentie van mastitis en kreupelheid heeft een positief effect van ruim 10.000 euro op het
verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. Er dient hierbij echter rekening te worden gehouden met het feit
dat gezondheidsvoordelen van een beter dierenwelzijn en het voeren naar behoefte teniet kunnen worden
gedaan door de hogere levensduur van de melk- en kalfkoeien.
De arbeidsbehoefte heeft slechts onder bepaalde voorwaarden een beperkt positief effect op het verschil
in gezinsinkomen uit het bedrijf. Een forse stijging van de arbeidsbehoefte met 100 procent resulteert
daarbij in een beperkte afname van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf met ruim 6.000 euro.
Bij eventuele herontwerpen moeten omslagen in denken en doen die positief bijdragen aan het
gezinsinkomen uit het bedrijf nog beter benut worden. Het effect van de omslagen in denken en doen die
negatief bijdragen aan het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf moet zoveel mogelijk beperkt worden.
De belangrijkste aanbevelingen om dit te bereiken zijn:
- Een betere afweging maken tussen het beoogde dierenwelzijn en de investeringen die daarvoor
gedaan worden in de dierhuisvesting. Bij het huidige ontwerp van De MeentXL zijn de jaarkosten
van de dierhuisvesting ruim 60.000 euro hoger ten opzichte van het ontwerp van het
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conventioneel melkveebedrijf. Daartegenover staan maar ongeveer 10.000 euro lagere kosten die
direct toe te rekenen zijn aan een verbetert dierenwelzijn.
-

Een duidelijke afweging maken tussen het dierenwelzijn en het aantal dieren per kudde in
verband met de onderbezetting bij de melkrobot. Door met twee in plaats van drie melkrobots te
melken, neemt het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf met ruim 25.000 euro af.
Daarnaast kan er gekozen worden voor een multiboxsysteem, wat het gezinsinkomen uit het

-

bedrijf met 13.000 euro verhoogd.
Compactere en efficiëntere inrichting van De MeentXL. Bij een herontwerp is het aan te bevelen
om de melkgevende koeien, de droogstaande koeien en het jongvee zoveel mogelijk bij elkaar te
huisvesten. Op die manier kan er compacter gebouwd worden, wordt bespaard op bouwkosten en
zijn er minder problemen te verwachten op het gebied van ruimtelijke ordening.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond en probleemstelling
In 2008 schreef de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Mevrouw Verburg,
haar toekomstvisie op de veehouderij. Hierin staat de doelstelling om in vijftien jaar de veehouderij in
Nederland te ontwikkelen tot een duurzame veehouderij in al zijn facetten: people, planet en profit
(Verburg, 2008). Deze visie vraagt om een systeeminnovatie waarbij het leveren van kwaliteitsproducten
met respect voor mens, dier en milieu voorop staat.
Sociale duurzaamheid (people) is opgebouwd uit interne en externe sociale duurzaamheid. De acceptatie
van en waardering door de maatschappij bepaalt in grote mate de externe sociale duurzaamheid van een
ontwikkeling. Acceptatie en waardering zijn hierbij gekoppeld aan de manier waarop mensen zaken
waarnemen en deze koppelen aan eigenwaarde, interesse en kennis (de Boer et al., 2008). De
werkomstandigheden waaronder de melkveehouder zijn of haar taken uitvoert is bepalend voor de interne
sociale duurzaamheid (van Calker et al., 2005). Wanneer een ontwikkeling maatschappelijk
geaccepteerd, maar door de veehouder niet als dusdanig uitgevoerd kan worden, is er geen sprake van
sociale duurzaamheid en vice versa. Een ontwikkeling in de melkveehouderij wordt gezien als ecologisch
duurzaam (planet) wanneer vervuilende emissies en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op de lange
termijn kunnen worden verwerkt en aangevuld door de natuurlijke omgeving (Payraudeau en van der
Werf, 2005). De economische duurzaamheid (profit) van een melkveebedrijf is gedefinieerd als de
mogelijkheid van de melkveehouder om zijn of haar bedrijf voor te zetten, met andere woorden, het betreft
de economische levensvatbaarheid (van Calker et al., 2005).
In de huidige melkveehouderij is een aantal tegenstrijdigheden en conflicten die een duurzaamheidsprong
in de weg staan. Ze zijn het resultaat van de manier waarop de melkveehouderij in Nederland de
afgelopen decennia is gegroeid. Om deze tegenstrijdigheden te overwinnen is een omslag nodig in
denken en doen: een systeeminnovatie. Wageningen UR Livestock Research heeft met het project
‘Kracht van Koeien’ vier nieuwe concepten ontwikkeld voor zo’n systeeminnovatie in de Nederlandse
melkveehouderij. Deze ontwerpen zijn respectievelijk De Meent, De Meent XL, De Bronck en Amstelmelk.
Uitgangspunt bij deze ontwerpen is dat het houden van melkvee op een veel duurzamere manier kan dan
in de huidige situatie gebeurt. Het project streeft naar een melkveehouderij waarin de koe het goed heeft,
de ondernemer een goede boterham verdient, die het milieu ontziet en daarnaast tegemoet komt aan de
wensen van de burger (Bos et al., 2009).
Alle ontwerpen in het project ‘Kracht van Koeien’ zijn gebaseerd op vier omslagen in denken en doen. De
omslagen betreffen respectievelijk de koe, de nutriëntenkringloop, kapitaal en arbeid en de bodem. De
effecten van deze vier omslagen op de facetten people en planet zijn redelijk inzichtelijk gemaakt binnen
het project. Echter, het facet profit is tot nu toe onderbelicht gebleven, terwijl het een belangrijke
voorwaarde is voor de levensvatbaarheid van een melkveebedrijf. Wageningen UR Livestock Research
wil daarom meer inzicht krijgen in de economische duurzaamheid van een dergelijke systeeminnovatie.
Uitgangspunt hierbij is een vergelijking tussen De MeentXL met een bedrijfsomvang van 150 melk- en
kalfkoeien en een conventioneel Nederlands melkveebedrijf met hetzelfde aantal melk- en kalfkoeien.
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De winstgevendheid van een melkveebedrijf is daarbij een goed kenmerk voor het bepalen van de
economische duurzaamheid (profit). Deze kan gemeten worden aan de hand van het gezinsinkomen uit
het bedrijf (van Calker et al., 2005). Het verloop van het gezinsinkomen uit het bedrijf van
melkveebedrijven in Nederland met meer dan 150 Nederlandse grootte-eenheden gedurende de periode
2001-2008 is weergegeven in figuur 1.1 (LEI, 2010).

700,000

Totale opbrengsten (inclusief baten)
Totaal betaalde kosten en afschrijving
Gezinsinkomen uit het bedrijf

600,000
500,000
400,000
300,000
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Figuur 1.1: Gezinsinkomen uit het bedrijf van Nederlandse melkveebedrijven met meer dan 150 Nederlandse grootte-eenheden

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
Het doel van dit onderzoek is het effect op de economisch duurzaamheid bepalen van een innovatief
bedrijfssysteem voor de melkveehouderij. De onderzoeksvragen daarbij zijn:
Hoofdvraag:
Welk effect heeft een innovatief bedrijfssysteem voor de melkveehouderij op de economische
duurzaamheid van een Nederlandse melkveebedrijf?
Deelvragen:
1. Hoe is de bedrijfsorganisatie en –voering van een Nederlands melkveebedrijf met ongeveer 150
melkkoeien?
2. Hoe zijn de technische en economische resultaten van een Nederlands melkveebedrijf met
ongeveer 150 melkkoeien?
3. Welke concrete veranderingen in de bedrijfsorganisatie en -voering zijn verwerkt in de MeentXL
op basis van de aspecten koe, nutriëntenkringloop, kapitaal/arbeid en bodem?
4. Welke mogelijke gevolgen hebben deze veranderingen voor de technische resultaten van het
bedrijf?
5. Welke mogelijke gevolgen hebben deze veranderingen voor de investeringen, kosten,
opbrengsten en economische resultaten?
6. Wat is het verschil in economische duurzaamheid tussen een Nederlands melkveebedrijf en de
MeentXL?
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1.3 Onderzoeksopzet
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een analyse met behulp van een simulatiemodel. Aan de
hand van de literatuurstudie worden een reeks aannames gedaan op het gebied van bedrijfsorganisatie,
bedrijfsvoering en technische en economische kengetallen. Deze aannames worden verwerkt in een
simulatiemodel, waarmee het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf tussen beide bedrijfsconcepten
wordt berekend. Daarnaast wordt met het simulatiemodel een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

1.4 Inhoud
In het rapport wordt eerst de huidige manier van denken en doen binnen de conventionele Nederlands
melkveehouderij beschreven in hoofdstuk 2. Achtereenvolgens worden de bedrijfsorganisatie,
bedrijfsvoering, technische resultaten en economische resultaten besproken. In hoofdstuk 3 worden de
uitgangspunten van beide bedrijfsconcepten, de gedachtegang achter De MeentXL en de omslagen in
denken en doen besproken. Bij de omslagen in denken en doen wordt gekeken naar verschillen tussen
beide bedrijfsconcepten, waarbij de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsvoering en technische resultaten
afzonderlijk aan bod komen. Met een simulatiemodel worden beide bedrijven economisch doorgerekend
en wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Het simulatiemodel wordt beschreven in hoofdstuk 4. In
hoofdstuk 5 wordt het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf besproken. De resultaten van de
gevoeligheidsanalyse worden weergegeven in hoofdstuk 6. De discussie, conclusie en aanbevelingen
staan in hoofdstuk 7.
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2. De Nederlandse melkveehouderij
In dit hoofdstuk wordt de Nederlandse melkveehouderij nader bekeken aan de hand van een aantal
tabellen. Allereerst wordt de bedrijfsorganisatie bekeken in paragraaf 2.1. De bedrijfsvoering en
technische resultaten worden besproken in paragraaf 2.2. Paragraaf 2.3 gaat verder in op de
economische resultaten van Nederlandse melkveebedrijven. Alle weergegeven kengetallen in de tabellen
zijn afkomstig van het Bedrijven-Informatienet (BINternet) van het Landbouw Economische Instituut (LEI)
De kengetallen in BINternet zijn gebaseerd op een steekproef van 285 Nederlandse melkveebedrijven
1

met een omvang tussen 16 en 2.000 Europese grootte-eenheden (LEI , 2011). De gegevens zijn
afkomstig van het jaar 2009. In elke tabel zijn vijf kolommen met kengetallen weergegeven. De eerste
kolom geeft de gemiddelde waarden weer van alle steekproefbedrijven. In de kolommen twee tot en met
vijf zijn de bedrijven ingedeeld naar Standaard Opbrengst (SO). De SO is een gestandaardiseerde
opbrengst per hectare of per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt
2

behaald. Bedrijfstoeslagen en subsidies zijn niet in deze normen opgenomen (LEI , 2011)

2.1 Bedrijfsorganisatie
In tabel 2.1 is de bedrijfsorganisatie weergegeven van Nederlandse melkveebedrijven. Te zien is dat de
spreiding in bedrijfsomvang groot is. Tussen de bedrijfscategorieën varieert het gemiddeld aantal melk- en
kalfkoeien per bedrijf van 34 tot 227, waarbij een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf 80 melk- en
kalfkoeien heeft. De voederoppervlakte neemt toe naarmate melkveebedrijven groter worden, waarbij de
verhouding waarin gewassen geteeld worden verandert. Te zien is dat het aandeel grasland afneemt ten
koste van voedergewassen en overige gewassen. Alle bedrijfscategorieën voldoen aan derogatie doordat
het percentage grasland hoger is dan zeventig procent. De melkproductie per hectare voederoppervlak
varieert daarbij van 10.960 tot 14.420 kilogram melk. Het aantal mensjaren (1.700 uur) neemt niet
evenredig toe met de bedrijfsomvang in SO. De productiviteit van arbeid is daarbij op de kleinere
bedrijven beduidend lager dan bij grotere bedrijven, welke varieert van 161.218 tot 384.752 kilogram melk
per mensjaar.
Tabel 2.1: Bedrijfsorganisatie van Nederlandse melkveebedrijven (LEI1, 2011)
Categorie bedrijfsomvang
Gemiddeld
<150.000
150-250.000
250-500.000
euro SO
euro SO
euro SO
Melk- en kalfkoeien
79,6
33,9
64,6
110,5
Gebruiksquotum (kg)
640.200
251.500
522.200
905.200
Cultuurgrond (ha)
49,0
23,3
41,1
65,6
Voederoppervlak (ha)
47,3
22,9
40,0
63,3
Grasland (%)
78,8
87,1
80,3
77,1
Voedergewassen (%)
17,8
11,2
17,0
19,4
Overig (%)
3,4
1,7
2,7
3,5
Melkproductie per hectare voederoppervlak
13.540
10.960
13.070
14.420
Aantal mensjaren
2,35
1,56
2,25
2,74
Melkproductie per mensjaar
272.426
161.218
232.089
330.365

>500.000
euro SO
226,6
1.781.400
131,6
122,7
73,3
19,9
6,8
13.960
4,63
384.752
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2.2 Bedrijfsvoering en technische resultaten
De bedrijfsvoering en technische resultaten van Nederlandse melkveebedrijven zijn weergegeven in de
tabellen 2.2 t/m 2.4. In tabel 2.2 zijn de belangrijkste kengetallen weergegeven voor melkproductie, voer
en veevervanging. De bedrijfscategorie 250-500.000 euro SO heeft de hoogste melkproductie per koe,
gevolgd door de categorie 150-250.000 euro SO. De andere categorieën produceren minimaal 500
kilogram melk minder per koe. De vet- en eiwitgehalten zijn vergelijkbaar voor alle categorieën, met
uitzondering van de categorie <150.000 euro SO die een hoger vetgehalte heeft. De krachtvoerkosten per
100 kilogram melk zijn op grote melkveebedrijven lager door zowel een lager gebruik als lagere kosten
per kilogram krachtvoer. Het vervangingspercentage is voor de categorie <150.000 euro SO het laagst en
voor de categorie 250.000 tot 500.000 euro SO het hoogst. Het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien
is behoorlijk constant over de bedrijfscategorieën.
Tabel 2.2: Bedrijfsvoering en technische resultaten van Nederlandse melkveebedrijven (LEI1, 2011)
Categorie bedrijfsomvang
Gemiddeld
<150.000
150-250.000
250-500.000
euro SO
euro SO
euro SO
Melkproductie per koe per jaar (kg)
8.050
7.410
8.100
8.260
Vetgehalte melk (%)
4,36
4,41
4,35
4,36
Eiwitgehalte melk (%)
3,51
3,53
3,52
3,51
Krachtvoergift per 100 kg melk (kg)
25,6
26,7
26,2
25,1
Krachtvoerprijs per 100 kg krachtvoer (€)
21,55
21,66
21,64
21,74
Krachtvoerkosten per 100 kg melk (€)
5,52
5,78
5,67
5,46
Vervangingspercentage melkkoeien
26,7
24,9
26,9
27,1
Jongvee per 100 melkkoeien
78,4
77,3
75,9
80,2

>500.000
euro SO
7.560
4,35
3,51
24,9
20,29
5,05
26,4
77,8

In tabel 2.3 is de stikstofkringloop per hectare cultuurgrond weergegeven. Een gemiddeld melkveebedrijf
voert 299 kilogram stikstof per hectare aan en voert daarbij 133 kilogram stikstof per hectare af. De
belangrijkste aanvoerposten zijn bij alle bedrijfscategorieën voer en kunstmest. Bij voer heeft dit
voornamelijk betrekking op de aanvoer van (eiwitrijk)krachtvoer dat veel stikstof bevat. De belangrijkste
afvoerpost is zuivel, welke ongeveer de helft van de totale afvoer beslaat. Organische mest is de tweede
grootste afvoerpost, waarbij stikstof het bedrijf verlaat in de vorm van afgevoerde mest. Bedrijven die
minder stikstof aanvoeren, voeren ook minder af. Hierdoor is het verschil in overschot kleiner dan de
verschillen in aan- en afvoer tussen de categorieën onderling. De hogere aan- en afvoer per hectare lijkt
daarbij overeen te komen met de melkproductie per hectare voederoppervlak. Een hogere melkproductie
per hectare staat daarbij in verband met een hogere voedervoorziening per hectare. Mogelijk dat deze
gerealiseerd wordt door een hogere stikstofgift, waardoor de productie van ruwvoer toeneemt per hectare
voederoppervlak. Daarnaast wordt op de bedrijven met een hogere melkproductie per hectare relatief
meer voer aangekocht.
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Tabel 2.3: Stikstofkringloop per hectare cultuurgrond (LEI1, 2011)
Gemiddeld
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
Gebruiksquotum (kg)
Aanvoer Dieren en dierlijke producten
(kg N)
Voer
Kunstmest
Organische mest
Overig
Totaal aanvoer
Afvoer
Plantaardige producten
(kg N)
Dieren
Zuivel
Organische mest
Overig
Totaal afvoer (kg N)
Overschot (kg N)

49,0
640.200
2
143
133
17
3
299
15
12
69
28
10
133
165

<150.000
euro SO
23,3
251.500
3
103
124
20
2
253
12
10
56
16
10
104
149

Categorie bedrijfsomvang
150-250.000
250-500.000
euro SO
euro SO
41,1
65,6
522.200
905.200
2
3
133
163
133
131
17
16
2
4
286
317
14
15
11
13
66
73
23
34
10
9
124
145
162
172

>500.000
euro SO
131,6
1.781.400
2
137
148
16
7
310
19
11
71
27
15
145
165

In tabel 2.4 zijn de energiekosten op bedrijfsniveau weergegeven. De gemiddelde energiekosten voor een
Nederlands melkveebedrijf bedragen € 12.200 per jaar. Elektriciteit en brandstoffen voor machines zijn de
belangrijkste kostenposten. Naarmate bedrijven groter worden nemen de energiekosten toe. Opvallend is
dat bij de bedrijfscategorie >500.000 euro SO de energiekosten voor elektriciteit lager zijn dan voor de
brandstoffen voor machines. Bij alle andere categorieën is dit juist andersom.
Tabel 2.4: Energiekosten (LEI1, 2011)
Gemiddeld
Aardgas
Elektriciteit
Brandstoffen voor machines
Overig
Totaal energiekosten

700
5.700
5.700
100
12.200

<150.000
euro SO
400
2.900
2.600
0
5.800

Categorie bedrijfsomvang
150-250.000
250-500.000
euro SO
euro SO
600
1.000
5.000
7.700
4.600
7.600
100
100
10.200
16.300

>500.000
euro SO
1.700
12.900
17.900
200
32.800

Pagina | 15

De Nederlandse melkveehouderij

2.3 Economische resultaten
In tabel 2.5 is de winst- en verliesrekening per bedrijfscategorie weergegeven. Het grootste deel van de
opbrengsten is afkomstig van melk en zuivelproducten. De overige opbrengsten omvatten 20 tot 25
procent van de totale opbrengsten bij alle bedrijven. De opbrengsten uit omzet en aanwas zijn met minder
dan 10 procent relatief beperkt. De betaalde kosten en afschrijvingen komen qua verdeling bij alle
bedrijfscategorieën overeen. De belangrijkste kosten zijn die van veevoer, onderhoud en
financieringslasten, samen goed voor ongeveer 1/3 van de totaal betaalde kosten en afschrijvingen. De
afschrijvingen van gebouwen en machines beslaan samen 1/6 deel van de totaal betaalde kosten en
afschrijvingen. Betaalde arbeid neemt tot de categorie 250-500.000 euro SO weinig toe, echter de grotere
bedrijven met meer dan 500.000 euro SO hebben beduidend meer betaalde arbeid. Op de grotere
bedrijven kan niet al het werk door de ondernemer en eventueel meewerkende gezinsleden uitgevoerd
worden. Personeel wordt daarbij in dienst genomen waardoor de kosten voor betaalde arbeid sterk
toenemen. Werk door derden bestaat hoofdzakelijk uit loonwerk dat verband houdt met de oppervlakte
voedergewas. Het inkomen uit bedrijf is voor melkveebedrijven negatief met € -5.300. Eén
bedrijfscategorie heeft daarbij een negatief inkomen, twee hebben een inkomen van nagenoeg nul en één
een (beperkt) positief inkomen. Kanttekening hierbij is dat de melkprijs in 2009 met € -28,54 per 100
kilogram melk lager dan gemiddeld was, waardoor de opbrengsten uit melk en zuivelproducten relatief
laag zijn (LEI en CBS, 2010).
Tabel 2.5: Winst- en verliesrekening naar bedrijfsomvang (LEI1, 2011)

Opbrengsten

Melk en zuivelproducten
Omzet en aanwas
Overige opbrengsten
Totaal
Betaalde kosten Dierlijke en plantaardige activa
en afschrijvingen w.o. veevoer
w.o. meststoffen
w.o. zaaizaad en pootgoed
w.o. gewasbeschermingsmiddelen
w.o. mestafzetkosten
Energie
w.o. elektriciteit
w.o. gas
Immateriële activa
Materiële activa
w.o. betaalde pacht
w.o. afschrijving gebouwen
w.o. afschrijving machines
w.o. brandstoffen
w.o. onderhoud
Betaalde arbeid
Werk door derden
Financieringslasten
w.o. betaalde rente
Algemene kosten
Totaal
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
Buitengewone baten en lasten

Gemiddeld
177.500
17.900
51.400
246.800
87.200
49.200
7.400
2.700
2.100
1.400
6.500
5.700
700
19.900
73.500
8.300
15.600
22.600
5.700
17.000
4.200
15.300
31.400
30.400
14.300
252.100
-5.300
800

Categorie bedrijfsomvang
<150.000 150-250.000 250-500.000
euro
SO
euro
SO
euro
SO
68.900
145.000
248.200
8.900
20.300
98.100
33.100
17.400
3.500
800
600
300
3.300
2.900
400
7.500
30.000
4.300
5.500
7.800
2.600
7.900
700
7.100
7.600
7.200
8.300
97.500
600
-500

14.400
43.600
202.900
68.500
38.700
6.200
2.200
1.500
900
5.600
4.900
600
15.200
60.500
7.400
12.800
18.500
4.600
13.800
3.200
12.500
24.400
23.500
13.300
203.300
-400
500

25.000
64.600
337.700
126.600
73.500
9.800
4.000
2.900
2.300
8.800
7.700
1.000
28.700
100.300
10.200
22.000
32.000
7.600
23.100
4.400
21.300
47.200
45.800
17.500
354.700
-17.000
2.000

>500.000
euro
SO
519.400
45.000
195.300
759.600
246.900
129.900
19.300
8.800
9.400
4.700
14.900
12.900
1.700
61.800
221.600
23.200
47.000
68.500
17.900
50.400
32.100
38.600
101.900
99.700
30.100
747.900
11.700
1.500
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Inkomen uit bedrijf

-4.500

100

100

-15.100

13.200

In tabel 2.6 is de winst- en verliesrekening weergegeven van een gemiddeld melkveebedrijf over de
periode 2006-2009. In 2006 en 2009 zijn de opbrengsten voor melk en zuivelproducten lager dan
gemiddeld, wat werd veroorzaakt door lagere melkprijzen. De melkprijzen zijn met respectievelijk € 31,31
en € 28,54 per 100 kilogram melk beduidend lager dan de melkprijzen in 2007 en 2008 met respectievelijk
1
€ 37,48 en € 37,84 per 100 kilogram melk (LEI , 2011). De omzet en aanwas en overige opbrengsten zijn
in dezelfde periode constant. De totale kosten nemen toe gedurende de periode. Deze stijging wordt
voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor veevoer, materiële activa en financieringslasten.
Daarnaast zijn kosten van immateriële activa in 2009 sterk gestegen. Dit heeft te maken met de kosten
voor afschrijving, huur of lease van melkquotum. Over melkquotum werd tot 2008 geen afschrijvingen in
rekening gebracht. Met ingang van 2009 wordt daarop wel afgeschreven vanwege het besluit de
1

quotering per 31 maart 2015 te beëindigen (LEI , 2011). Lagere opbrengsten en hogere kosten resulteren
in 2009 in een inkomen uit het bedrijf dat aanzienlijk lager is dan de overige jaren. In de periode 20012008 bedroeg het gemiddeld inkomen uit bedrijf ruim 50.000 euro, waaruit geconcludeerd moet worden
1

dat in 2009 het inkomen uit het bedrijf extreem laag is (LEI , 2011).
Tabel 2.6: Winst- en verliesrekening van een gemiddeld melkveebedrijf over de periode 2006-2009 (LEI1, 2011)
Jaar
2006
2007
2008
Opbrengsten
Melk en zuivelproducten
166.600
203.100
220.100
Omzet en aanwas
18.200
17.500
17.700
Overige opbrengsten
46.400
56.900
56.100
Totaal
231.100
277.500
293.800
Betaalde kosten Dierlijke en plantaardige activa
63.300
73.200
95.000
en afschrijvingen w.o. veevoer
34.500
42.400
57.600
Energie
5.100
5.600
6.100
Immateriële activa
3.100
3.100
3.300
Materiële activa
57.600
59.900
69.200
Betaalde arbeid
2.700
3.000
3.600
Werk door derden
12.000
13.100
14.900
Financieringslasten
23.700
28.000
32.800
Algemene kosten
11.800
12.600
13.100
Totaal
179.300
198.300
237.900
Inkomen uit normale bedrijfsvoering
51.800
79.100
55.900
Buitengewone baten en lasten
1.900
1.500
2.100
Inkomen uit bedrijf
53.700
80.600
57.900

2009
177.500
17.900
51.400
246.800
87.200
49.200
6.500
19.900
73.500
4.200
15.300
31.400
14.300
252.100
-5.300
800
-4.500

In tabel 2.7 is de balans per bedrijfscategorie weergegeven. Het aandeel immateriële vaste activa ten
opzichte van het totale vermogen neemt toe naarmate bedrijven groter worden. De immateriële vaste
activa bestaan uit de productie- en dierrechten, teeltvergunningen en goodwill. Bij melkveebedrijven
bestaat deze post hoofdzakelijk uit productierechten in de vorm van melkquotum. De materiële vaste
activa zijn naar verhouding constant en omvatten ongeveer 65 procent van het totale vermogen bij alle
bedrijfscategorieën. De hoogte van de financiële vaste activa zijn niet direct te koppelen aan de
bedrijfsomvang. Opvallend is dat de financiële vaste activa bij de categorie <150.000 euro SO hoger is
dan bij de categorie 150-250.000 euro SO. De categorie <150.000 euro SO beschikt over de meeste
liquide middelen. Met 144.500 euro is dit bijna het dubbele van een gemiddeld melkveebedrijf. Wanneer
gekeken wordt naar de passiva, dan valt op dat de langlopende schulden relatief laag zijn ten opzicht van
de overige bedrijfscategorieën. Deze bedrijfscategorie heeft dus niet alleen meer liquide middelen, maar
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daarnaast minder schulden. Naarmate de bedrijfsomvang toeneemt, worden de langlopende schulden
naar verhouding hoger. De grotere bedrijven zijn waarschijnlijk harder in omvang gegroeid dan de kleinere
bedrijven en hebben daarvoor hoofdzakelijk vreemd vermogen gebruikt. Dit resulteert in een hoger
aandeel langlopende schulden ten opzicht van het totaal vermogen, wat de solvabiliteit negatief
beïnvloedt. De kortlopende schulden en voorzieningen nemen evenredig toe met de bedrijfsomvang en
omvatten samen 8 tot 9 procent van het totale vermogen. Te zien is dat de solvabiliteit behoorlijk afneemt
bij een toenemende bedrijfsomvang. Kleinere melkveebedrijven zijn dus minder afhankelijk van
vermogensverstrekkers.
Tabel 2.7: Balans naar bedrijfsomvang (LEI1, 2011)
Gemiddeld
285
660.200
1.893.600
1.292.400
245.700
19.000
105.600
192.600
38.200
99.700
58.700
34.000
43.300
79.700
2.869.200
795.500
727.700
53.800
42.500
198.100
1.036.100
1.833.100
2.869.200
69

Aantal steekproefbedrijven
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
w.o. grond
w.o. bedrijfsgebouwen
w.o. installaties
w.o. machines en werktuigen
w.o. woning
w.o. overig
Plantaardige en/of dierlijke activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal
Passiva
Langlopende schulden
w.o. leningen banken
w.o. familie leningen
Kortlopende schulden
Voorzieningen
Totaal vreemd vermogen
Eigen vermogen
Totaal waarde balans
Solvabiliteit

Categorie bedrijfsomvang
<150.000 150-250.000 250-500.000
euro SO
euro SO
euro 104
SO
50
89
252.700
534.800
943.100
890.000
1.577.100
2.587.900
632.000
1.056.100
1.765.900
79.500
198.200
354.900
5.000
14.900
24.700
38.400
88.600
152.000
118.900
181.600
243.800
16.200
37.700
46.600
40.400
79.700
141.200
53.000
44.300
72.300
14.300
26.000
48.100
17.400
33.600
63.100
144.500
53.800
66.300
1.412.400
2.349.200
3.922.000
170.800
602.700
1.196.000
133.300
533.600
1.120.000
26.700
59.900
58.900
15.400
25.300
70.100
75.800
160.400
282.900
262.000
788.500
1.549.000
1.150.400
1.560.700
2.373.000
1.412.400
2.349.200
3.922.000
86
71
65

>500.000
euro SO
42
1.828.800
4.868.400
3.387.000
738.400
91.200
265.100
288.400
98.400
284.800
117.500
106.600
120.300
78.700
7.405.000
2.872.800
2.714.400
104.700
134.200
548.600
3.555.600
3.849.400
7.405.000
56

In tabel 2.8 is de kostprijs van melk per bedrijfscategorie weergegeven. Anders dan bij de voorgaande
tabellen zijn deze kengetallen afkomstig van ‘zuivere melkveebedrijven’ en wijken daardoor af van de
totale groep melkveebedrijven. Dat is om te voorkomen dat de invloed van kosten van nevenactiviteiten te
groot wordt. Van de totale groep melkveebedrijven zijn alleen die bedrijven geselecteerd waar minimaal
75 procent van de bedrijfsomvang in euro SO uit rundvee bestaat en minimaal 75 procent daarvan uit
melkkoeien bestaat. Andere voorwaarden voor de bedrijven in deze groep zijn dat de
verbredingsopbrengsten maximaal 10 procent van de totale opbrengsten mogen zijn, dat de
melkopbrengsten minimaal 60 procent van de totale opbrengsten moeten uit maken en dat er geen
1

zuivelproducten worden geproduceerd (LEI , 2011).
De totale kosten per 100 kilogram melk nemen af naarmate de bedrijfsomvang toeneemt. Bij de
bedrijfscategorie <150.000 euro SO zijn deze kosten 20 euro hoger dan bij de bedrijfscategorie >500.000
euro SO. De verschillen zijn terug te herleiden naar schaalvoordelen. De kosten van arbeid worden het
meest beïnvloed door de omvang van een melkveebedrijf. Bij de categorie <150.000 euro SO is deze 2,7
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keer zo hoog dan bij de categorie >500.000 euro SO. Deze verhouding komt weer terug in de
arbeidsefficiëntie van tabel 2.1, waarbij de melkproductie per mensjaar 2,4 keer hoger ligt bij de grootste
Tabel 2.8: Kostprijs van melk op zuivere melkveebedrijven naar bedrijfsomvang (LEI1, 2011)
Categorie bedrijfsomvang
Gemiddeld
<150.000 150-250.000 250-500.000
euro SO
euro SO
euro SO
Aantal steekproefbedrijven
228
39
71
87
Aantal bedrijven vergelijkingsgroep
14.470
3.180
5.680
5.080
Gebruiksmelkquotum
670.600
272.400
543.100
943.400
Oppervlakte cultuurgrond
48,7
23,9
39,7
65,9
Kosten per
Veevoer
7,93
7,64
7,71
8,19
100 kg melk
Diergezondheid/veeverbetering
2,18
2,54
2,26
2,16
Overige kosten vee en gewas
3,66
3,77
3,44
3,78
Arbeid
12,88
22,40
14,77
10,88
Loonwerk
2,42
2,89
2,42
2,42
Rente
7,64
8,61
7,71
7,61
Afschrijvingen
6,63
5,85
6,44
6,88
Onderhoud
2,70
3,21
2,69
2,65
Brandstoffen en energie
1,94
2,35
1,92
1,92
Kosten immateriële activa
3,15
3,13
2,88
3,21
Overige kosten
3,85
5,46
4,22
3,49
Totaal kosten
54,99
67,86
56,46
53,20
Opbrengsten
Melk
28,54
27,76
28,71
28,43
per 100 kg melk Overige opbrengsten
5,20
6,47
5,07
5,14
EU-betalingen
3,79
3,96
3,77
3,74
Totaal opbrengsten
37,52
38,19
37,55
37,31
Netto-bedrijfsresultaat
-17,47
-29,67
-18,91
-15,88
Opbrengsten/kostenverhouding
0,68
0,56
0,67
0,70
Arbeidsopbrengst
-4,59
-7,27
-4,14
-5,01
Netto kostprijs van melk
46,62
55,28
48,08
45,24

>500.000
euro SO
31
530
1.814.700
128,5
7,61
1,73
3,65
8,43
2,03
6,65
6,63
2,52
1,71
3,77
3,08
47,81
29,20
4,76
3,92
37,88
-9,93
0,79
-1,50
41,15

bedrijven in vergelijking met de kleinste bedrijven. De overige kosten nemen ook af naarmate de
bedrijfsomvang toeneemt. De kosten voor afschrijving en immateriële vaste activa nemen toe naarmate
de bedrijfsomvang groter wordt. Dit is te verklaren doordat grotere bedrijven relatief meer geïnvesteerd
hebben dan kleinere bedrijven. Aan de opbrengstenkant zijn de verschillen kleiner dan bij de kostenkant.
Hogere opbrengsten voor melk worden hier gecompenseerd door lagere overige opbrengsten en EUbetalingen. Uiteindelijk zijn de verschillen in opbrengsten daardoor beperkt tot nog geen euro per 100
kilogram melk. Het netto-bedrijfsresultaat is voor alle bedrijfscategorieën negatief en wordt veroorzaakt
door de lage melkprijzen in 2009. Dit neemt niet weg dat het verschil in netto-bedrijfsresultaat groot is,
waarbij een toename van de melkprijs met € 2,50 per 100 kilogram melk (verwachte melkprijs tot 2015)
geen van de melkveebedrijven in staat is een positief netto-bedrijfsresultaat te behalen (KWIN, 2010).
Verder is te zien dat de opbrengsten/kostenverhouding varieert van 0,56 tot 0,79, waarbij een gemiddelde
melkveebedrijf een opbrengsten/kostenverhouding heeft van 0,68. Elke euro aan kosten genereerde in
2009 dus € 0,68 aan opbrengsten. De arbeidsopbrengst was bij alle bedrijfscategorieën negatief. Elk uur
die een ondernemer aan het bedrijf besteedde in 2009 leverde geen geld op, maar kostte juist geld. De
kostprijs van melk verschilt ook sterk per bedrijfscategorie. De kostprijs van een gemiddeld melkveebedrijf
is € 46,62. Bij de kleinste melkveebedrijven is deze 9 cent hoger en bij de grootste melkveebedrijven 5,5
cent lager.
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3. De MeentXL versus Conventioneel
Om beide bedrijfsconcepten te vergelijken worden een aantal algemene uitgangspunten gehanteerd.
Welke algemene uitgangspunten dit zijn en hoe zij vastgesteld zijn, wordt beschreven in paragraaf 3.1.
Het ontwerp van De MeentXL is gebaseerd op een aantal omslagen in denken en doen en verbeteringen
ten opzichte van het conventioneel melkveebedrijf. Welke omslagen in denken en doen en verbeteringen
dit zijn, wordt besproken in paragraaf 3.2. De omslagen in denken en doen en verbeteringen resulteren in
verschillen in de bedrijfsorganisatie, bedrijfsvoering en technische resultaten tussen beide
bedrijfsconcepten. Deze verschillen worden besproken in paragraaf 3.3.

3.1 Algemene uitgangspunten
Een aantal algemene uitgangspunten zijn als gegeven, waarbij andere mogelijk aan discussie onderhevig
zijn. Elk algemeen uitgangspunt is daarom met argumenten onderbouwd om discussie tot een minimum te
beperken.
Aantal melkkoeien
De MeentXL is een combinatie van drie zelfstandige eenheden met elk vijftig melk- en kalfkoeien, waarbij
de kuddes gescheiden leven zodat er zo min mogelijk conflicten optreden over rangorde. Het totaal aantal
dieren komt daarmee op 150 melk- en kalfkoeien met bijbehorend jongvee. Voor het conventioneel
melkveebedrijf wordt er ook gerekend met 150 melk- en kalfkoeien met bijbehorend jongvee. De
hoeveelheid jongvee wordt beschreven bij de bedrijfsvoering en technische resultaten en is verschillend
per bedrijfsconcept.
Melkproductie per koe
3

De melkproductie per koe is gebaseerd op het gemiddelde van 2009 zoals vermeldt in BINternet (LEI ,
2010). De melkproductie per koe per jaar is in dat geval 8.050 kilogram melk met 4,36 procent vet en 3,51
procent eiwit. Enerzijds is De MeentXL minder geschikt voor hoogproductief melkvee, doordat de
melkkoeien geen krachtvoer eten. Daarentegen wordt aangenomen dat een sterk verbeterd welzijn en het
gebruik van krachtvoervervangers goed uitpakt voor de melkproductie. Zorgen voor optimale
omstandigheden in de stal en een optimale bedrijfsvoering is daarbij bevorderlijk voor zowel productie als
welzijn (Bondt et al., 2001). Aangenomen wordt dat de melkproductie per koe in beide uitgangssituaties
gelijk is, waarbij uitgegaan wordt van 8.050 kilogram melk per koe per jaar.
Gebruiksquotum
Doordat het aantal melk- en kalfkoeien en de melkproductie per koe gelijk is, is ook de totale hoeveelheid
gebruiksquotum gelijk. De vetreferentie van het melkquotum komt daarbij overeen met het vetpercentage
in de melk. Er wordt vanuit gegaan dat alle quotum in eigendom is en er geen leasequotum wordt
gebruikt.
Grondoppervlakte
Vanuit De MeentXL wordt op basis van het bouwblok en de mestwetgeving een grondoppervlakte
vastgesteld. Dezelfde oppervlakte wordt ook gebruikt voor het conventioneel melkveebedrijf.
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Melksysteem
Voor de melkwinning wordt er in beide situaties gebruik gemaakt van een automatisch melksysteem,
waarbij gewerkt wordt met meerdere eenboxsystemen. Deze keuze is gebaseerd op De MeentXL, waar
arbeidsbesparing een van de doelstellingen is. Daarnaast worden de koeien in drie aparte groepen van 50
melkkoeien gehouden, waarbij losse eenboxsystemen beter passen dan één multiboxsysteem. Omdat het
automatisch melksysteem met eenboxsystemen in bijna elk veehouderijsysteem is toe te passen, wordt er
ook op het conventioneel melkveebedrijf gebruik van gemaakt.
Voederverstrekking
Bij beide bedrijfsconcepten wordt er voor de voederverstrekking gebruik gemaakt van een voerkeuken
met voerrobot. Deze keuze is gebaseerd op De MeentXL, waar arbeidsbesparing een van de
doelstellingen is. Voordeel van een voerrobot is, dat het verstrekken van hetzelfde rantsoen op meerdere
plekken te realiseren is zonder een extra arbeidsbehoefte. Omdat de voerrobot toepasbaar is in de
meeste melkveehouderijsystemen, wordt deze ook op het conventioneel melkveebedrijf gebruikt.
Weidegang
Voor beide systemen wordt uitgegaan van beperkt weiden. Voor het aantal dagen beperkt weiden is een
weidegangmeting uitgevoerd voor het project ‘Koe en Wij’ in 2008 als uitgangspunt genomen. Daarvoor is
een representatieve groep van 600 melkveehouders verdeeld over Nederland geënquêteerd (van Well en
van der Schans, 2008). Uit deze meting blijkt dat op gemiddeld 88 procent van de melkveebedrijven
weidegang wordt toegepast, waarbij de dieren gemiddeld 181 dagen per jaar worden geweid.

3.2 Omslagen in denken en doen
Het ontwerp van De MeentXL is gebaseerd op een andere manier van denken en doen, welke resulteert
in een aantal verbeteringen. Deze omslagen in denken en doen en de verbeteringen zijn beide ingedeeld
in vier categorieën. Voor de omslagen in denken en doen zijn deze categorieën: de koe, de
nutriëntenkringloop, kapitaal en arbeid en de bodem. Voor de verbeteringen zijn de categorieën: de koe,
het milieu, de veehouder en de omgeving en de maatschappij. Een aantal van deze omslagen in denk en
doen en verbeteringen zijn om verschillende redenen niet in het simulatiemodel verwerkt:
- Er is te weinig bekend over de economische variabelen.
-

Ze zijn toepasbaar bij beide bedrijfsconcepten en daarmee niet specifiek kenmerkend voor De

-

MeentXL
Ze zijn niet van toepassing op De MeentXL, maar wel toegepast in de andere ontwerpen van

-

Kracht van Koeien.
Ontwikkelingen zijn nog gaande waardoor er op het moment van het schrijven van deze thesis

onvoldoende over bekend is.
*
De omslagen in denken en doen die niet verwerkt zijn in het simulatiemodel zijn aangegeven met een in
de schema’s van deze paragraaf. In paragraaf 3.3 worden deze echter nog wel vermeld bij de verschillen,
zodat zichtbaar is op welke onderdeel van de bedrijfsconcepten zij betrekking hebben.
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3.2.1

Omslagen in denken

Om tot veranderingen te komen moet er eerst op een andere manier gedacht worden over hoe een
duurzame melkveehouderij eruit zou kunnen zien. De omslagen in denken zijn als volgt te formuleren:
De koe

De nutriëntenkringloop

Vervul alle behoeften van de koe in plaats van haar te
geven wat economisch haalbaar of denkbaar is.

Beschouw mineralen in feces en urine als waardevolle
producten in plaats van als afval.

Kapitaal en arbeid

Bodem

Grijp fundamenteel in door bijvoorbeeld investeringen in
stallen te verlagen en de gewasopbrengst van land te
verhogen.

Zie de bodem als productief ecosysteem in plaats van
als dood substraat.

3.2.2

Omslagen in doen

Om de omslagen in denken tot uitvoering te brengen moet er ook op een andere manier gehandeld
worden. De belangrijkste omslagen in doen zijn verwerkt in het ontwerp van De MeentXL en komen in het
kort op het volgende neer:
De koe

De nutriëntenkringloop



Jaarrond ruimte scheppen voor de koe



Beschikbare plant- en restproducten benutten



Rustgelegenheid bieden





Keuzevrijheid geven

Geen krachtvoer, wel voersupplementen
aanbieden



Geschikte bodem aanbieden



Feces en urine gescheiden houden



Bewegingsmogelijkheden bieden





Geen ingrepen en stressvolle behandelingen
uitvoeren

Deelstromen ‘mest’ bewerken en volledig
*
benutten



Kunstmest overbodig maken



*

Voldoende en gevarieerd voeren
Bodem

Kapitaal en arbeid


Ruimte bieden voor de koe zonder dure stal



Organische stof uit mest benutten



Goedkope voerinput verwaarden



Intensiveren én extensiveren



Opbrengst grasland verhogen



Vorm van stikstofmeststof optimaliseren



Energie produceren met zonnedaken



Nutriënten precies aanwenden



Grondbewerking minimaliseren

*

*

* Deze zijn niet verwerkt in het simulatiemodel
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3.2.3

Verbeteringen

Uiteindelijk resulteren deze omslagen in denken en doen in een reeks verbeteringen. De belangrijkste
verbeteringen van De MeentXL ten opzichte van een conventioneel melkveebedrijf zijn:
Het milieu

De koe


Veel beter dierenwelzijn



Reductie van ammoniakemissie met 75%

*



Betere gezondheid



Reductie van methaanproductie met 50%

*



Meer beweging



Reductie van lachgasproductie met 75%



Voeren naar behoefte



Vermindering van vermesting met 75%



Langere levensduur van gemiddeld negen



Klimaatneutraliteit door productie van
*
groene energie



Kleinere ecologische voetafdruk van



Grotere biodiversiteit op het bedrijf en in de
omgeving

jaar

*

*

(kracht)voerproductie

De veehouder

De omgeving en de maatschappij



Arbeidsbesparing door automatisering



Maatschappelijk gewenste veehouderij



Makkelijker te managen systeem dat



Verweven met andere ruimtelijke en

minder ingrepen vraagt

*

Gelijk of beter totaalsaldo

sociaal maatschappelijke functies


*

Aantoonbaar goed dierenwelzijn

Deze zijn niet verwerkt in het simulatiemodel
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3.3 Verschillen
De verschillen tussen het conventioneel melkveebedrijf en De MeentXL zijn ingedeeld naar
bedrijfsorganisatie, bedrijfsvoering en technische resultaten. De bedrijfsorganisatie wordt besproken in
paragraaf 3.3.1 en de bedrijfsvoering en technische resultaten in paragraaf 3.3.2. Per onderdeel zijn in
een tabel de belangrijkste verschillen van De MeentXL ten opzichte van het conventioneel melkveebedrijf
weergegeven. In de linker kolom zijn de omslagen in doen weergegeven, op basis waarvan de verschillen
zijn ingedeeld. In de tekst wordt eerst het conventioneel melkveebedrijf beschreven, gevolgd door De
MeentXL met de daarbij horende verschillen.

3.3.1

Bedrijfsorganisatie

De verschillen in bedrijfsorganisatie zijn in te delen in de volgende categorieën: dierenverblijf, erf en
overige gebouwen, mechanisatie en arbeid. Elke categorie wordt besproken aan de hand van een tabel.
In de tekst zijn de kernwoorden uit de tabel cursief weergegeven.
Dierenverblijf
Onder het dierenverblijf vallen de ruimten waarin de dieren het jaarrond verblijven. Bij De MeenXL is het
dierenverblijf opgedeeld in de beschutting, het zandbed en het groene buitenverblijf. De beschutting is
daarbij te vergelijken met een ligboxenstal. De verschillen van De MeentXL ten opzichte van een
conventioneel melkveebedrijf zijn weergegeven in tabel 3.1.
Tabel 3.1: Verschillen in het dierenverblijf per omslag in doen
Omslagen in doen
1. Koe
Rustgelegenheid bieden
Keuzevrijheid geven
Geschikte bodem aanbieden
Bewegingsmogelijkheden bieden
2. Nutriëntenkringloop
Urine gescheiden houden
Feces gescheiden houden

De beschutting
+1
+ ruim en zacht ligbed
-2 geen ligboxafscheidingen

Verblijfsruimtes
Het zandbed
+
+ zandbed
+ zandbodem

+
+ systeemvloer
+ autonome
mestverzamelrobot

+
+ drainage systeem
+ autonome
mestverzamelrobot

3. Kapitaal en arbeid
+
0
Energie produceren met zonnedaken
+ zonnepanelen op dak4
Ruimte bieden zonder dure stal
+ kasconstructie
4. Bodem
03
0
1
+ toename t.o.v. conventioneel
2
- afname t.o.v. conventioneel
3
0 geen veranderingen
4
zonnepanelen op het dak van de beschutting zijn niet in het simulatiemodel opgenomen

Het groene buitenverblijf
+
+ grote ligruimte
+ speciaal grasveld
+ grote bewegingsruimte
+
+ drainage systeem
+ autonome
mestverzamelrobot
0

0
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Conventioneel
Het overgrote deel (86%) van de Nederlandse melk- en kalfkoeien wordt gehouden in een ligboxenstal
(van Dooren en Smits, 2007). Bij dit type huisvesting bestaat het dierenverblijf uit één verblijfsruimte
waarin een loopvloer en individuele ligplekken aanwezig zijn. De loopvloer bestaat uit een betonnen
roostervloer met een mestrobot. De individuele ligplekken zijn gecreëerd door middel van
ligboxafscheidingen met een betonnen ondervloer en diepstrooisel. Verder is de ligboxenstal hetzelfde
uitgevoerd als ‘de beschutting’ (Bos et al., 2009).
De MeentXL
Bij De MeentXL hebben de melk- en kalfkoeien en het jongvee het jaarrond keuze uit drie verblijfsruimtes:
de beschutting, het zandbed en het groene buitenverblijf.
De beschutting is het overdekte deel van het dierenverblijf en kan gezien worden als de ligboxenstal. In
de beschutting zijn de meeste functies geconcentreerd, zoals rusten, voeren en melken. Voor iedere koe
is er een beschut, ruim en zacht ligbed zonder ligboxafscheidingen. De rustplekken zijn gegroepeerd in
eilanden van elke tien ligplaatsen. Zo kunnen groepen koeien die elkaar graag mogen bij elkaar liggen.
Tegelijkertijd kunnen koeien gemakkelijk een rustplek vinden uit de buurt van een ranghogere koe. Over
de gehele breedte zijn ruim voldoende vreetplaatsen aanwezig die goed toegankelijk zijn. Ongeveer 50
procent van de feces en urine komt in dit verblijf terecht. De roostervloer is vervangen door een
systeemvloer, die zorgt voor de afvoer van gier. De vaste mest die op de systeemvloer achterblijft wordt
niet in een mestkelder geschoven, maar door een autonome mestverzamelrobot verzameld en afgevoerd.
De bovenbouw van de beschutting bestaat uit een kasconstructie van circa vijf meter hoog. Naar het
zuiden toe gericht liggen er zonnepanelen op. Afrolbaar windbreekgaas rondom de beschutting houdt de
koude wind buiten.
Het zandbed ligt tussen het groene buitenverblijf en de beschutting. Het zandbed beschikt over een
zandbodem en is bedoeld als ligruimte en is zo groot dat alle koeien er kunnen liggen op een voor hun
prettige onderlinge afstand van minimaal twee meter. Ongeveer 25 procent van de feces en urine komt in
dit verblijf terecht. Een drainage systeem onder het zandbed zorgt voor de afvoer van regenwater en de
opvang van urine. De vaste mest wordt verwijderd door een autonome mestverzamelrobot.
Het groene buitenverblijf is de grootste verblijfsruimte. Deze ruimte bevat een speciaal aangelegd
grasveld met een intensief drainagesysteem en een zeer robuuste grassoort. Deze ruimte is bedoeld als
ligruimte en bewegingsruimte en is in totaal 6,6 hectare groot. Grasproductie komt hier op de tweede
plaats en wordt aangemerkt als niet productieve grond. Het verblijf biedt tijdens weidegang toegang tot de
rondom liggende weides waar de melkkoeien kunnen grazen. Ongeveer 20 procent van de feces en urine
komt in dit verblijf terecht. Een drainage systeem onder de grasmat zorgt voor de afvoer en opvang van
regenwater en urine. De feces worden ook hier verzameld door een autonome mestverzamelrobot.
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Erf en overige gebouwen
Onder het erf en overige gebouwen vallen alle gebouwen, constructies, installaties en erfverhardingen die
niet tot de dierenverblijven of graasweiden behoren. De verschillen in erf en overige gebouwen van De
MeentXL ten opzichte van een conventioneel melkveebedrijf zijn weergegeven in tabel 3.2.
Tabel 3.2: Verschillen in erf en overige gebouwen per omslag in doen
Omslag in doen
Erf en overige bebouwing
1. Koe
+1
Voldoende en gevarieerd voeren
+ extra sleufsilo’s t.b.v. luzerne en bietenperspulp
2. Nutriëntenkringloop
+
Geen krachtvoer, wel voersupplementen aanbieden
-2 geen krachtvoersilo's
Gier gescheiden houden
03 opslag gier
Feces gescheiden houden
+ opslag vaste mest
Deelstromen 'mest' bewerken en volledig benutten
+ mestvergister en opslag digestaat4
Kunstmest overbodig maken
+ staande vloeistofsilo’s4
3. Kapitaal en arbeid
+
Opbrengst grasland verhogen
+ opslag regenwater
4. Bodem
0
1
+ toename t.o.v. conventioneel
2
- afname t.o.v. conventioneel
3
0 geen verandering t.o.v. conventioneel
4
mestverwerking en productie van kunstmestvervangers zijn niet in het simulatiemodel verwerkt

Conventioneel
Bij een conventioneel melkveebedrijf is er naast de dierenverblijven een gesloten werktuigenberging
aanwezig die gebruikt wordt voor de opslag van goederen, het stallen van werktuigen en ruimte biedt aan
de voerkeuken van de voerrobot. De constructies omvatten sleufsilo’s voor de opslag van ruwvoer. Onder
installaties vallen de krachtvoersilo’s. De erfverharding bestaat uit de totale verharde ondergrond die op
het bedrijf aanwezig is, exclusief gebouwen en constructies.
De MeentXL
Met een gevarieerd rantsoen van vers gras, graskuil, snijmaïs, luzerne en bietenperspulp, kan de koe in al
haar levensfasen zo goed mogelijk worden gevoerd. Voor de opslag van luzerne en bietenperspulp zijn
extra sleufsilo’s nodig. Doordat er bij De MeentXL geen krachtvoer meer aangekocht wordt, zijn er geen
krachtvoersilo’s meer nodig. Voor een betere balans in de nutriëntenkringloop is een aparte opslag van
gier en feces noodzakelijk. De opslag van gier vindt plaats in de mestkelder onder de beschutting. De
opslag van urinewater uit het zandbed en het groene buitenverblijf vindt plaats door middel van een
grondbassin. De feces worden opgeslagen in een mestsilo. In het groeiseizoen worden deze gebruikt in
de teelten van voedergewassen, in andere perioden van het jaar worden ze gebruikt in de vergister en als
digestaat opgeslagen tot aanwending in het groeiseizoen. Ten opzicht van een conventioneel
melkveebedrijf moet er geïnvesteerd worden in een mestvergister en vaste mestsilo’s voor de opslag van
digestaat. De kunstmestvervanger die geproduceerd wordt door middel van de luchtwasser in de
beschutting wordt opgeslagen in staande vloeistofsilo’s (de mestvergister inclusief mestverwerking is niet
opgenomen in het simulatiemodel).
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Mechanisatie
Onder mechanisatie vallen alle werktuigen die op het bedrijf aanwezig zijn en door de veehouder gebruikt
worden en het uitvoeren van werkzaamheden door een loonwerker. De verschillen in mechanisatie van
De MeentXL ten opzichte van een conventioneel melkveebedrijf zijn weergegeven in tabel 3.3.
Tabel 3.3: Verschillen in mechanisatie per omslag in doen
Omslag in doen
1. Koe
2. Nutriëntenkringloop
Feces gescheiden houden
Kunstmest beperken
3. Kapitaal en arbeid
4. Bodem
Organische stof uit mest benutten
Nutriënten precies aanwenden
Grondbewerking minimaliseren
1
+ toename t.o.v. conventioneel
2
- afname t.o.v. conventioneel
3
0 geen verandering t.o.v. conventioneel
4
~ aandachtspunt
5
minimale grondbewerking is niet in het simulatiemodel verwerkt

Mechanisatie
03
+1
+ autonome mestverzamelrobot
-2 kunstmest strooien
0
~4
+ vaste mest uitrijden
- geen drijfmest uitrijden
+ bevloeiingspomp (omgekeerde drainage)
- loonwerk (grondbewerking)5

Conventioneel
De mechanisatie op het conventioneel melkveebedrijf is zo beperkt mogelijk en er wordt maximaal
uitbesteed aan een loonwerker. Een trekker met kuilvoersnijder dient voor het bevoorraden van de
voerkeuken. Daarnaast is er een cirkelschudder aanwezig voor het schudden van gras. Een mini-shovel
wordt gebruikt voor overige klussen op het bedrijf. Voor het schoonhouden van de roosters is er een
mestrobot aanwezig in de melkveestal. Alle overige activiteiten worden uitbesteed aan een loonwerker.
Deze activiteiten bestaan uit: grondbewerking, zaai- en oogstwerkzaamheden van alle voedergewassen,
het uitrijden van drijfmest en aanwenden van kunstmest.
De MeentXL
Om een geschikte bodem voor de dieren te behouden in het zandbed moet deze dagelijks gereinigd
worden door een autonome mestverzamelrobot. Deze wordt ook gebruikt voor het verwijderen van de
vaste mest en gier uit de overige verblijfsruimtes. De autonome mestverzamelrobot schuift de mest niet
voor zich uit, maar zuigt de mest op en voert deze af naar de mestsilo. Alle overige activiteiten worden
uitbesteed aan een loonwerker. Deze activiteiten bestaan uit: grondbewerking, zaai- en
oogstwerkzaamheden van alle voedergewassen, het uitrijden van vaste mest en aanwenden van
kunstmest. Voor het verpompen van gier en regenwater naar het omgekeerde drainagesysteem wordt
gebruikt gemaakt van een bevloeiingspomp. Het omgekeerde drainagesysteem is in deze tabel niet
vermeld, maar wordt later toegelicht bij de ‘voederteelt intensief’ (paragraaf 3.3.2).
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Arbeid
Onder arbeid vallen alle werkzaamheden die de veehouder, een meewerkend gezinslid en eventueel
personeel uitvoeren op het melkveebedrijf. Werkzaamheden uitgevoerd door een loonwerker vallen hier
niet onder. De verschillen in arbeid van De MeentXL ten opzichte van een conventioneel melkveebedrijf
zijn weergegeven in tabel 3.4.
Tabel 3.4: Verschillen in arbeid per omslag in doen
Omslag in doen
1. Koe
Jaar rond ruimte scheppen voor de koe
Keuzevrijheid geven
Geen ingrepen en stressvolle behandelingen uitvoeren
Voldoende en gevarieerd voeren
2. Nutriëntenkringloop
Deelstromen 'mest' bewerken en volledig benutten
3. Kapitaal en arbeid
4. Bodem
1
+ toename t.o.v. conventioneel
2
- afname t.o.v. conventioneel
3
0 geen verandering t.o.v. conventioneel

Arbeid
+1
+ drie groepen met elk drie verblijfsruimtes
-+minder
ophaalkoeien
groter controleoppervlak
2
- minder behandelingen
+ ruwvoer en krachtvoervervangers uithalen
+
+ aansturen omgekeerde drainage
03
0

Conventioneel
Op het conventioneel melkveebedrijf zijn alle productie- en leeftijdsgroepen gehuisvest in twee
verblijfsruimten: een melkveestal en een jongveestal. Het verplaatsen van dieren binnen deze groepen
vraagt (beperkt) arbeid. Twee keer per dag worden de ligboxen in de melkveestal schoongemaakt en een
keer per week voorzien van nieuw strooisel. Door (over)belaste klauwen, voeding gericht op
melkproductie en het huisvesten van dieren in een beperkte ruimte moet er regelmatig ingegrepen en
behandelingen uitgevoerd worden. Behandelingen waar aan te denken valt zijn: klauwbekappen,
behandelen van uierontsteking en het onthoornen van kalveren. Verder is er arbeid nodig voor het vullen
van de voerkeuken van de voerrobot.
De MeentXL
Anders dan bij het conventioneel melkveebedrijf zijn de dieren verdeeld over drie kuddes van 50 melk- en
kalfkoeien. Elke kudde is gehuisvest in een apart dierenverblijf, waarin ook het bijbehorende jongvee is
gehuisvest. Elk dierenverblijf bestaat daarbij uit drie verblijfsruimtes in plaats van één. Het observeren van
een groter controleoppervlak bij De MeentXL vraagt dan ook meer arbeid. Het uitvoeren van ingrepen en
stressvolle behandelingen is minder noodzakelijk, waardoor arbeid bespaard wordt. Doordat er meer
ruwvoer en krachvoervervangers uit de sleufsilo gehaald moeten worden, neemt de arbeidsbehoefte
hiervoor toe. In het groeiseizoen moet de omgekeerde drainage wekelijks aangestuurd en gecontroleerd
worden.
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3.3.2

Bedrijfsvoering en technische resultaten

De verschillen in bedrijfsvoering en technische resultaten zijn in te delen in de volgende categorieën:
voederaanvoer, voederteelt, stikstofbemesting en energie. Elke categorie wordt besproken aan de hand
van een tabel met beschrijvende tekst. In de tekst zijn de kernwoorden uit de tabel cursief weergegeven.
Voederaanvoer
Onder voederaanvoer valt al het voer dat via externe wegen op het melkveebedrijf terecht komt.
Voederaanvoer is ingedeeld in krachtvoer en rest- en bijproducten. Voedersoorten waaraan te denken valt
zijn: krachtvoer, enkelvoudige krachtvoeders en restproducten uit de levensmiddelenindustrie. De
verschillen in voederaanvoer van De MeentXL ten opzichte van een conventioneel melkveebedrijf zijn
weergegeven in tabel 3.5.
Tabel 3.5: Verschillen in voederaanvoer per omslag in doen
Omslag in doen
1. Koe
2. Nutriëntenkringloop
Geen mengvoer, wel voersupplementen aanbieden
3. Kapitaal en arbeid
4. Bodem
1
+ toename t.o.v. conventioneel
2
- afname t.o.v. conventioneel
3
0 geen verandering t.o.v. conventioneel

Krachtvoer
03
-2
- géén mengvoer
0
0

Voederaanvoer
Rest- en bijproducten
0
+1
+ voedings- en genotmiddelenindustrie
+
0

Conventioneel
Op het conventioneel melkveebedrijf wordt uitsluitend mengvoer aangevoerd voor de melkkoeien en het
jongvee. Alle overige voedermiddelen worden op het bedrijf zelf geteeld.
De MeentXL
Met een gevarieerd rantsoen zonder mengvoer, maar met reststromen uit de voedings- en
genotmiddelenindustrie wordt de koe in al haar levensfasen zo goed mogelijk gevoerd. Bij producten uit
de voedings- en genotmiddelenindustrie kan gedacht worden aan: aardappelvezels, bietenperspulp en
bierborstel. In het simulatiemodel wordt gerekend met bietenperspulp.
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Voederteelt
Onder voederteelt valt al het voer dat op het melkveebedrijf verbouwd wordt. Voederteelt is daarbij
ingedeeld in: intensief, conventioneel en extensief. Gewassen die geteeld worden zijn: gras (intensief),
snijmaïs (conventioneel) en luzerne (extensief). De verschillen in voederteelt van De MeentXL ten
opzichte van een conventioneel melkveebedrijf zijn weergegeven in tabel 3.6.
Tabel 3.6: Verschillen in voederteelt per omslag in doen
Omslag in doen
1. Koe
Voldoende en gevarieerd voeren
2. Nutriëntenkringloop
Kunstmest overbodig maken
3. Kapitaal en arbeid
Opbrengst grasland verhogen
4. Bodem
0 geen verandering t.o.v. conventioneel
2
+ toename
3
aandachtspunt

Intensief
01

Voederteelt
Conventioneel
0

0

0

+2
+ gier en regenwater via
omgekeerde drainage
0

0

Extensief
~3
~ diversiteit gewassen
~
~ geen bemesting luzerne
0

0

0

1

Conventioneel
Op het conventioneel melkveebedrijf worden uitsluitend gras en maïs geteeld op een conventionele
manier. Conventioneel wil zeggen dat meststoffen uit kunstmest en drijfmest afkomstig zijn en
opbrengsten afgeleid zullen worden van het Nederlandse gemiddelde. Een gedeelte van het gras wordt
direct door de melkkoeien opgenomen wanneer deze in het grasland weiden. Al het overige gras wordt
ingekuild gedurende het groeiseizoen. Het areaal gras beslaat minimaal 70 procent van het totale
oppervlakte voedergewassen. Op deze manier wordt voldaan aan derogatie en mag er meer stikstof per
hectare gebruikt worden.
De MeentXL
Bij De MeentXL wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van voederteelt: intensief, conventioneel
en extensief. De intensieve teelt bestaat daarbij uitsluitend uit grasteelt. Door toepassing van omgekeerde
drainage met drainagebuizen op 30 tot 40 centimeter diepte kunnen gier en regenwater worden
toegediend en wordt een opbrengst van 16 ton droge stof per hectare mogelijk geacht (Bos et al., 2009).
Door deze extra opbrengst is er een kleiner oppervlakte grasland nodig, waardoor op de vrijgekomen
ruimte luzerne geteeld kan worden en de diversiteit aan gewassen vergroot wordt. Luzerne kan daarbij
dienen als eiwitbron. De maïsteelt verloopt op conventionele wijze, dus met gemiddelde opbrengsten.
Uitgangspunt is echter wel dat drijfmest wordt daarbij vervangen door vaste mest. De extensieve teelt
bestaat uit de teelt van luzerne. Luzerne is een vlinderbloemig gewas dat stikstof bindt uit de lucht en
daardoor geen externe stikstofgift nodig heeft. De meststoffen die daarvoor niet gebruikt worden, kunnen
weer

benut

worden

in

de

intensieve

grasteelt.
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Stikstofkringloop
Onder de stikstofkringloop valt alle stikstof die via dierlijke mest, kunstmest en stikstofbinding wordt
aangewend op de gewasteelten van het melkveebedrijf zelf. De verschillen in stikstofbemesting van De
MeentXL ten opzichte van een conventioneel melkveebedrijf zijn weergegeven in tabel 3.7.
Tabel 3.7: Verschillen in de stikstofkringloop per omslag in doen
Omslag in doen
1. Koe
2. Nutriëntenkringloop
Beschikbare plant- en restproducten benutten
Geen krachtvoer, wel voersupplementen aanbieden
Kunstmest beperken
3. Kapitaal en arbeid
4. Bodem
Intensiveren en extensiveren

Aan- en afvoer
03
-2
+1 krachtvoervervanger
- krachvoer
- minder kunstmest
0
0

Stikstofkringloop
Bemesting
0
+

+ kunstmestvervanger5
0
+
~4 N van luzerne naar gras en maïs
+ N-binding luzerne

1

+ toename t.o.v. conventioneel
- afname t.o.v. conventioneel
3
0 geen verandering t.o.v. conventioneel
4
~ aandachtspunt
5
mestverwerking en productie van kunstmestvervangers zijn niet in het simulatiemodel verwerkt
2

Conventioneel
Op het conventioneel melkveebedrijf wordt stikstof aangevoerd via (kracht)voer en stikstofkunstmest.
Stikstof wordt afgevoerd via: dieren en dierlijke producten, zuivel, plantaardige producten en organische
mest. Het belangrijkste kenmerk van een conventioneel melkveebedrijf is de aanvoer van krachtvoer en
stikstofkunstmest om respectievelijk de dierlijke en de plantaardige productie te verhogen. De bemesting
van gras- en bouwland vindt plaats doormiddel van kunst- en drijfmest. Daarbij wordt alle geproduceerde
mest gezien als dierlijke mest.
De MeentXL
Bij de MeentXL wordt er minder stikstofkunstmest gebruikt. Krachtvoer wordt niet aangevoerd, maar
vervangen door krachtvoervervangers in de vorm van reststromen uit de genots- en
voedingsmiddelenindustrie. Er wordt daarmee nog steeds stikstof aangevoerd, maar in tegenstelling tot
krachtvoer, is deze niet afkomstig van tropische landen maar wordt deze regionaal of nationaal
geproduceerd. Snijmaïs wordt bemest met kunstmest en vaste mest. Luzerne is via N-binding
zelfvoorzienend waardoor deze niet bemest hoeft te worden. De stikstof uit dierlijke mest en kunstmest
die niet gebruikt wordt voor de luzerneteelt, wordt benut voor de teelt van gras en snijmaïs. Hierdoor vindt
er

een

interne

verschuiving

plaats

van

de

stikstofstromen

bij

De

MeentXL.
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Energie
Onder energie valt alle energie die op het melkveebedrijf verbruikt en geproduceerd wordt. Energie is
daarbij ingedeeld in: gas, elektra en brandstof. De verschillen in energiegebruik van De MeentXL ten
opzichte van een conventioneel melkveebedrijf zijn weergegeven in tabel 3.8.
Tabel 3.8: Verschillen in energie per omslag in doen
Energie
Omslag in doen
1. Koe
2. Nutriëntenkringloop
Geen mengvoer, wel voersupplementen aanbieden
Urine gescheiden houden
Feces gescheiden houden

Gas
03
-2

Elektra
0
+1 luchtwasser4
+ autonome
mestverzamelrobot
- productie elektriciteit4
+ bevloeiingspompen
- energieleverancier4
0

Deelstromen 'mest' bewerken en volledig benutten
- groen gas4
3. Kapitaal en arbeid
0
Opbrengst grasland verhogen
Energie produceren met zonnedaken
4. Bodem
0
1
+ toename t.o.v. conventioneel
2
- afname t.o.v. conventioneel
3
0 geen verandering t.o.v. conventioneel
4
de luchtwasser, mestverwerking en zonnepanelen zijn niet in het simulatiemodel verwerkt

Brandstof
0
+
+ transport naar voerrobot

+ bijvullen vergister4
0

0

Conventioneel
Op een conventioneel melkveebedrijf wordt alleen energie verbruikt en geen bruikbare energie
geproduceerd. Gas wordt voornamelijk verbruikt voor het opwarmen van water. Voor het aandrijven van
installaties en het verlichten van gebouwen wordt hoofdzakelijk gebruikt gemaakt van elektra. Voor het
aandrijven van landbouwmachines worden fossiele brandstoffen gebruikt, in de vorm van diesel.
De MeentXL
Op De MeentXL wordt niet alleen energie verbruikt, maar daarnaast energie geproduceerd
(energieproductie is niet opgenomen in het simulatiemodel). Deze geproduceerde energie wordt voor een
groot deel op het bedrijf zelf verbruikt, maar daarnaast ook geleverd aan het energienet. Bij het bewerken
van mest in een mestvergister komt biogas vrij. Dit gas kan doormiddel van een verbrandingsmotor en
een generator omgezet worden in elektriciteit. In de toekomst wordt het echter ook mogelijk om het biogas
als groen gas te leveren aan het gasnet. Dit is efficiënter dan het opwekken van stroom. Doormiddel van
zonnepanelen wordt bij De MeentXL energie geproduceerd die op het bedrijf verbruikt wordt. Ten opzichte
van een conventioneel melkveebedrijf is er extra elektriciteit nodig voor het aandrijven van een
luchtwasser, de autonome mestverzamelrobot en de bevloeiingspomp. Bij overproductie kan De MeentXL
als energieleverancier fungeren. Net als op het conventioneel melkveebedrijf worden landbouwmachines
aangedreven door diesel.
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4. Simulatiemodel
Voor het bedrijfseconomisch vergelijken van het conventioneel melkveebedrijf en De MeentXL is een
simulatiemodel ontwikkeld. Allereerst wordt in paragraaf 4.1 de opzet van het model nader toegelicht. In
de paragrafen 4.2 tot en met 4.8 worden achtereenvolgens de afzonderlijke onderdelen besproken.
Daarbij worden de achterliggende berekeningen en aannames beschreven, aangevuld met resultaten die
daaruit voortkomen. In paragraaf 4.9 wordt het simulatiemodel gevalideerd aan de hand van gegevens uit
hoofdstuk 2.

4.1 Opzet simulatiemodel
Het simulatiemodel is ontwikkeld in Microsoft Office Excel en verdeeld in verschillende categorieën,
waarbij elke categorie bestaat uit één of meerdere tabbladen. Tabbladen die bij dezelfde categorie horen
hebben dezelfde tabkleur. De opzet van het simulatiemodel is weergegeven in figuur 4.1. De nummering
in figuur 4.1 komt overeen met de paragraafnummering in dit hoofdstuk en is daarnaast weergegeven in
de tabbladnamen van het simulatiemodel. In de figuur wordt ook verwezen naar ‘Bijlage A: Lineaire
interpolatie’. In dit tabblad staat een lineaire interpolatie van BINternet gegevens van het LEI die gebruikt
is voor het berekenen van een aantal variabelen in het simulatiemodel.

Figuur 4.1: Opzet van het simulatiemodel
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In het simulatiemodel worden zes verschillende achtergrondkleuren gebruikt bij de variabelen. De keuze
van de kleur is afhankelijk van de informatiebron en of de variabele ingevoerd moet worden of berekend
wordt. Het tabblad ‘Bijlage A: Lineaire Interpolatie’ beschikt over een eigen kleurenschema omdat de
berekeningen afwijken van de overige tabbladen. Alle variabelen die handmatig ingevoerd worden en
gebaseerd zijn op normen, richtlijnen en aannames zijn per categorie weergegeven in bijlage B.
De nummering in de blauwe kolom (kolom A) komt overeen met de nummering van de variabelen in de
bijlage. Bij een aantal variabelen wordt automatisch gecontroleerd of deze aan de gestelde normen
voldoen (bijvoorbeeld bij 4.3.2 Rantsoenen). Wanneer de variabele aan de norm voldoet, dan is de
achtergrondkleur groen. Voldoet de variabele niet dan is de achtergrondkleur rood. Daarnaast zijn er bij
een aantal variabelen opmerkingen geplaatst, deze zijn te herkennen aan een rood driehoekje in de
rechterbovenhoek van de cel. In Figuur 4.2 zijn de verschillende achtergrondkleuren van de variabelen
weergegeven en het kenmerk van een opmerking.
= berekend veld, invoer niet toegestaan
= gekoppeld veld, wijzigingen niet toegestaan
= norm of richtlijn, invoer toegestaan
= aanname, invoer toegestaan
= variabele, voldoet aan norm
= variabele, voldoet NIET aan norm
= opmerking bij variabele
Figuur 4.2: Achtergrondkleuren variabelen en herkenbaarheid opmerking.

De bronnen die gebruikt zijn, staan vermeld in hetzelfde vakje waar de opmerking is weergegeven. In
principe staan alle bronvermeldingen links van de kolom ‘conventioneel’. Mocht er bij De MeentXL een
andere bron gebruikt zijn dan staat deze rechts van de kolom ‘De MeentXL’. De volledige bronverwijzing
staat in dezelfde celrij als waar de opmerking in staat. Wanneer de bron betrekking heeft op het
conventioneel melkveebedrijf dan staat deze in de kolom ‘Bron ‘Conventioneel’’. Wanneer de bron
betrekking heeft op De MeentXL dan staat deze in de kolom ‘Bron ‘De MeentXL’’.
In het simulatiemodel zijn een aantal rijen paars gekleurd met daarin een keuzecel met invoerlijst voor het
conventioneel melkveebedrijf en een keuzecel met invoerlijst voor De MeentXL. Deze keuzecellen met
invoerlijsten zijn gebruikt voor de gevoeligheidsanalyse en worden nader toegelicht in hoofdstuk 6.

4.2 Simulatie
De categorie ‘simulatie’ bestaat uit één tabblad waarin alle andere categorieën samenkomen. Het geeft de
bedrijfsopzet en het totaaloverzicht per 100 kilogram melk van opbrengsten, kosten en resultaat die
berekend worden via de tabbladen 4.3 tot en met 4.9. Daarnaast is er een overzicht weergegeven met
daarin de totale opbrengsten en kosten. Hieruit worden het gezinsinkomen uit het bedrijf en het verschil in
gezinsinkomen uit het bedrijf berekend. Het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf geeft daarbij het
effect weer van de omslagen in denken en doen op de economische duurzaamheid.

4.3 Samenstelling en productie veestapel
De categorie ‘samenstelling en productie veestapel’ is onderverdeeld in de subcategorieën veestapel
(4.3.1) en rantsoenen (4.3.2). In deze categorie zitten veel factoren die doorwerken in andere
berekeningen van het simulatiemodel. Te denken valt aan de levensduur van melkkoeien en de
verschillende voedermiddelen die verstrekt worden.
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4.3.1

Veestapel

Verschillen in samenstelling, levenscyclus, reproductie en productie zijn van directe invloed op
opbrengsten en toegerekende kosten. Daarnaast beïnvloeden zij indirect de niet toegerekende kosten en
investeringen.
Samenstelling
De veestapel bestaat uit melk- en kalfkoeien, pinken ouder dan 2 jaar, pinken van 1 tot 2 jaar oud en
kalveren tot 1 jaar. Het aantal melk- en kalfkoeien is voor beide bedrijfsconcepten vastgesteld op 150. Het
aantal pinken en kalveren is afgestemd op het uitstoot- en uitvalpercentage van de melk- en kalfkoeien. In
tabel 4.3. is de samenstelling van de veestapel weergegeven met daarbij de formules en waarden per
diercategorie. Het aantal pinken en kalveren is bij het conventioneel melkveebedrijf hoger dan bij De
MeentXL. Dit wordt veroorzaakt door een hoger vervangingspercentage van de melk- en kalfkoeien. Het
vervangingspercentage is opgebouwd uit de percentages uitstoot en uitval. Het uitstootpercentage is
berekend uit de afvoer- en afkalfleeftijd, welke in de volgende alinea toegelicht worden.
Tabel 4.3: Samenstelling veestapel
Variabele
Formule/variabele
Melk- en kalfkoeien
Aanname
Pinken > 2 jaar
(melk- en kalfkoeien x (vervangingspercentage)) x
((afkalfleeftijd – (365 x 2)) / 365)
Pinken 1 – 2 jaar
Melk- en kalfkoeien x vervangingspercentage
Kalveren < 1 jaar
(pinken 1 - 2 jaar / (1 - (vervangingspercentage)))
Uitstootpercentage
((1/((afvoerleeftijd – afkalfleeftijd) / 365)) – uitvalpercentage)x100%
Uitvalpercentage
Norm
Vervangingspercentage
Uitstootpercentage + uitvalpercentage

Conventioneel
150
7
41
45
25,4%
2,0%
27,4%

De MeentXL
150
4
22
24
12,7%
2,0%
14,7%

Levenscyclus
De levenscyclus van melk- en kalfkoeien omvat de opfok- en productieperiode. De opfokperiode is gelijk
aan de afkalfleeftijd. De productieperiode wordt berekend uit de afvoer- en afkalfleeftijd. De afvoerleeftijd
van het conventioneel melkveebedrijf is gebaseerd op het landelijk gemiddelde in 2009 (CRV, 2010). Bij
‘De MeentXL’ wordt uitgegaan van een afvoerleeftijd die boven het landelijk gemiddelde ligt. Dit wordt
mogelijk geacht door een veel beter dierenwelzijn, meer beweging en door te voeren naar behoefte (Bos
et al., 2009). De afkalfleeftijd van de pinken is bij beide bedrijfsconcepten gebaseerd op het landelijk
gemiddelde in 2009 (CRV, 2010). In tabel 4.4 zijn de waarden van de kengetallen voor levenscyclus
weergegeven.
Tabel 4.4: Levenscyclus
Kengetal
Formule/variabele
Afvoerleeftijd (d)
Norm
Afkalfleeftijd = opfokperiode (d)
Norm
Productieperiode
Afvoerleeftijd - afkalfleeftijd
1
Afvoerleeftijd gebaseerd op aanname (Bos et al., 2009)

Conventioneel
2.128
796
1.332

De MeentXL
3.2851
796
2.489

Reproductie
De reproductie omvat de tussenkalftijd, droogstandsperiode en het aantal inseminaties per dracht. De
tussenkalftijd en lengte van de droogstandsperiode zijn gebaseerd op het landelijk gemiddelde van 2009
(CRV, 2010). Het aantal inseminaties per dracht is een gemiddeld getal voor zowel melkkoeien als pinken
(KWIN, 2010). In tabel 4.5 zijn de waarden van de kengetallen voor reproductie weergegeven.
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Tabel 4.5: Reproductie
Kengetal
Tussenkalftijd (d)
Droogstandsperiode (d)
Inseminaties per dracht (n)

Formule/variabele
Norm
Norm
Norm

Conventioneel
417
64
1,8

De MeentXL
417
64
1,8

Productie
De productie omvat de melkproductie met bijbehorende gehaltes en de verhouding tussen lacterende en
droogstaande melk- en kalfkoeien. De melkproductie per koe per jaar en de bijbehorende vet- en
3

eiwitgehaltes zijn gebaseerd op het gemiddelde van melkveebedrijven in 2009 (LEI , 2011). Het
percentage melkkoeien in lactatie is berekend met de lengte van de droogstandsperiode en de
tussenkalftijd (CRV, 2010). Het aantal lacterende en droogstaande melk- en kalfkoeien is berekend uit dit
percentage en het totaal aantal melk- en kalfkoeien. In tabel 4.6 zijn de kengetallen voor productie
weergegeven met de aannames per kengetal.
Tabel 4.6: Productie
Kengetal
Melkproductie
(kg/koe/jaar)
Vetgehalte
Eiwitgehalte
Percentage in lactatie
Lacterend
Droogstaand

4.3.2

Formule/aanname
Norm
Norm
Norm
1 – (droogstandsperiode / tussenkalftijd)
Melk- en kalfkoeien x percentage melk- en kalfkoeien in lactatie
Melk- en kalfkoeien – lacterende melkkoeien

Conventioneel
8.050
4,36%
3,51%
85%
127
23

De MeentXL
8.050
4,36%
3,51%
85%
127
23

Rantsoenen

De rantsoenen die ‘verstrekt’ worden in het simulatiemodel voldoen aan de standaard CVB-normen (CVB,
2007). Daarnaast is de samenstelling van het rantsoen aangepast aan voorwaarden die gesteld zijn bij
het conventioneel melkveebedrijf en/of De MeentXL.
Rantsoeneisen
Het rantsoen van een veestapel moet een minimale hoeveelheid energie, eiwit en structuur bevatten.
Daarnaast mag het rantsoen uit niet meer droge stof bestaan dan de dieren maximaal per dag op kunnen
nemen. De voederbehoefte en de hoeveelheid energie in voedermiddelen wordt berekend in
Voedereenheden Melk (VEM) en is bekend voor alle voedermiddelen (CVB, 2007). De VEM-behoefte van
de melk- en kalfkoeien is berekend op basis van de melkproductie. De VEM-behoefte van jongvee is
bepaald aan de hand van normen (CVB, 2007). De eiwitbehoefte wordt bepaald doormiddel van het
aantal gram Darm Verteerbaar Eiwit, uitgedrukt in gDVE. Voor de melk- en kalfkoeien is deze berekend,
voor het jongvee is gebruik gemaakt van normen (CVB, 2007). De hoeveelheid structuur in een rantsoen
en de structuurbehoefte van melk- en kalfkoeien wordt uitgedrukt in de structuurwaarde (SW). De SW in
het rantsoen moet daarbij hoger zijn dan de minimale SW-behoefte van de melk- en kalfkoeien. Er is geen
maximum, maar bij een hogere structuurwaarde loopt de droge stof opname terug en daarmee de
dierprestatie. De totale droge stof opname (TDSO) van de koe op basis van een rantsoen in kilogram
droge stof per dag wordt geschat door de voeropnamecapaciteit (VOC) van een koe te delen door de
verzadigingswaarde van het rantsoen (VWr). VOC is daarbij uitgedrukt in VW-eenheden per dag en VWr
in verzadigingswaarde-eenheden per kilogram droge stof (CVB, 2007). De gehanteerde formules voor
VEM, gDVE, SW en TDSO zijn hieronder beschreven.
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VEM
De hoeveelheid VEM in het rantsoen is berekend door het aantal kilogram droge stof te vermenigvuldigen
met de hoeveelheid VEM per kilogram droge stof. Het totaal van alle voedermiddelen vormt de
hoeveelheid VEM in het rantsoen.
De VEM- behoefte van melk- en kalfkoeien is gebaseerd op de standaard melkproductie per dag. De
standaard melkproductie is melk gecorrigeerd voor vet en eiwit en wordt uitgedrukt in Fat en Protein
Corrected Milk (FPCM). FPCM wordt als basis gebruikt voor de VEM-behoefte van melk- en kalfkoeien
voor onderhoud en productie. De formule voor de VEM-behoefte per dag gedurende de stalperiode ziet er
als volgt uit (CVB, 2007):
VEM (per dag)
Lichaamsgewicht

=
=

(42,4 x lichaamsgewicht in kg0.75 + 442 x FPCM/dag) x {1 + (FPCM/dag – 15) x 0,00165}
650 kg

Gedurende de graasperiode (beperkt weiden) komt hier een VEM-toeslag bij van 930 VEM per koe per
dag (CVB, 2007).
De VEM-behoefte van het jongvee wordt bepaald aan de hand van normen die voor verschillende
leeftijdscategorieën zijn vastgesteld (CVB, 2007). In het simulatiemodel is het gemiddelde van deze
normen gehanteerd, zodat aan elk kalf of pink dezelfde waarde wordt toegekend. Verder is er
onderscheid gemaakt tussen de stal- en graasperiode.
gDVE
De hoeveelheid gDVE in het rantsoen is berekend door het aantal kilogram droge stof te
vermenigvuldigen met de hoeveelheid gDVE per kilogram droge stof. Het totaal van alle voedermiddelen
vormt de hoeveelheid gDVE in het rantsoen.
De gDVE-behoefte van melk- en kalfkoeien is gebaseerd op de melkeiwitproductie in gram per dag. De
formule voor de gDVE-behoefte per dag ziet er als volgt uit (CVB, 2007):
gDVE (per dag)
E

=
=

119 + (1,396 x E + 0,000195 x E2)
melkeiwitproductie in gram per dag = % eiwit x kg melk/dag x 10

De gDVE-behoefte van het jongvee wordt bepaald aan de hand van normen die voor verschillende
leeftijdscategorieën zijn vastgesteld (CVB, 2007). In het simulatiemodel is het gemiddelde van deze
normen gehanteerd, zodat aan elk kalf of pink dezelfde waarde wordt toegekend.
De gDVE-normen zijn in de stal- en graasperiode gelijk voor zowel melk- en kalfkoeien als jongvee.
Structuurwaarde
De structuurwaarde in het rantsoen van melk- en kalfkoeien is berekend door het aantal kilogram droge
stof te vermenigvuldigen met de structuurwaarde per kilogram droge stof. De totale structuurwaarde van
alle voedermiddelen gedeeld door de totale hoeveelheid droge stof, vormt de structuurwaarde van het
rantsoen. In formule als volgt uitgedrukt (CVB, 2007):
SW-rantsoen

=

(kg DS ruwvoer x SW ruwvoer) + (kg DS krachtvoer x SW krachtvoer)
Totale DS-opname in kg
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De structuurbehoefte van melk- en kalfkoeien is afhankelijk van de melkgift in kilogram per dag en het
vetpercentage in de melk en is als volgt berekend (CVB, 2007):
SW-behoefte

1,0 + (melkgift in kilogram per dag – 25) x 0,08 – (%vet – 4,4%) x 0,050

=

Totale droge stof opname
De TDSO wordt bepaald door de voeropnamecapaciteit van melk- en kalfkoeien (VOC) te delen door de
verzadigingswaarde van het rantsoen (VW r):
TDSO

=

VOC / VW r

Voor het schatten van de voeropnamecapaciteit wordt de volgende formule gebruikt (CVB, 2007):
VOC (VW/dag)

=

[8,743 + 3,563 x (1-e-1,140 x a)] x e0,3156 x (1-e^-0,05889 x d) x (1 – 0,05529 x (g/220))

VOC
a
d
g

=
=
=
=

Voeropnamecapaciteit (in VW-eenheden/dag)
Lactatieleeftijd
Lactatiedagen
Dagen drachtig

Voor het berekenen van de verzadigingswaarde van een rantsoen worden de bijdragen van de
verschillende voedermiddelen bij elkaar opgeteld:
VWr

=

(aandeel DS ruwvoer in rantsoen x VW ruwvoer) +
(aandeel DS krachtvoer in rantsoen x VW krachtvoer) +
enz.

Rantsoensamenstelling
De eisen die gesteld worden aan de rantsoenen voor zowel melk- en kalfkoeien als jongvee zijn bij beide
bedrijfsconcepten gelijk. Wat betreft de rantsoensamenstelling zijn er zowel overeenkomsten als
verschillen, waarbij het rantsoen van De MeentXL de basis vormt.
Overeenkomsten
De gras- en kuilgrasopname per dier per diercategorie is voor beide bedrijfsconcepten gelijk. Om een
maximale hoeveelheid mest op eigen grond aan te mogen wenden is derogatie een vereiste. Dit houdt in
dat minimaal 70 procent van het gewasoppervlak uit grasland moet bestaan. Voor het rantsoen betekent
dit dus ook dat er een bepaalde hoeveelheid gras in moet zitten, zodat het geteelde gras ook aan de
veestapel verstrekt wordt. In de cel naast het woord ‘Derogatie’ is te controleren of het berekende
rantsoen dusdanig is samengesteld dat aan derogatie voldaan kan worden.
Verschillen
Bij De MeentXL wordt er, naast gras en snijmaïs, luzerne uit eigen teelt gevoerd en is mengvoeder
vervangen door bietenperspulp. Bij De MeentXL is het aantal kilogram droge stof luzerne in het rantsoen
gelijk aan het aantal kilogram droge stof snijmaïs. De hoeveelheid droge stof snijmaïs bij het
conventioneel melkveebedrijf wordt berekend door de totale hoeveelheid VEM uit snijmaïs van het
conventioneel melkveebedrijf gelijk te stellen aan de totale hoeveelheid VEM uit luzerne en snijmaïs in het
rantsoen van De MeentXL. Het aantal kilogram droge stof mengvoeder bij het conventioneel bedrijf is op
dezelfde manier berekend. De totale hoeveelheid VEM uit bietenperspulp is gelijk aan de totale
hoeveelheid VEM in de mengvoeders. Bij het berekenen van het hoeveelheid bietenperspulp moet wel
rekening worden gehouden met een maximale opname van 5 kilogram product per 100 kilogram
lichaamsgewicht.
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Rantsoenoverzicht
In tabel 4.7 is een overzicht weergegeven van de rantsoennormen en de berekende waarden van de
rantsoenen van beide bedrijfsconcepten voor melk- en kalfkoeien en jongvee tijdens de stal- en
graasperiode. Het is vrijwel onmogelijk om bij de samenstelling van een rantsoen de samengestelde
hoeveelheden voor VEM, gDVE, SW en TDSO overeen te laten komen met alle berekende normen van
de veestapel. Daarom is aangenomen dat de hoeveelheid VEM exact overeenkomt en de waarden voor
gDVE, SW en TDSO de minimale norm overschrijden.
Tabel 4.7: Rantsoenenberekeningen (waarden/dag)
Diercategorie
Periode
Bedrijfsconcept
Melk- en kalfkoeien
Graas
Conventioneel
De MeentXL
Stal

Conventioneel
De MeentXL

Jongvee

Graas

Conventioneel
De MeentXL

Stal

Conventioneel
De MeentXL

Waarde
Norm dieren
Aanwezig in Rantsoen
Norm dieren
Aanwezig in Rantsoen
Norm dieren
Aanwezig in Rantsoen
Norm dieren
Aanwezig in Rantsoen
Norm dieren
Aanwezig in Rantsoen
Norm dieren
Aanwezig in Rantsoen
Norm dieren
Aanwezig in Rantsoen
Norm dieren
Aanwezig in Rantsoen

VEM1
16.870
16.870
16.870
16.870
15.940
15.940
15.940
15.940
5.983
5.983
5.983
5.983
5.300
5.300
5.300
5.300

gDVE2
1.317
1.501
1.317
1.515
1.317
1.317
1.317
1.333
328
509
328
514
328
408
328
412

SW3
0,98
1,63
0,98
1,88
0,98
1,91
0,98
2,29

TDSO4
20,14
17,16
19,05
17,35
20,37
17,53
16,87
17,70

1

Voedereenheden Melk per dag
gram Darm Verteerbaar Eiwit
Structuurwaarde
4
Totale Droge Stof Opname
2
3

4.4 Opbrengsten
De categorie ‘opbrengsten’ is onderverdeeld in de subcategorieën ‘melkopbrengsten’, ‘omzet en aanwas’,
‘verkoop ruwvoer’ en ‘overige opbrengsten’. De melkopbrengsten zijn in beide bedrijfsconcepten gelijk
omdat zowel het aantal melk- en kalfkoeien als de melkproductie per melkkoe per jaar gelijk is. De omzet
en aanwas is verschillend voor beide bedrijfsconcepten. Dit heeft te maken met verschillen in
levenscyclus van melk- en kalfkoeien. De opbrengsten uit ruwvoerverkoop worden besproken bij de
toegerekende kosten in paragraaf ‘4.5.1 Voer’. De overige opbrengsten zijn gebaseerd op een gemiddeld
Nederlands melkveebedrijf met dezelfde hoeveelheid melkquotum als beide bedrijfsconcepten (zie bijlage
A).
Melkopbrengsten
De melkopbrengsten per 100 kilogram melk zijn gebaseerd op de te verwachte gangbare melkprijs in de
komende 5 jaren (2011-2015) en bedraagt € 30,81. Daarbij is de volgende formule gehanteerd (KWIN,
2010):
Melkprijs per 100 kg melk

=

(3,21 x vetgehalte) + (5,83 x eiwitgehalte) - 3,65
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Omzet en aanwas
De omzet en aanwas op een melkveebedrijf is sterk afhankelijk van de vervanging en uitstoot die op een
bedrijf plaatsvindt. Daarbij zijn niet alleen de percentages van belang, maar ook de waarden die aan de
dieren toegekend worden. Bij beide bedrijfsconcepten is er sprake van een stabiele veestapel waardoor er
geen aanwas is.
Vervanging en uitstoot
Alle vervangings-, uitstoot- en uitvalpercentages zijn gebaseerd op KWIN-Veehouderij 2010-2011.
Uitzondering is het percentage uitstoot bij de melk- en kalfkoeien, welke berekend is aan de hand van de
afvoer- en afkalfleeftijd en het uitvalpercentage (zie § 4.3.1). Voor de vervangings- en uitstootwaarden is
de langere termijnprognose gebruikt van zwartbont gebruiks- en slachtvee voor de periode 2011-2015.
Afkalvingen en verkoop
Het aantal afkalvingen per jaar is de som van het aantal afkalvingen van melk- en kalfkoeien en het aantal
afkalvingen van pinken. Naarmate er minder pinken op een melkveebedrijf aanwezig zijn, neemt het totaal
aantal afkalvingen af (KWIN, 2010). Een lager vervangingspercentage van de melk- en kalfkoeien,
resulteert in een kleinere hoeveelheid jongvee dat voor vervanging opgefokt dient te worden. Doordat de
helft van het aantal melkras kalveren als stier geboren wordt, moet het dubbele aantal melkras kalveren
dat voor vervanging nodig is geboren worden. De melkras stieren worden als nuchter kalf (Nuka)
verkocht. Kalveren die niet voor vervanging noodzakelijk zijn, worden aangemerkt als gebruikskruising en
als nuka verkocht. Nuka’s van melkkoeien met een vleesrasstier als vader brengen gemiddeld € 100,meer op dan zwartbonte kalveren van hetzelfde geslacht (KWIN, 2010). In tabel 4.8 zijn het aantal
afkalvingen per jaar en het aantal vaars- en stierkalveren voor zowel kalveren van een melk- als vleesras
weergegeven. De getallen tussen haakjes geven het aantal werkelijk verkochte nuka’s weer, waarbij er is
gerekend met 7 procent uitval in de periode van geboorte tot verkoop (KWIN, 2010).
Tabel 4.8: Afkalvingen en aantal kalveren
Keuze
Conventioneel
De MeentXL
Afkalvingen per jaar
174
159
Vaarskalveren melkras
Vervanging
51
27
Stierkalveren melkras
Verkoop
51 (47)1
27 (25)
Vaarskalveren vleesras
Verkoop
36 (34)
53 (49)
Stierkalveren vleesras
Verkoop
36 (34)
53 (49)
1
Waarden tussen haakjes is het aantal verkocht, uitgaande van een uitvalspercentage van 7 procent tussen geboorte en verkoop

Overige opbrengsten
De overige opbrengsten bestaan uit een algemeen deel en EU-betalingen. Deze opbrengsten zijn
uitgedrukt in euro’s per 100 kilogram melk en gebaseerd op een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf
met dezelfde hoeveelheid melkquotum als beide bedrijfsconcepten. De berekening van deze overige
opbrengsten is weergegeven in bijlage A: Lineaire interpolatie. Het totaal van de overige opbrengsten is
berekend door kosten per 100 kilogram melk te vermenigvuldigen met de hoeveelheid melkquotum van
beide bedrijfsconcepten.
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Totaal opbrengsten
De totale opbrengsten van melk, omzet en aanwas en overige opbrengsten zijn weergegeven in Tabel
4.9. De opbrengsten voor melk, aanwas en overige opbrengsten zijn bij beide bedrijfsconcepten gelijk. De
waarde van de veestapel is echter wel verschillend doordat er bij De MeentXL minder jongvee op het
bedrijf aanwezig is. De omzet is verschillend door een lagere verkoop van melk- en kalfkoeien, pinken en
melkras stierkalveren en een hogere verkoop van kruislingkalveren bij De MeentXL.
Tabel 4.9: Totaal opbrengsten
Subcategorie
Variabele
Melk
Totaal melkopbrengsten
Omzet
Grootvee
Pinken 1-2 jaar
Verkoop stierkalveren
Verkoop stierkalveren kruislingen
Verkoop vaarskalveren kruislingen
Afvoer kadavers
Totaal omzet
Aanwas
Waarde veestapel begin van het jaar
Waarde veestapel eind van het jaar
Totaal aanwas
Overige opbrengsten
Algemeen
EU-betalingen
Totaal overige opbrengsten
Totaal opbrengsten

Conventioneel
€ 372.017
€
19.052
€
1.273
€
4.938
€
6.946
€
5.590
€
-247
€
37.552
€ 225.929
€ 225.929
€
€
28.115
€
45.910
€
74.026
€ 483.595

De MeentXL
€
372.017
€
9.498
€
681
€
2.643
€
9.997
€
8.047
€
-227
€
30.639
€
197.607
€
197.607
€
€
28.115
€
45.910
€
74.026
€
476.682

4.5 Toegerekende kosten
De categorie ‘toegerekende kosten’ is onderverdeeld in de subcategorieën voer (4.5.1), bemesting (4.5.2),
energie (4.5.3) en hygiëne en diergezondheid (4.5.4). Voer en bemesting zijn met elkaar verbonden
doordat de hoeveelheid en soort bemesting afhankelijk is van de voederteelt die bij beide
bedrijfsconcepten plaats vindt. De voederteelt is weer direct verbonden met de rantsoenen die
samengesteld zijn. Elke subcategorie wordt berekend in een afzonderlijk tabblad, waarbij de totale kosten
bovenaan het tabblad zijn weergegeven.

4.5.1

Voer

De kosten voor voer zijn afhankelijk van de voerbehoefte van de veestapel en bestaan uit ruwvoer en
krachtvoer. Ruwvoer wordt op het bedrijf geteeld of aangekocht. Krachtvoer wordt aangekocht. De
mestwetgeving is bepalend voor het aantal hectare dat beschikbaar is voor de teelt van gewassen.
Gebruiksnormen bepalen daarbij hoeveel stikstof uit dierlijke mest aangewend mag worden per hectare
gewas (DR-Loket, 2011). Voor De MeentXL is berekend hoeveel hectare gewas er geteeld moet worden
om alle dierlijke mest op eigen grond aan te kunnen wenden. Het bouwblok van De MeentXL is hier
vervolgens bij op geteld wat resulteert in het totale grondoppervlak. Het grondoppervlak van het
conventioneel melkveebedrijf is hieraan gelijk gesteld. Het aantal hectare gewasoppervlak van het
conventioneel melkveebedrijf is vervolgens weer berekend door het oppervlakte van het bouwblok af te
trekken van het totale grondoppervlak. In tabel 4.10 is een overzicht weergegeven van de grondverdeling
met de berekende oppervlakten. Opmerking hierbij is dat Het Groene Buitenverblijf van De MeentXL wel
mee telt in de berekening van het gewasoppervlak voor de mestwetgeving, maar niet productief is en
daarom niet meegerekend kan worden in de voederproductie (Bos et al., 2009).
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Tabel 4.10: Verdeling grondoppervlak (ha)
Grondgebruik
Bouwblok
Het Groene Buitenverblijf
Voederproductie
Totaal gewasoppervlak (mestwetgeving)
Totaal grondoppervlak

Conventioneel
0,90
80,28
80,28
81,18

De MeentXL
1,89
6,57
72,72
79,29
81,18

Ruwvoerbehoefte
De totale ruwvoeropname per voedermiddel is berekend door de rantsoenen voor de stal- en
graasperiode te vermenigvuldigen met het aantal opnamedagen en dieren per rantsoen. De berekende
ruwvoeropname is de netto hoeveelheid droge stof die de dieren opnemen. De grasopbrengst per hectare
is bij beide bedrijfsconcepten verschillend. Bij De MeentXL wordt uitgegaan van een bruto opbrengst van
16 ton droge stof per hectare ten opzichte van 12 ton bij het conventioneel melkveebedrijf. Dit wordt
mogelijk geacht door toepassing van omgekeerde drainage waarbij water en nutriënten ondergronds
worden toegediend (Bos et al., 2009). Daarnaast wordt er op het conventioneel melkveebedrijf geen
luzerne geteeld. In het traject van ruwvoerproductie (bruto) tot vervoedering (netto) ontstaan verliezen
door conservering, bewaring en vervoedering. Door de bruto productie per hectare te verminderen met
deze verliezen, wordt de netto droge stof opbrengst per hectare berekend. Door de netto droge stof
opname per voedermiddel te delen door de netto droge stof opbrengst per hectare, is het aantal hectares
per voedermiddel berekend. In tabel 4.11 is het aantal hectares per voedermiddel weergegeven om in de
ruwvoerbehoefte te kunnen voorzien.
Tabel 4.11: Behoefte ruwvoer (ha)
Gewas
Gras 'vers'
Gras 'kuil'
Snijmaïs 'kuil'
Luzerne 'kuil'
Totaal behoefte ruwvoer

Conventioneel
40,16
34,60
10,80
0,00
85,57

De MeentXL
27,52
23,55
5,38
7,17
63,62

Aan- en verkoop ruwvoer
De oppervlakte voor voederproductie die beschikbaar is vanuit de mestwetgeving en bedrijfsinrichting
(bouwblok en Het Groene Buitenverblijf) komt niet overeen met de ruwvoerbehoefte. Om hierin te
voorzien wordt snijmaïs aangekocht bij het conventioneel melkveebedrijf. Bij De MeentXL zijn, door een
hogere grasopbrengst per hectare en een kleinere hoeveelheid jongvee, meer hectares beschikbaar dan
er voor de eigen ruwvoerbehoefte van de veestapel noodzakelijk zijn. Deze extra ruimte wordt benut voor
de teelt van snijmaïs die verkocht wordt. In tabel 4.12 is een overzicht weergegeven met de
ruwvoerproductie, ruwvoerbehoefte en aan- en verkoop van ruwvoer in hectares.
Tabel 4.12: Ruwvoerproductie, ruwvoerbehoefte en aan- en verkoop (ha)
Gewas
Ruwvoerproductie
Ruwvoerbehoefte
Aankoop snijmaïs
Extra teelt en verkoop snijmaïs

Conventioneel
80,28
85,57
5,29
0,00

De MeentXL
72,72
63,62
0,00
9,10
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De aan te kopen (te verkopen) hoeveelheid snijmaïs in kilogrammen bruto droge stof, wordt berekend
door het aantal aan te kopen (te verkopen) hectares snijmaïs te vermenigvuldigen met de opbrengst in
kilogram bruto droge stof per hectare. De aankoopkosten (verkoopopbrengsten) voor snijmaïs worden
berekend door de aangekochte (verkochte) kilogrammen bruto droge stof te vermenigvuldigen met de
aankoopprijs (verkoopprijs) in euro per kilogram bruto droge stof. De aankoopprijs per bruto kilogram
droge stof snijmaïs is gebaseerd op een norm (KWIN, 2010).
Teeltkosten ruwvoer
De teeltkosten van de aanwezige ruwvoergewassen zijn gebaseerd op de kosten voor zaaizaad en
gewasbescherming per hectare vermenigvuldigd met het aantal hectares van elk gewas.
Loonwerkkosten
De loonwerkkosten bestaan uit de kosten voor winning, verzorging en vernieuwing per hectare
vermenigvuldigd met het aantal hectares van elk gewas. Doordat gras ‘vers’ niet geoogst wordt, zijn
hiervoor geen winningskosten gerekend. De winningskosten bij gras ‘kuil’ zijn bij De MeentXL
gecorrigeerd voor de hogere bruto droge stof opbrengst per hectare, waarbij de kosten per kilogram bruto
droge stof opbrengst gelijk is. Bij de aankoop van snijmaïs ‘vers gehakseld’ zijn loonwerkkosten gerekend
voor het aanrijden van de snijmaïs.
Krachtvoerbehoefte
Naast het ruwvoer, bestaat het rantsoen uit krachtvoer dat aangekocht wordt. Bij het conventioneel
melkveebedrijf bestaat dit uit mengvoeder en bij De MeentXL uit een krachtvoervervanger in de vorm van
bietenperspulp. De totale voeropname per krachtvoeder is berekend door de rantsoenen voor de stal- en
graasperiode te vermenigvuldigen met het aantal dagen en dieren per rantsoen. De berekende
krachtvoeropname is de netto hoeveelheid droge stof die de dieren opnemen. In het traject van levering
(bruto) tot vervoedering (netto) ontstaan bij mengvoeders en krachtvoervervangers verliezen door
bewaring en vervoedering. Bij bietenperspulp treden daarnaast conserveringsverliezen op. De netto
krachtvoerbehoefte in kilogram droge stof plus de verliezen voor conservering, bewaring en vervoedering,
vormen samen de aan te kopen hoeveelheid bruto droge stof krachtvoer. Door deze te vermenigvuldigen
met de aankoopprijs per bruto kilogram droge stof worden de kosten berekend. De aankoopprijs per bruto
kilogram droge stof krachtvoer is gebaseerd op een norm (KWIN, 2010).
Melkpoeder
Kalveren voor vervanging en nuchtere kalveren die twee weken op het bedrijf blijven worden gevoed met
kunstmelk.
Totaal voerkosten
In tabel 4.13 zijn de totalen weergegeven voor aan- en verkoop ruwvoer, teeltkosten ruwvoer, krachtvoer,
melkpoeder en loonwerkkosten. De totale kosten voor voer zijn bij De MeentXL lager dan bij het
conventioneel bedrijf. Dit komt voornamelijk door het verschil in aan- en verkoop ruwvoer. In het tabblad
simulatie worden de loonwerkkosten niet meegerekend in de voerkosten, maar staan daar afzonderlijk
vermeld onder ‘loonwerkkosten ruwvoer’.
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Tabel 4.13: Totaal voerkosten (€)
Variabele
Aankoop ruwvoer
Verkoop ruwvoer
Teeltkosten
Krachtvoer
Melkpoeder
Totaal
Loonwerkkosten ruwvoer

4.5.2

Conventioneel
€
10.123
€
0
€
6.564
€
47.190
€
3.073
€
66.950
€
38.879

De MeentXL
€
0
€
-16.793
€
8.982
€
41.859
€
2.104
€
36.152
€
47.797

Bemesting

De bemesting op een melkveebedrijf bestaat uit dierlijke mest aangevuld met kunstmest. De hoeveelheid
mest die aangewend mag worden is via mestwetgeving vastgesteld in de vorm van
stikstofgebruiksnormen per hectare gewas en stikstofproductienormen per dier (DR-Loket, 2011). Doordat
bij De MeentXL drijfmest wordt gescheiden in vaste mest en gier, is de werkelijke stikstofwerking
(werkingscoëfficiënt) anders dan in de wet- en regelgeving is vastgesteld. Hiervoor zijn er naast de
berekeningen volgens de mestwetgeving, ook berekeningen uitgevoerd volgens werkelijke normen om
een juiste inschatting te maken van de werkelijke hoeveelheid stikstof die voor de geteelde gewassen
beschikbaar is. Afhankelijk van de wettelijke en werkelijke gebruiksnormen worden er kosten gemaakt
voor de aan- en afvoer van dierlijke mest, de aankoop van kunstmest en de aanwending van meststoffen.
Wettelijke gebruiksnormen gewas
De hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest die op een bedrijf aangewend mag worden is afhankelijk van
derogatie en de grootte van het gewasoppervlak. Derogatie houdt in dat minimaal 70 procent van het
gewasoppervlak bestaat uit grasland. De hoeveelheid stikstof uit alle meststoffen die op een bedrijf
gebruikt mag worden hangt af van de soorten en oppervlakten van de gewassen die geteeld worden. In
tabel 4.14 zijn de gebruiksnormen per gewas weergegeven voor dierlijke meststoffen en alle meststoffen
(DR-Loket, 2011).
Tabel 4.14: Gebruiksnormen per gewas (kg N/ha)
Stikstofbron
Gewas
Dierlijke mest
Alle gewassen met derogatie
Alle meststoffen
Grasland met weidegang
Snijmaïs met derogatie
Luzerne

Conventioneel
250
310
160
0

De MeentXL
250
310
160
0

De totale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest en alle meststoffen die per gewas geplaatst mag worden is
berekend door de gebruiksnormen van de gewassen te vermenigvuldigen met het aantal hectares per
gewas. De totale hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest en alle meststoffen per bedrijf is de som van de
gewastotalen. In tabel 4.15 zijn de stikstoftotalen per gewas en per bedrijf weergegeven voor dierlijke
mest en alle meststoffen.
Tabel 4.15: Gebruikstotalen stikstof uit dierlijke mest en alle meststoffen (kg N)
Stikstofbron
Gewas
Dierlijke mest
Totaal alle gewassen (met derogatie)
Alle meststoffen
Grasland met weidegang
Maïs met derogatie
Luzerne
Totaal alle geteelde gewassen

Conventioneel
20.069
23.177
882
0
24.059

De MeentXL
19.822
17.869
2.317
0
20.186
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Wettelijke stikstofproductie veestapel
De stikstofproductie van de veestapel wordt berekend aan de hand van normen die zijn vastgesteld voor
verschillende diercategorieën en het soort mest dat geproduceerd wordt. De geproduceerde hoeveelheid
stikstof in drijfmest wordt bij melkkoeien beïnvloed door de melkproductie en het ureumgehalte. Het
ureumgehalte voor beide bedrijfsconcepten is vastgesteld op 25. Bij vrouwelijk jongvee ouder dan een
jaar en vrouwelijk jongvee jonger dan een jaar staan de normen vast. In tabel 4.16 zijn de
stikstofproductienormen voor drijfmest per dier weergegeven voor de verschillende diercategorieën (DRLoket, 2011).
Tabel 4.16: Stikstofproductienormen drijfmest per diercategorie (kg N/dier)
Diercategorie
Melk- en kalfkoeien (Ureum=25)
Vrouwelijk jongvee (> 1 jaar)
Vrouwelijk jongvee (< 1 jaar)

Conventioneel
115,0
66,7
35,1

De MeentXL
115,0
66,7
35,1

De totale stikstofproductie van de veestapel wordt berekend door de stikstofproductienormen per dier te
vermenigvuldigen met het aantal dieren per categorie. In tabel 4.17 zijn de stikstofproducties van de
diercategorieën en de veestapel weergegeven.
Tabel 4.17: Stikstofproductienormen drijfmest per diercategorie (kg N)
Diercategorie
Melk- en kalfkoeien (Ureum=25)
Vrouwelijk jongvee (> 1 jaar)
Vrouwelijk jongvee (< 1 jaar)
Veestapel

Conventioneel
17.250
1.568
3.237
22.055

De MeentXL
17.250
839
1.732
19.821

Wettelijke stikstofbalans dierlijke mest
De hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest die aangewend wordt moet lager zijn dan de totale
stikstofgebruiksnorm van de gewassen. Dierlijke mest moet afgevoerd worden wanneer de
stikstofproductie van de veestapel groter is dan de totale stikstofgebruiksnorm van de gewassen.
Andersom mag dierlijke mest aangevoerd worden, maar dat is niet bij wet verplicht. Zoals reeds
aangegeven in paragraaf 4.5.1 kan bij De MeentXL alle dierlijke mest op eigen grond aangewend worden.
De totale stikstofgebruiksnorm van de gewassen komt dus overeen met de stikstofproductie van de
veestapel. Bij het conventioneel melkveebedrijf is de stikstofproductie van de veestapel hoger dan de
totale stikstofgebruiksnormen uit de gewassen. Bij dit bedrijfsconcept wordt dierlijke mest afgevoerd in de
3

vorm van drijfmest. De totale hoeveelheid af te voeren drijfmest in m is berekend door de af te voeren
3
hoeveelheid stikstof in drijfmest te vermenigvuldigen met het aantal kilogram stikstof per m drijfmest. Het
3

3

aantal m af te voeren drijfmest vermenigvuldigd met de afzetkosten per m resulteert in de afzetkosten
voor dierlijke mest. In tabel 4.18 is een overzicht weergegeven van de stikstofbalans voor stikstof uit
dierlijke mest voor beide bedrijfsconcepten.
Tabel 4.18: Stikstofbalans dierlijke mest (kg N)
Variabele
Stikstofgebruiksnorm van de gewassen
Stikstofproductie van de veestapel
Aanvoer
Afvoer
Aangewend op het bedrijf

Conventioneel
20.069
22.056
0
2.050
20.069

De MeentXL
19.822
19.822
0
0
19.822
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Wettelijke stikstofbalans alle meststoffen
De hoeveelheid stikstof uit alle meststoffen die aangewend wordt moet lager zijn dan de totale
stikstofgebruiksnorm van de geteelde gewassen. De stikstof uit alle meststoffen bestaat uit stikstof uit
dierlijke mest en kunstmest. Een belangrijk verschil daarbij is dat stikstof uit dierlijke mest niet volledig
meegerekend wordt in de berekening van de stikstofbalans voor alle meststoffen. Slechts een gedeelte
van de stikstof uit dierlijke mest is werkzaam en alleen het werkzame deel wordt meegerekend in de
stikstofbalans voor alle meststoffen. Stikstof uit kunstmest wordt daarentegen wel meegerekend als
volledig werkzaam (DR-Loket, 2011). Het verschil tussen de werkzame stikstof uit dierlijke mest en het
gebruikstotaal van alle meststoffen mag aangevuld worden met stikstof uit kunstmest. Bij beide
bedrijfsconcepten wordt deze ruimte volledig benut. In tabel 4.19 is een overzicht weergegeven van de
stikstofbalans voor stikstof uit alle meststoffen voor beide bedrijfsconcepten.
Tabel 4.19: Stikstofbalans alle meststoffen (kg N)
Variabele
Aangewend op het bedrijf
Werkingscoëfficiënt
Werkzaam uit dierlijke mest
Stikstofgebruiksnorm alle gewassen
Aanvoer via kunstmest
Werkzaam aangewend op het bedrijf

Conventioneel
20.069
45%
9.031
24.059
15.028
24.059

De MeentXL
19.822
45%
8.920
20.186
11.266
20.186

De totale kosten voor kunstmest zijn berekend door de hoeveelheid aan te voeren kunstmest in kilogram
stikstof te vermenigvuldigen met de prijs per kilogram stikstof.
Werkelijk werkzame stikstof
De werkelijke hoeveelheid werkzame stikstof is afhankelijk van de geproduceerde hoeveelheid dierlijke
mest per mestsoort, het stikstofgehalte per mestsoort en de werkingscoëfficiënt per mestsoort per
3

aangewend gewas. De mestproductie van drijfmest in m per jaar per dier is bepaald aan de hand van
mestproductienormen en weergegeven in tabel 4.20 (DR-Loket, 2011).
Tabel 4.20: Mestproductienormen drijfmest per diercategorie (m 3/dier)
Diercategorie
Melk- en kalfkoeien (Ureum=25)
Vrouwelijk jongvee (> 1 jaar)
Vrouwelijk jongvee (< 1 jaar)

Conventioneel
26,2
7,7
3,6

De MeentXL
26,2
7,7
3,6

Bij het conventionele melkveebedrijf bestaat alle dierlijke mest uit drijfmest waarvan ongeveer 1/3 in de
weide terecht komt en 2/3 wordt opgevangen in de mestkelder. Bij De MeentXL komt 5 procent van de
dierlijke mest als drijfmest in de weide terecht, 57 procent wordt opgevangen als gier en 38 procent als
3
vaste mest (Bos et al., 2009). In tabel 4.21 is de verdeling van de mestsoorten in m voor beide
bedrijfsconcepten weergegeven.
Tabel 4.21: Verdeling mestsoorten (m3)
Mestsoort
Weidemest (feces en urine)
Drijfmest (ongescheiden)
Gier (dunne fractie - matig goed gescheiden)
Vaste mest 25% DS (dikke fractie)
Totaal

Conventioneel
1.259
2.756

4.015

De MeentXL
211
2.403
1.602
4.216
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De verdeling van de mestsoorten voor gras- en bouwland is bij beide bedrijfsconcepten verschillend. De
drijfmest bij het conventioneel melkveebedrijf wordt gelijk verdeeld over het totale gewasoppervlak. De
hoeveelheid drijfmest voor grasland wordt berekend door de hoeveelheid mest te vermenigvuldigen met
het percentage grasland. De rest wordt verdeeld over het maïsland. Bij De MeentXL wordt gier via
omgekeerde drainage aangewend op grasland. De vaste mest wordt gebruikt voor de bemesting van
maïsland. Luzerne wordt niet bemest. In tabel 4.22 is de verdeling van de mestsoorten over gras- en
maïsland weergegeven.
Tabel 4.22: Verdeling mestsoorten over gras- en bouwland (m3)
Mestsoort
Grasland
Weidemest (feces en urine)
Drijfmest (ongescheiden)
Gier (dunne fractie - matig goed gescheiden)
Maïsland
Drijfmest (ongescheiden)
Vaste mest 25% DS (dikke fractie)
Totaal

Conventioneel
1.259
2.567

De MeentXL
211
2.403

189
1.602
4.216

4.015

3

De hoeveelheid stikstof per m mestsoort is bepaald aan de hand van het stikstofgehalte (g/kg) en de
dichtheid per mestsoort (Handboek Melkveehouderij, 2006). In tabel 4.23 is het aantal kilogram stikstof
3
per m mestsoort weergegeven.
Tabel 4.23: Kilogram stikstof per m3 mestsoort
Mestsoort
Weidemest (feces en urine)
Drijfmest (ongescheiden)
Gier (dunne fractie - matig goed gescheiden)
Vaste mest 25% DS (dikke fractie)

Conventioneel
4,42
4,42

De MeentXL
4,42
4,42
4,12
5,76

De werking van de stikstof per mestsoort is berekend aan de hand van het werkingscoëfficiënt. De
werkingscoëfficiënt van dezelfde mestsoort is daarbij verschillend voor gras- en bouwland (Schröder et
al., 2008). In tabel 4.24 zijn voor gras- en bouwland de werkingscoëfficiënten per mestsoort weergegeven.
Tabel 4.24: Werkingscoëfficiënt per mestsoort
Land
Mestsoort
Grasland
Weidemest (feces en urine)
Drijfmest (ongescheiden)
Gier (dunne fractie - matig goed gescheiden)
Bouwland (maïsland)
Drijfmest (ongescheiden)
Vaste mest 25% (dikke fractie)

Conventioneel
0%
52%

De MeentXL
0%
61%

56%
11%
3

De totale hoeveelheid werkzame stikstof per mestsoort wordt berekend door het aantal m per mestsoort
3

te vermenigvuldigen met aantal kilogram stikstof per m mestsoort en de werkingscoëfficiënt per
mestsoort. In tabel 4.25 zijn de totalen van werkzame stikstof weergegeven per mestsoort. In de tabel is
te zien dat per bedrijfsconcept voor zowel gras- als bouwland de werkzame stikstof afkomstig is van één
mestsoort.
Tabel 4.25: Werkzame stikstof per mestsoort (kg N)
Land
Mestsoort
Grasland
Weidemest (feces en urine)
Drijfmest (ongescheiden)
Gier (dunne fractie - matig goed gescheiden)
Bouwland (maïsland)
Drijfmest (ongescheiden)
Vaste mest 25% (dikke fractie)

Conventioneel
0
5.903

De MeentXL
0
6.040

469
1.015
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Het aantal kilogram werkzame stikstof uit dierlijke mest per hectare is berekend door de totale
hoeveelheid werkzame stikstof per type land te delen door het aantal hectares per type land. Bij De
MeentXL wordt luzerne niet meegerekend in het aantal hectares bouwland, omdat deze niet bemest
wordt. De totale hoeveelheid werkzame stikstof uit alle meststoffen per hectare bouwland, in dit geval
maïsland, is gelijkgesteld aan de adviesnorm voor maïsland (Handboek Melkveehouderij, 2006). Het
verschil tussen de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest en de adviesnorm is aangevuld met stikstof uit
kunstmest. De totale hoeveelheid werkzame stikstof per hectare grasland is gemaximaliseerd door de
stikstofruimte uit kunstmest maximaal te benutten. De maximale stikstofaanvoer uit kunstmest (tabel 4.19)
verminderd met de hoeveelheid stikstof uit kunstmest die aangewend wordt op maïsland, is de maximaal
hoeveelheid kunstmest die op grasland aangewend kan worden. De maximale hoeveelheid stikstof uit
kunstmest voor grasland gedeeld door het aantal hectares grasland, geeft de hoeveelheid stikstof uit
kunstmest per hectare grasland. De totale hoeveelheid werkzame stikstof uit alle meststoffen per hectare
grasland is de werkzame hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest per hectare grasland plus de hoeveelheid
stikstof uit kunstmest per hectare grasland. In tabel 4.26 is een overzicht van de werkzame stikstof uit
dierlijke mest, kunstmest en alle meststoffen per type land weergegeven.
Tabel 4.26: Werkzame stikstof uit de verschillende meststoffen per type land (kg N)
Stikstofbron
Land
Variabele
Dierlijke mest
Grasland
Totaal
Aantal hectare
Per hectare
Bouwland (maïsland)
Totaal
Aantal hectare
Per hectare
Kunstmest
Grasland
Totaal
Aantal hectare
Per hectare
Bouwland (maïsland)
Totaal
Aantal hectare
Per hectare
Alle meststoffen
Grasland
Totaal
Aantal hectare
Per hectare
Bouwland (maïsland)
Totaal
Aantal hectare
Per hectare

Conventioneel
5.903
74,8
79
469
5,5
85
14.642
74,8
196
386
5,5
70
20.545
74,8
275
855
5,5
155

De MeentXL
6.040
51,1
118
1.015
14,5
70
10.036
51,0
197
1.229
14,5
85
16.076
51,0
315
2.244
14,5
155

Aanwending meststoffen
Doordat beide systemen verschillende dierlijke mestsoorten hebben, vindt de aanwending hiervan op een
3

andere manier plaats. Afhankelijk van de mestsoort zijn de kosten per m of per hectare. Alle aanwending
van dierlijke mest wordt uitgevoerd door een loonwerker. De aanwending van gier bij De MeentXL is hier
niet in meegenomen, maar wordt toegelicht in tabblad 4.6.5 Bemestingsinstallatie.
Stikstoflevering en –onttrekking van grasland
Het stikstofleverend vermogen (NLV) van grond en de stikstofdepositie uit de lucht samen hebben invloed
op de beschikbare hoeveelheid stikstof voor grasgroei. Deze is verschillend per grondsoort en varieert
van 50 tot 300 kilogram stikstof per hectare per jaar. Dit heeft betrekking op beide bedrijfsconcepten.
Naast stikstoflevering vindt er ook stikstofonttrekking plaats. De stikstofonttrekking is afhankelijk van het
gehalte stikstof in gras en de bruto droge stof opbrengst per hectare. Bij het conventioneel melkveebedrijf
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bedraagt de bruto grasopbrengst 12 ton droge stof per hectare. Bij een gemiddeld stikstofgehalte van 36,3
gram per kilogram droge stof gras resulteert dit in een onttrekking van 436 kilogram stikstof per hectare
per jaar (CVB, 2007). Bij De MeentXL bedraagt de bruto grasopbrengst 16 ton droge stof per hectare. Dit
resulteert in een onttrekking van 581 kilogram stikstof per hectare per jaar. Op basis van de werkelijk
werkzame hoeveelheid stikstof en de stikstofonttrekking voor grasgroei is bepaald hoe hoog het
stikstofleverend vermogen van grond en de stikstofdepositie uit de lucht samen minimaal moeten zijn voor
de beoogde grasproductie per bedrijfsconcept. Hoe hoger deze moeten zijn, des te minder grondsoorten
geschikt zijn. In tabel 4.27 zijn de werkzame hoeveelheid stikstof, de minimale NLV en de
stikstofonttrekking per hectare weergegeven voor beide bedrijfsconcepten.
Tabel 4.27: Stikstoflevering- en onttrekking per hectare grasland
Variabele
Werkzame stikstof uit dierlijke mest en kunstmest
Minimaal stikstofleverend vermogen van grond en stikstofdepositie uit de lucht samen
Stikstofonttrekking voor grasproductie

Conventioneel
275
161
436

De MeentXL
315
266
581

Totaal bemesting
In tabel 4.28 zijn de totalen weergegeven voor aan- en afvoer dierlijke mest, kunstmest en aanwending.
De totale kosten voor bemesting zijn bij De MeentXL lager dan bij het conventioneel bedrijf. Dit komt
doordat de gebruiksruimte voor dierlijk mest gelijk is aan de dierlijke mestproductie en er minder
kunstmest aangevoerd mag worden. Daarnaast zijn de kosten voor de aanwending van gier bij De
MeentXL niet meegerekend.
Tabel 4.28: Totaal bemesting (€)
Variabele
Aan- en afvoer dierlijke mest
Kunstmest
Aanwending (Loonwerk)
Totaal

4.5.3

Conventioneel
€
6.772
€
12.773
€
21.558
€
41.104

De MeentXL
€
€
9.576
€
8.135
€
17.711

Energie

De subcategorie ‘energie’ bestaat uit brandstofkosten, electriciteitskosten en waterkosten. Aan de hand
van een discussie met A. Evers en H. Wemmenhove (onderzoekers Wageningen UR Livestock Reserach)
zijn de energiekosten bepaald voor de trekker en mini-shovel, de mestrobot, de melkrobot en de
melkkoeling. In de energiekosten van de melkrobot zijn ook de kosten voor reiniging meegerekend. De
energiekosten voor de voerrobot zijn gebaseerd op gegevens van Trioliet, fabrikant van de Triomatic
voerrobot (Trioliet, 2011). Er is daarbij onderscheid gemaakt in de tijd die nodig is voor het mengen en
uitdoseren van de rantsoenen. De kosten voor de bevloeiingspomp zijn gebaseerd op een
3
bevloeiingspomp van JOZ met een capaciteit van 900 m per uur (JOZ, 2004). Het totale waterverbruik
van de melk- en kalfkoeien en het jongvee is gebaseerd op de vochtbehoefte per dier (Handboek
Melkveehouderij, 2006). Deze vochtbehoefte is afhankelijk van de melkproductie en het verstrekte
rantsoen. Voor beide bedrijfsconcepten is gekozen voor het gemiddelde van de minimale en maximale
normen voor de vochtbehoefte.
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Totaal energie
In tabel 4.29 zijn de totale energiekosten weergegeven. Het verschil in energiekosten wordt voornamelijk
veroorzaakt door het aantal melkrobots per bedrijfsconcept wat leidt tot een verschil in electriciteitskosten.
Tabel 4.29: Totaal energie (€)
Variabele
Brandstofkosten
Electriciteitskosten
Waterkosten
Totaal

4.5.4

Conventioneel
€
4.635
€
4.174
€
6.046
€
14.856

De MeentXL
€
4.222
€
5.415
€
5.854
€
15.491

Hygiëne en diergezondheid

De subcategorie hygiëne en diergezondheid is opgebouwd uit kosten voor de dierenarts en
ziektebestrijding, hygiëne, scheren en klauwverzorging en dekgeld.
Dierenartskosten en ziektebestrijding
De dierenartskosten en kosten ziektebestrijding zijn gebaseerd op een norm die gerelateerd is aan de
melkproductie per koe (KWIN, 2010). Voor de De MeentXL is een correctie toegepast voor een lagere
incidentie van mastitis en kreupelheid. De incidenties voor mastitis en kreupelheid zijn bepaald naar
aanleiding van een gesprek met Havermans, eigenaar van de Integraal Duurzame Vrijloopstal
(Havermans, 2011). De kosten van mastitis en kreupelheid zijn begroot op respectievelijk € 260 en € 100
per geval (Dijkhuizen, A., 1992 en Enting et al., 1997). In tabel 4.30 zijn de kosten voor de dierenarts en
ziektebestrijding weergegeven met daarbij de besparingen door een lagere incidentie van mastitis en
kreupelheid bij De MeentXL.
Tabel 4.30: Dierenartskosten en ziektebestrijding
Variabele
Normatieve kosten veestapel
Incidentie mastitis (percentage veestapel/jaar)
Besparingen mastitis
Incidentie kreupelheid (percentage veestapel/jaar)
Besparingen mastitis
Totaal dierenartskosten en ziektebestrijding

Conventioneel
€ 12.679
30%
20%
€ 12.679

De MeentXL
€ 12.679
10%
€ 7.800
0%
€ 3.000
€ 1.879

Hygiëne
De hygiënekosten bestaan uit kosten voor stro en reinigingsmiddelen. Het stroverbruik is berekend op
basis van stro bij beperkt weiden. Stro wordt gebruikt voor de ligboxen en strohokken, waarbij de
oppervlakte van de strohokken bij De MeentXL meer dan twee keer zo groot is ten opzichte van het
conventioneel melkveebedrijf. Aan de hand van een discussie met A. Evers en H. Wemmenhove
(onderzoekers Wageningen UR Livestock Reserach) zijn de kosten bepaald voor reinigingsmiddelen per
melkrobot. De kosten zijn vervolgens vermenigvuldigd met het aantal melkrobots per bedrijfsconcept.
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Scheren en klauwverzorging
De kosten voor scheren en klauwverzorging bij het conventioneel melkveebedrijf zijn gebaseerd op
standaardnormen (KWIN, 2010). Naar aanleiding van een gesprek met Havermans, eigenaar van de
Integraal Duurzame Vrijloopstal, zijn de snelheid en frequentie van de klauwverzorging voor De MeentXL
aangepast. Door een betere klauwgezondheid kunnen melk- en kalfkoeien sneller bekapt worden en
volstaat een frequentie van één keer per jaar. Het scheren van de veestapel is gelijk aan het
conventioneel melkveebedrijf.
Dekgeld
De kosten voor dekgeld zijn gebaseerd op standaardnormen en voor beide bedrijfsconcepten gelijk
(KWIN, 2010). Het aantal pinken dat geïnsemineerd wordt is bij De MeentXL kleiner doordat er minder
jongvee aanwezig is.
Totaal hygiëne en diergezondheid
In tabel 4.31 zijn de totalen weergegeven voor dierenartskosten en ziektebestrijding, hygiëne, scheren en
klauwverzorging en dekgeld. De totale kosten voor hygiëne en diergezondheid zijn bij De MeentXL lager
dan bij het conventioneel bedrijf. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor de dierenarts
en diergezondheid.
Tabel 4.31: Totaal hygiëne en diergezondheid (€)
Variabele
Dierenartskosten en ziektebestrijding
Hygiëne
Scheren en klauwverzorging
Dekgeld
Totaal

Conventioneel
€
12.679
€
6.781
€
3.324
€
7.951
€
30.736

De MeentXL
€
1.879
€
9.510
€
1.917
€
7.048
€
20.354

4.6 Niet toegerekende kosten
De categorie ‘niet toegerekende kosten’ is onderverdeeld in de subcategorieën huisvesting (4.6.1),
voeropslag (4.6.2), melkwinning (4.6.3), mechanisatie (4.6.4), bemestingsinstallatie (4.6.5), melkquotum
(4.6.6), arbeid (4.6.7) ) en algemene kosten (4.6.8). Elke subcategorie wordt berekend in een afzonderlijk
tabblad, waarbij de totalen voor vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering bovenaan
het tabblad zijn weergegeven. Bij arbeid en algemene kosten zijn de totale kosten bovenaan het tabblad
weergegeven.

4.6.1

Huisvesting

De subcategorie ‘huisvesting’ is onderverdeeld in de beschutting, het zandbed, het groene buitenverblijf
en de erfverharding. Bij het conventioneel melkveebedrijf zijn geen zandbed en groen buitenverblijf
aanwezig. Met uitzondering van de mestkelder, zijn alle oppervlakten bepaald met behulp van
plattegronden van de bedrijfsconcepten. In Bijlage C is de plattegrond van het conventioneel
melkveebedrijf weergegeven en in Bijlage D de plattegrond van De MeentXL.
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De beschutting
De berekeningen van de beschutting zijn opgedeeld in bovenbouw, onderbouw en inrichting. Bij de
boven- en onderbouw zijn de oppervlaktes per onderdeel vermenigvuldigd met de vervangingswaarde per
2

m . De inhoud van de mestkelder is berekend op basis van de jaarlijkse opslag van drijfmest bij het
conventioneel melkveebedrijf en de jaarlijkse opslag van gier bij De MeentXL. De totale
vervangingswaarde is berekend door de inhoud van de mestkelder te vermenigvuldigen met
3
vervangingswaarde per m inhoud. De inrichting van de beschutting bestaat uit ligboxafscheidingen,
voerhekken, drinkbakken en een drinkautomaat. Het aantal ligboxafscheidingen van het conventioneel
melkveebedrijf is gebaseerd op het aantal melk- en kalfkoeien en het aantal stuks jongvee dat in ligboxen
gehuisvest is. Bij De MeentXL zijn geen ligboxafscheidingen geplaatst (Bos et al., 2009). De
vervangingswaarde van de ligboxen is gebaseerd op een bouwofferte uit 2009. De lengte van de
voerhekken en drinkbakken is gebaseerd op de plattegronden en vermenigvuldigd met de
vervangingswaarde per meter lengte. Per bedrijfsconcept is één drinkautomaat aanwezig, waarbij
maximaal 20 kalveren kunnen drinken. De percentages voor afschrijving en onderhoud en verzekering
zijn gebaseerd op standaardnormen (KWIN, 2010).
Het zandbed
De berekening van het zandbed is opgedeeld in het zand, de vloeistofdichte folie en het omgekeerde
drainagesysteem, waarbij de afmetingen zijn gebaseerd op de plattegrond van De MeentXL. De inhoud
3

van het zandbed vermenigvuldigd met de kosten per m zand, resulteert in de totale vervangingswaarde
van zand. Door versleping van zand door de dieren moet er continue zand aangevuld worden, waarbij er
vanuit wordt gegaan dat het zand in een periode van vijf jaar volledig vervangen is. De totale
2
vervangingswaarde van de vloeistofdichte folie is berekend door het totale oppervlak in m te
2

vermenigvuldigen met de vervangingswaarde per m . De afschrijving en onderhoud en verzekering van de
vloeistofdichte folie zijn gebaseerd op een foliebassin met binnenhoes (KWIN, 2010). De kosten voor het
omgekeerde drainagesysteem zijn gebaseerd op sleufloos draineren met een drainafstand van 2 meter
(KWIN, 2010). De afschrijving van het drainagesysteem is volgens de norm, het onderhoud is hoger
ingeschat doordat het systeem intensiever gebruikt wordt (KvK, 2010).
Het groene buitenverblijf
De berekening van het groene buitenverblijf is opgedeeld in de vloeistofdichte folie en het omgekeerde
drainagesysteem, waarbij de afmetingen zijn gebaseerd op de plattegrond van De MeentXL. De totale
2
vervangingswaarde van de vloeistofdichte folie is berekend door het totale oppervlak in m te
2

vermenigvuldigen met de vervangingswaarde per m . De afschrijving en onderhoud en verzekering van de
vloeistofdichte folie zijn gebaseerd op een foliebassin met binnenhoes (KWIN, 2010). De kosten voor het
omgekeerde drainagesysteem zijn gebaseerd op sleufloos draineren met een drainafstand van 5 meter
(KWIN, 2010). De afschrijving van het drainagesysteem is volgens de norm, het onderhoud is hoger
ingeschat doordat het systeem intensiever gebruikt wordt (KVK, 2010).
Erfverharding
De oppervlakte erfverharding is berekend op basis van de plattegronden. De vervangingswaarde,
afschrijving en onderhoud en verzekering zijn gebaseerd op de normen voor asfaltwegen met een
fundering van 30 tot 50 centimeter slakken of zand (KWIN, 2010).
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Totaal huisvesting
In tabel 4.32 zijn de totalen voor vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering
weergegeven voor de beschutting, het zandbed, het groene buitenverblijf en de erfverharding.
Tabel 4.32: Totaal huisvesting (€)
Onderdeel huisvesting
Variabele
De beschutting
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Het zandbed
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Het groene buitenverblijf
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Erfverharding
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Totaal
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering

4.6.2

Conventioneel
€ 898.948
€
50.905
€
18.551

€ 122.887
€
3.072
€
1.229
€ 1.021.835
€
53.977
€
19.780

De MeentXL
€ 1.270.586
€
73.176
€
26.436
€
21.390
€
3.726
€
142
€
99.391
€
8.997
€
3.277
€ 147.073
€
3.677
€
1.471
€ 1.538.441
€
89.576
€
31.326

Voeropslag

De subcategorie ‘voeropslag’ is onderverdeeld in werktuigenberging, krachtvoersilo’s en sleufsilo’s.
Afhankelijk van het bedrijfsconcept worden er verschillende voersoorten opgeslagen in krachtvoersilo’s of
sleufsilo’s. De distributie van deze voersoorten vindt plaats via een voerrobot die geplaatst is in de
werktuigenberging.
Werktuigenberging
De oppervlakte van de werktuigenberging is berekend uit de ruimte die nodig is voor de machines en de
voerrobot. De opslagruimte voor de machines is gebaseerd op standaard normen (KWIN, 2010). De
ruimte die nodig is voor de voerrobot is gebaseerd op de Triomatic voerrobot van Trioliet met vier
voorraadbunkers en een mengkuip (Trioliet, 2011). De vervangingswaarde van de werktuigenberging is
2

berekend door het aantal m werktuigenberging te vermenigvuldigen met de vervangingswaarde per m

2

bovenbouw en vloer. Er is daarbij gekozen voor een gesloten werktuigenberging met prefab betonplaten
als vloer (KWIN, 2010).
Krachtvoersilo’s
Bij het conventioneel melkveebedrijf wordt krachtvoer verstrekt in de vorm van mengvoer dat opgeslagen
wordt in krachtvoersilo’s. Het aantal krachtvoersilo’s komt overeen met het aantal mengvoersoorten. De
capaciteit van de krachtvoersilo’s is naar eigen inzicht te bepalen, waarbij de gemiddelde lengte van de
bewaartijd in dagen wordt weergegeven. De vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en
verzekering van de krachtvoersilo’s zijn gebaseerd op normen (KWIN, 2010).
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Sleufsilo’s
Het aantal sleufsilo’s en de opslagcapaciteit is gebaseerd op de bruto kilogrammen droge stof per
voersoort. Bij het berekenen van de voeropslag per sleufsilo is uitgegaan van één sleufsilo per voersoort.
Bij het conventioneel melkveebedrijf worden gras en snijmaïs in afzonderlijke sleufsilo’s opgeslagen. Bij
De MeentXL worden daarnaast luzerne en bietenperspulp opgeslagen in aparte sleufsilo’s. De lengte van
de sleufsilo’s wordt berekend aan de hand van de bruto kilogrammen droge stof per voersoort, de breedte
van de sleufsilo, de gemiddelde hoogte van het voer en dichtheid van voersoort. De lengte van de
sleufsilo gedeeld door het aantal weken per jaar resulteert in de gemiddelde voersnelheid in meters per
week. Deze gemiddelde voersnelheid moet hoog genoeg zijn om broei in de kuilen te voorkomen en is per
voersoort verschillend (Handboek Melkveehouderij, 2006). De vervangingswaarde van de sleufsilo’s is
opgesplitst in de oppervlakte van de kuilplaat en de lengte van de wanden. De totale oppervlakte van de
kuilplaten is berekend door de oppervlaktes van alle sleufsilo’s bij elkaar op te tellen. De totale
2

vervangingswaarde van de kuilplaten is berekend door de vervangingswaarde per m te vermenigvuldigen
2
met het aantal m kuilplaat. De vervangingswaarde van de wand is berekend per meter lengte en
afhankelijk van de hoogte van de wand. Het totaal aantal meters wand per sleufsilo vermenigvuldigd met
de vervangingswaarde per meter wand resulteert in de totale vervangingswaarde van de wand per
sleufsilo. Het totaal van alle sleufsilo’s vormt de totale vervangingswaarde van de wanden. Het totaal van
de vervangingswaarden voor de kuilplaten en wanden resulteert in de totale vervangingswaarde van de
sleufsilo’s. De afschrijving en onderhoud en verzekering van de sleufsilo’s zijn gebaseerd op standaard
normen (KWIN, 2010).
Totaal voeropslag
In tabel 4.33 zijn de totalen voor vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering
weergegeven voor de werktuigenberging, krachtvoersilo’s en sleufsilo’s.
Tabel 4.33: Totaal voeropslag (€)
Onderdeel voeropslag
Variabele
Werktuigenberging
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Krachtvoersilo’s
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Sleufsilo’s
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Totaal
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering

4.6.3

Conventioneel
€ 27.664
€
1.225
€
237
€
4.300
€
215
€
108
€ 79.109
€
3.955
€
1.187
€ 111.073
€
5.396
€
1.531

De MeentXL
€
27.664
€
1.225
€
237

€
€
€
€
€
€

115.549
5.777
1.733
143.213
7.003
1.970

Melkwinning

De subcategorie ‘melkwinning’ is onderverdeeld in melkinstallatie en melkopslag. Ondanks hetzelfde
aantal melk- en kalfkoeien en een gelijke melkproductie is de melkinstallatie bij beide bedrijfsconcepten
verschillend. De melkopslag is bij beide bedrijfsconcepten wel gelijk en is gekoppeld aan de
melkproductie van de veestapel.
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Melkinstallatie
Bij beide stalconcepten worden de melkkoeien gemolken door melkrobots, waarbij gekozen is voor een
eenboxsysteem. Elke melkrobot beschikt hierbij over een eigen aansluitarm. Bij het conventioneel
melkveebedrijf zijn de lacterende melkkoeien gehuisvest in één kudde die wordt gemolken door twee
melkrobots. Bij De MeentXL zijn de lacterende melkkoeien gehuisvest in drie aparte kuddes met elke een
eigen melkrobot. Op basis van de melkingen per koe per dag is te bepalen of de lacterende melkkoeien
meer dan twee keer per dag gemolken worden door de melkrobots. De vervangingswaarde van de
melkrobots is berekend door de vervangingswaarde per melkrobot te vermenigvuldigen met het aantal
melkrobots. De afschrijving en onderhoud en verzekering van de melkrobots zijn gebaseerd op normen
(KWIN, 2010).
Melkopslag
Bij beide bedrijfsconcepten vindt de opslag van melk op één centraal punt plaats. De melkopslag bestaat
uit een melktank en melkwacht. De capaciteit van de melktank is gebaseerd op de gemiddelde
melkproductie per drie dagen. Bij beide bedrijfsconcepten is de gemiddelde melkproductie per drie dagen
9.636 liter melk. Vanwege de variatie in melkproductie is vervolgens een melktank gekozen die minimaal
10 procent groter is dan deze gemiddelde melkproductie, wat resulteert in een melktank met een inhoud
van 11.000 liter. De vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering zijn hierop gebaseerd
(KWIN, 2010). De melkwacht is niet afhankelijk van de melktankinhoud en heeft een vaste
vervangingswaarde (KWIN, 2010).
Totaal melkwinning
In tabel 4.34 zijn de totalen voor vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering
weergegeven voor de melkinstallatie en melkopslag.
Tabel 4.34: Totaal melkwinning (€)
Onderdeel melkwinning
Variabele
Melkinstallatie
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Melkopslag
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Totaal
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering

4.6.4

Conventioneel
€ 237.000
€
29.625
€
11.850
€
25.760
€
2.076
€
788
€ 262.760
€
31.701
€
12.638

De MeentXL
€ 355.500
€
44.438
€
17.775
€
25.760
€
2.076
€
788
€ 381.260
€
46.514
€
18.563

Mechanisatie

De subcategorie ‘mechanisatie’ is onderverdeeld in algemeen, voedervoorziening en mestverwijdering en
is minimaal uitgevoerd, omdat de meeste werkzaamheden worden uitbesteedt aan een loonwerker. De
universele mechanisatie is voor beide bedrijfsconcepten gelijk. De mechanisatie voor de
voedervoorziening en mestverwijdering is verschillend bij beide bedrijfsconcepten. Dit heeft te maken met
verschillen in voederteelt en mestopslag.
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Algemeen
De algemene mechanisatie bestaat uit een trekker en minishovel die voor alle voorkomende
werkzaamheden gebruikt worden. De vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering van
de trekker zijn gebaseerd op normen voor een 4-wiel aangedreven trekker van 60 kW. Dit vermogen is
voldoende voor het uithalen van voer met de kuilvoersnijder en het aandrijven van de cirkelschudder. De
vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering van de minishovel zijn gebaseerd op een
standaard minishovel van 23 tot 33 kW (KWIN, 2010).
Voedervoorziening
De mechanisatie voor voedervoorziening bestaat uit een cirkelschudder, kuilvoersnijder en voerrobot. De
waarden voor de cirkelschudder zijn verschillend bij beide bedrijfsconcepten. De capaciteit van de
cirkelschudder is daarbij aangepast aan het aantal hectare grasland, zodat de schudtijd (arbeid) per
snede zo gelijk mogelijk is voor beide bedrijfsconcepten. De vervangingswaarde, afschrijving en
onderhoud en verzekering van de kuilvoersnijder zijn gebaseerd op standaard normen voor een
3

kuilvoersnijder met een capaciteit van 2,9 m voer. Dit is de maximale capaciteit van de kuilvoersnijders
die in KWIN-Veehouderij 2010-2011 zijn beschreven. De hoogste capaciteit is gekozen om het aantal
transportbewegingen tussen de sleufsilo’s en de voorraadbunkers van de voerrobot tot een minimum te
beperken. De vervangingswaarde van de voerrobot is globaal ingeschat. Er is daarvoor contact gelegd
met Trioliet. Dit bedrijf heeft een automatisch voersysteem op de markt onder de naam Triomatic.
Bedragen lopen uiteen van 150.000 tot 400.000 euro afhankelijk van complexiteit en capaciteit. 190.000
tot 200.000 euro is een grove inschatting voor dit systeem, waarbij de Triomatic in het hogere segment
valt. De afschrijving en onderhoud en verzekering zijn gebaseerd op een kuiluithaalmengwagen met
zaaglaadklep (KWIN, 2010).
Mestverwijdering
De mestverwijdering vindt bij beide bedrijfsconcepten plaats door een mestrobot. De waarden van de
mestrobot bij het conventioneel melkveebedrijf zijn gebaseerd op standaard normen voor een mestrobot
die de mest door de looproosters schuift in de beschutting (KWIN, 2010). De mestrobot bij De MeentXL
wijkt af van een standaard mestrobot, omdat deze in staat moet zijn om vaste mest te verwijderen uit de
beschutting, het zandbed en het groene buitenverblijf. Deze mestrobot moet nog ontwikkeld worden,
waardoor de vervangingswaarde een inschatting is. De normen voor afschrijving en onderhoud en
verzekering zijn wel gebaseerd op een standaard mestrobot.
Totaal mechanisatie
In tabel 4.35 zijn de totalen voor vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering
weergegeven voor universeel, voedervoorziening en mestverwijdering.
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Tabel 4.35: Totaal mechanisatie (€)
Onderdeel mechanisatie
Variabele
Algemeen
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Voedervoorziening
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Mestverwijdering
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Totaal
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering

4.6.5

Conventioneel
€
64.700
€
5.228
€
2.463
€ 229.900
€
21.289
€
8.132
€
11.000
€
1.100
€
825
€ 305.600
€
27.617
€
11.420

De MeentXL
€ 64.700
€
5.228
€
2.463
€ 221.900
€ 20.385
€
7.812
€ 35.000
€
3.500
€
2.625
€ 321.600
€ 29.113
€ 12.900

Bemestingsinstallatie ‘De MeentXL’

De subcategorie ‘bemestingsinstallatie’ is onderverdeeld in bevloeiing grasland en vaste mest opslag. De
bemestingsinstallatie is alleen van toepassing op De MeentXL, waarbij de aanwending van gier en water
op grasland via omgekeerde drainage plaats vindt. De vaste mest wordt apart opgeslagen.
Bevloeiing grasland
Een omgekeerd drainagesysteem wordt gebruikt voor het ondergronds bevloeien van grasland. Het aantal
meter drainageslang per hectare grasland is berekend op basis van een onderlinge afstand van 5 meter.
Het aantal meter drainageslang per hectare vermenigvuldigd met het aantal hectares en de
vervangingswaarde per meter drainageslang resulteert in de totale vervangingswaarde voor drainage. De
afschrijving en onderhoud en verzekering zijn gebaseerd op standaard normen (KWIN, 2010). Voor de
opvang van regenwater wordt een watervijver gebruikt. De totale oppervlakte waarvan regenwater wordt
opgevangen is berekend op basis van het aantal dieren en de oppervlakte huisvesting per dier. De totale
3
oppervlakte huisvesting vermenigvuldigd met het aantal meter regen per jaar resulteert in het aantal m
regenwater per jaar. De opslagcapaciteit van de watervijver is gebaseerd op de regenval van een half
jaar. De vervangingswaarde is gebaseerd op een grondvijver die gebruikt wordt in de bomenteelt
(Aendekerk et al., 2005). De afschrijving en onderhoud en verzekering zijn naar eigen inzicht bepaald. De
vervangingswaarde van de bevloeiingspomp is bepaald aan de hand van een bevloeiingspomp van JOZ
(JOZ, 2004). De afschrijving en onderhoud en verzekering zijn gebaseerd op een door een trekker
aangedreven bevloeiingspomp (KWIN, 2010).
Vaste mest opslag
De vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering van de vaste mestopslag zijn
gebaseerd op een betonnen mestsilo met afdekking (KWIN, 2010). De opslagcapaciteit is gebaseerd op
de vaste mest productie van een half jaar.
Totaal bemestingsinstallatie ‘De MeentXL’
In tabel 4.36 zijn de totalen voor vervangingswaarde, afschrijving en onderhoud en verzekering
weergegeven voor de bevloeiing van het grasland en de vaste mest opslag.
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Tabel 4.36: Totaal bemestingsinstallatie ‘De MeentXL’ (€)
Onderdeel bemestingsinstallatie
Variabele
Bevloeiing grasland
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Vaste mest opslag
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering
Totaal
Vervangingswaarde
Afschrijving
Onderhoud + verzekering

4.6.6

De MeentXL
€ 222.988
€
9.178
€
2.285
€
58.059
€
2.903
€
1.451
€ 281.046
€
2.903
€
3.736

Melkquotum

De hoeveelheid melkquotum is afgestemd op de melkproductie, waarbij de vetreferentie gelijk is aan het
vetgehalte in de melk. De kosten van het melkquotum zijn gebaseerd op de melkquotumtransacties in
2010 (Quotum.nu, 2011). De afschrijving is gebaseerd op de verwachte melkquotumafschaffing in 2015
wat resulteert in een afschrijvingstermijn van 6 jaar. Bij de standaardinstelling van het simulatiemodel is er
gerekend zonder afschrijving van het melkquotum, wel wordt gerekend met rentekosten van melkquotum
(zie § 4.8). Het uitgangspunt is dat het melkquotum volledig in eigendom is.
Totaal melkquotum
In tabel 4.37 zijn de totale vervangingswaarde en afschrijving weergegeven voor melkquotum.
Tabel 4.37: Totaal melkquotum (€)
Variabele
Vervangingswaarde
Afschrijving

4.6.7

Conventioneel
€ 1.052.940
€
175.490

De MeentXL
€ 1.052.940
€
175.490

Arbeid

De arbeidskosten zijn ingedeeld in arbeidskosten ondernemer, arbeidskosten meewerkend gezinslid en
arbeidskosten personeel. Op basis van verschillende onderdelen is de arbeidsbehoefte in uren per jaar
voor beide bedrijfsconcepten bepaald. De arbeidsbehoefte van het diermanagement en de melkrobots is
bepaald aan de hand van externe bronnen (Havermans 2011 en Werkman 2004). De overige
arbeidsbehoefte is naar eigen inzicht bepaald en onderbouwd. Tot 2.349 uren worden alle
werkzaamheden uitgevoerd door de ondernemer zelf. De arbeidskosten inclusief werkgeverslasten van
de ondernemer zijn gebaseerd op normen per jaar en het aantal bijbehorende uren. De eerste 1.984 uren
die meer uitgevoerd moeten worden vallen onder de arbeidskosten meewerkend gezinslid. Alle uren die
daar weer boven komen worden uitgevoerd door personeel. De arbeidskosten voor het meewerkend
gezinslid en personeel zijn daarbij gebaseerd op de CAO Dierhouderij en omgerekend naar arbeidskosten
per uur (KWIN, 2010).
Totaal arbeid
In tabel 4.38 zijn de arbeidsuren en -kosten voor de ondernemer, het meewerkend gezinslid en het
personeel weergegeven.
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Tabel 4.38: Totaal arbeid in uren en euro
Uren
Variabele
Arbeidskosten ondernemer
Arbeidskosten meewerkende gezinslid
Arbeidskosten personeel
Totaal

4.6.8

Conventioneel
2.349
596
2.945

Euro
De MeentXL
2.349
409
2.758

Conventioneel
€
50.900
€
10.573
€
€
61.473

De MeentXL
€
50.900
€
7.255
€
€
58.155

Algemene kosten

De subcategorie algemene kosten is opgebouwd uit algemeen, onroerendzaakbelasting en polder- en
waterschapslasten
en
volledige
gebaseerd
op
standaardnormen
(KWIN,
2010).
De
onroerendzaakbelasting is voor beide bedrijfsconcepten verschillend vanwege verschillende WOZwaardes. Dit geldt ook voor de polder- en waterschapslasten die berekend zijn aan de hand van de WOZwaarde en het aantal hectare grond.
Totaal algemene kosten
In tabel 4.39 zijn de totalen weergegeven voor algemeen, onroerendzaakbelasting en polder- en
waterschapslasten.
Tabel 4.39: Totaal algemene kosten (€)
Variabele
Algemeen
Onroerendzaakbelasting
Polder- en waterschapslasten
Totaal

Conventioneel
€
11.697
€
4.554
€
4.572
€
20.824

De MeentXL
€
11.697
€
6.760
€
4.743
€
23.200

4.7 Investeringen
De subcategorie ‘investeringen’ bestaat uit de onderdelen immateriële, materiële en dierlijke activa. De
immateriële activa bestaan uit melkquotum en is afgeleid van het tabblad ‘4.6.6 Melkquotum’. De
materiële activa bestaan uit grond, bedrijfsgebouwen, installaties en machines en werktuigen. De waarde
per hectare grond is gebaseerd op een gemiddelde Nederlands melkveebedrijf met dezelfde hoeveelheid
melkquotum als beide bedrijfsconcepten (zie bijlage A). De vervangingswaarden van bedrijfsgebouwen,
installaties en machines en werktuigen zijn afgeleid van de tabbladen '4.6.1 Huisvesting’ tot en met ‘4.6.5
Bemestingsinstallatie’. De investering in de dierlijke activa bestaat uit de vervangingswaarde van de
veestapel en is berekend in het tabblad ‘4.3.1 Veestapel’.
Totaal investeringen
In tabel 4.40 zijn de investeringen in immateriële, materiële en dierlijke activa weergegeven.
Tabel 4.40: Totaal investeringen (€)
Variabele
Immateriële activa
Melkquotum
Materiële activa
Grond
Bedrijfsgebouwen
Installaties
Machines en werktuigen
Dierlijke activa
Veestapel
Totaal

Conventioneel
€ 1.052.940
€ 2.152.154
€ 1.132.908
€
262.760
€
305.600
€
225.929
€ 5.132.292

De MeentXL
€ 1.052.940
€ 2.152.154
€ 1.681.653
€
662.306
€
321.600
€
197.607
€ 6.068.261
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4.8 Balans en rente
De subcategorie ‘rente’ bestaat uit berekende en betaalde rente. In het tabblad is de balans weergegeven
die gebruikt is voor het berekenen van de berekende en betaalde rente. Deze balans is samengesteld aan
de hand van het simulatiemodel en data van een gemiddelde Nederlands melkveebedrijf met dezelfde
hoeveelheid melkquotum als beide bedrijfsconcepten (zie bijlage A). De berekende rente is berekend aan
de hand van de gemiddelde balanswaarden en rentepercentages van BINternet. Voor het berekenen van
de betaalde rente is het totale vreemd vermogen van het conventioneel melkveebedrijf gelijk gesteld aan
het totale vreemd vermogen van het gemiddeld Nederlands melkveebedrijf. Op basis van de totaalwaarde
van de activa en het totale vreemd vermogen is het eigen vermogen van het conventioneel melkveebedrijf
berekend. Het eigen vermogen van De MeentXL is vervolgens hieraan gelijk gesteld. De totale
balanswaarde van De MeentXL verminderd met het eigen vermogen resulteert in het vreemd vermogen
van De MeentXL. De betaalde rente van De MeentXL is berekend door de betaalde rente van het
conventioneel melkveebedrijf te delen door het vreemd vermogen van het conventioneel melkveebedrijf
en te vermenigvuldigden met het vreemd vermogen van De MeentXL.
Totaal rente
In tabel 4.41 zijn de totalen weergegeven voor de berekende rente en in tabel 4.42 de totalen voor de
betaalde rente.
Tabel 4.41: Totaal berekende rente
Gemiddelde balanswaarde
Conventioneel
De MeentXL
Grond
€ 2.152.154
€ 2.152.154
Biologische activa
€
294.213
€ 265.890
Monetaire activa
€
170.729
€ 170.729
Overige activa
€ 2.255.651
€ 2.758.574
Totaal
€ 4.872.747
€ 5.347.348
1
Percentages zijn gebaseerd op een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf
Variabele
Berekende rente

Percentages1
0,91
3,26
4,06
2,20

Berekende rente
Conventioneel
De MeentXL
€
19.547
€
19.547
€
9.584
€
8.661
€
6.933
€
6.933
€
49.686
€
60.764
€
85.750
€
95.906

Tabel 4.42: Totaal betaalde rente
Variabele
Totaal
Rentepercentage vreemd vermogen

Vreemd vermogen
Conventioneel
De MeentXL
€ 2.211.575
€ 2.686.175

Betaalde rente
Conventioneel
De MeentXL
€
64.396
€ 78.215
2,91
2,91

4.9 Modelvalidatie
De validatie van het simulatiemodel is gebaseerd op het ontwerp van het conventioneel melkveebedrijf.
Voor de validatie zijn de gegevens gebruikt van de bedrijfscategorieën 250.000 tot 500.000 euro SO en
meer dan 500.000 euro SO uit hoofdstuk 2. Doormiddel van lineaire interpolatie van beide
bedrijfscategorieën op basis van het melkquotum zijn de waarden bepaald van het conventioneel
melkveebedrijf. Deze waarden zijn gevalideerd aan de hand van de waarden van het Nederlands
melkveebedrijf. Achtereenvolgens worden de bedrijfsorganisatie, de bedrijfsvoering en technische
resultaten en de economische resultaten gevalideerd.
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4.9.1

Bedrijfsorganisatie

In tabel 4.43 is de bedrijfsorganisatie weergegeven van het Nederlands melkveebedrijf en het
conventioneel melkveebedrijf. De oppervlakte cultuurgrond van het conventioneel melkveebedrijf is 8
procent kleiner dan bij het Nederlands melkveebedrijf. Het aandeel grasland is bij het conventioneel
melkveebedrijf hoger dan bij het Nederlands melkveebedrijf. Dit heeft te maken met de productiviteit van
grasland per bedrijfsconcept en de koppeling van de rantsoenen. De melkproductie per hectare
voederoppervlak is bij het conventioneel melkveebedrijf 5 procent hoger doordat het aantal hectares
voederoppervlak kleiner is dan bij het Nederlands melkveebedrijf. De melkproductie per mensjaar is voor
het conventioneel melkveebedrijf ongeveer twee maal zo hoog als bij het Nederlands melkveebedrijf. Een
sterke automatisering en het uitbesteden van landwerk aan een loonwerker dragen hier aan bij, maar de
vraag is of in de praktijk deze hoge melkproductie per mensjaar realiseerbaar is. In de
gevoeligheidsanalyse wordt dieper ingegaan op arbeidsproductiviteit.
Tabel 4.43: Validatie bedrijfsorganisatie
Variabele
Melk- en kalfkoeien
Gebruiksquotum (kg)
Cultuurgrond (ha)
Voederoppervlak (ha)
Grasland (%)
Voedergewassen (%)
Overig (%)
Melkproductie per hectare voederoppervlak
Mensjaren
Melkproductie per mensjaar

4.9.2

Nederlands melkveebedrijf
Waarde
150
1.207.500
88,4
83,8
75,8
19,6
4,6
14.261
3,3
355.976

Conventioneel Melkveebedrijf
Waarde
Verschil in %
150
0
1.207.500
0
81,2
-8
80,3
-4
93,1
23
6,9
-65
0,0
-100
15.042
5
1,7
-49
697.078
96

Bedrijfsvoering en technische resultaten

De validatie van de bedrijfsvoering en technische resultaten zijn weergegeven in tabel 4.44. De
productiekengetallen komen overeen, omdat de productiekengetallen van het Nederlands melkveebedrijf
als invoervariabele in het simulatiemodel zijn opgenomen. De krachtvoergift per 100 kilogram melk van
het conventioneel melkveebedrijf wijkt slechts 2 procent af van het Nederlands melkveebedrijf. De
krachtvoerkosten zijn lager dan bij het Nederlands melkveebedrijf, wat veroorzaakt wordt door een lagere
prijs per 100 kilogram krachtvoer. Dit is mogelijk voor een klein deel te verklaren door het soort krachtvoer
dat verstrekt wordt. Bij het conventioneel melkveebedrijf wordt geen gebruikt gemaakt van relatief dure
eiwitrijke brok. Het vervangingspercentage van het conventioneel melkveebedrijf komt overeen met het
Nederlands melkveebedrijf. Ondanks een vergelijkbaar vervangingspercentage is het aantal stuks
jongvee per 100 melkkoeien 22% lager. Bij het conventioneel melkveebedrijf is er sprake van een stabiele
veestapel waardoor er niet meer jongvee aangehouden wordt dan voor vervanging nodig is. Het is
mogelijk dat er bij het Nederlands melkveebedrijf meer jongvee aangehouden wordt dat op later leeftijd
verkocht wordt of gebruikt wordt voor uitbreiding van de veestapel, wat in de huidige context van
schaalvergroting niet ondenkbaar is (Van der Meulen et al., 2011).
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Tabel 4.44: Validatie bedrijfsvoering en technische resultaten
Nederlands melkveebedrijf
Variabele
Waarde
Melkproductie per koe per jaar (kg)
8.050
Vetgehalte melk (%)
4,36
Eiwitgehalte melk (%)
3,51
Krachtvoergift per 100 kg melk (kg)
25,03
Krachtvoerprijs per 100 kg krachtvoer (€)
21,24
Krachtvoerkosten per 100 kg melk (€)
5,32
Vervangingspercentage melk- en kalfkoeien
26,9
Jongvee per 100 melkkoeien
79

4.9.3

Conventioneel melkveebedrijf
Waarde
Verschil in %
8.050
0%
4,36
0%
3,51
0%
24,43
-2%
16,02
-25%
3,91
-26%
27,4
2%
62
-22%

Economische resultaten

De economische resultaten van het simulatiemodel zijn gevalideerd op basis van de balans en het
overzicht van opbrengsten, kosten en resultaat. De balans wordt eerst besproken, gevolgd door het
overzicht van opbrengsten, kosten en resultaat.
Balans
In tabel 4.45 is de balans van het conventioneel melkveebedrijf vergeleken met de balans van het
Nederlands melkveebedrijf. Bij het conventioneel melkveebedrijf zijn een aantal activa en passiva
berekend via het simulatiemodel en weergegeven met een *. De overige activa en passiva kunnen niet
berekend worden met het simulatiemodel en zijn overgenomen van de balans van het Nederlands
melkveebedrijf.
Activa
De totaalwaarde van de activa is 4 procent lager ten opzicht van het Nederlands melkveebedrijf. Binnen
afzonderlijke activa zijn de verschillen groter. Bij het conventioneel melkveebedrijf zijn de immateriële
activa 16 procent lager in vergelijking tot het Nederlands melkveebedrijf. In BINternet omvat deze post de
waarde van productie- en dierrechten, teeltvergunningen en goodwill. De meeste van deze rechten zijn
gewaardeerd tegen de geldende marktprijs op het einde van het boekjaar 2009. Ook het quotum is
daartegen gewaardeerd. De immateriële activa bij het conventioneel melkveebedrijf bestaan uitsluitend uit
de waarde van melkquotum en is gewaardeerd tegen de marktwaarde in 2010. Verschillen in
waarderingsjaar en de waarde van dierrechten verklaren hier mogelijk het verschil in balanswaarde van
de immateriële activa. Het totaal van de materiële activa is slechts 1 procent lager dan het totaal van de
materiële activa van het Nederlands melkveebedrijf. De balanswaarde van grond is 7 procent lager. Dit
wordt veroorzaakt door minder hectares grond, omdat de balanswaarde per hectare grond van het
conventioneel melkveebedrijf gebaseerd is op het Nederlands melkveebedrijf. De balanswaarde van de
bedrijfsgebouwen is bij het conventioneel melkveebedrijf 16 procent hoger en wordt mogelijk veroorzaakt
door een groter oppervlak per melk- en kalfkoe. De oppervlakte van een traditionele ligboxenstal bedraagt
2
2
9 m per melk- en kalfkoe (van Dooren et al., 2009). Bij het conventioneel melkveebedrijf is dit met 20 m
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Tabel 4.45: Validatie balans (€)
Variabele
Melkquotum
Activa
Immateriële activa
Materiële activa
w.o. grond
w.o. bedrijfsgebouwen
w.o. installaties
w.o. machines en werktuigen
w.o. woning
w.o. overig
Dierlijke activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal passiva
Passiva
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Voorzieningen
Eigen vermogen
Totaal activa
* Berekende waardes uit het simulatiemodel

Nederlands melkveebedrijf
Waarde
1.207.500
€
1.248.678
€
3.374.736
€
2.325.200
€
487.212
€
47.643
€
191.021
€
259.188
€
64.472
€
190.744
€
87.895
€
68.283
€
82.835
€
70.578
€
5.123.748
€
1.744.790
€
92.215
€
374.570
€
2.912.173
€
5.123.748

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Conventioneel melkveebedrijf
Waarde
Verschil in %
1.207.500
1.052.940*
-16
3.354.866*
-1
2.152.154*
-7
566.454*
16
144.518*
203
168.080*
-12
259.188
64.472
225.929*
18
87.895
68.283
82.835
70.578
4.943.326*
-4
1.744.790*
0
92.215
374.570
2.731.751*
-6
4.943.326*
-4

per melk- en kalfkoe meer dan het dubbele. Dat de balanswaarde van het conventioneel melkveebedrijf
niet het dubbele is van het Nederlands melkveebedrijf, heeft te maken met de traditioneel ingerichte
jongveestal, een ondiepe mestkelder (<0,1 meter) en relatief goedkope bovenbouw (kasconstructie). De
balanswaarde van de installaties bij het conventioneel melkveebedrijf verschilt aanzienlijk ten opzichte
van het Nederlands melkveebedrijf. Dit heeft mogelijk te maken met de balanswaarde van het
melksysteem. De vervangingswaarde van een melkrobot is ongeveer drie keer zo groot als de
vervangingswaarde van een melkstal (KWIN, 2010). De balanswaarde van machines en werktuigen is 12
procent lager. Dit verschil wordt mogelijk veroorzaakt door een minimale hoeveelheid, maar relatief dure
eigen mechanisatie. Zo heeft de voerrobot een balanswaarde van € 107.250. De balanswaarden van
dierlijke activa is bij het conventioneel melkveebedrijf 18 procent hoger ten opzichte van het Nederlands
melkveebedrijf. Dit wordt niet veroorzaakt door de omvang van de veestapel, omdat het aantal melk- en
kalfkoeien gelijk is en het aantal stuks jongvee niet overeenkomt met de verschillen in balanswaarden per
bedrijfsconcept. Zo is het aantal stuks jongvee bij het conventioneel melkveebedrijf met 93 stuks lager
dan bij het Nederlands melkveebedrijf met 115 stuks, terwijl de balanswaarde juist hoger is. Het verschil in
balanswaarde van de dierlijke activa wordt dus veroorzaakt door waarderingsverschillen per diercategorie.
Passiva
Doordat de activa- en passivazijde op een balans gelijk zijn, is ook de totaalwaarde van de passiva 4
procent lager ten opzichte van het Nederlands melkveebedrijf. Bij het conventioneel melkveebedrijf is het
totale vreemd vermogen gelijk gesteld aan het totale vreemd vermogen van het Nederlands
melkveebedrijf. Doordat de totaalwaarde van de balans lager is, is het eigen vermogen bij het
conventioneel melkveebedrijf ook lager ten opzichte van het Nederlands melkveebedrijf.
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Opbrengsten, kosten en resultaat
In tabel 4.46 is het overzicht van opbrengsten, kosten en resultaat van het conventioneel melkveebedrijf
vergeleken met de overzichten van opbrengsten, kosten en resultaat van het Nederlands melkveebedrijf.
Tabel 4.46: Validatie totaaloverzicht (€)
Variabele
Melkquotum
Opbrengsten

Melk
Omzet en aanwas
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Kosten
Veevoer
Diergezondheid en veeverbetering
Overige kosten vee en gewas
Arbeid
Loonwerk
Berekend rente
Afschrijvingen
Brandstoffen en energie
Overige kosten
Totaal kosten
Netto-bedrijfsresultaat
Opbrengsten/kostenverhouding
Kostprijs van melk

Nederlands melkveebedrijf
Waarde
1.207.500
€ 28,66
€
2,64
€
6,13
€ 37,43
€
8,01
€
2,03
€
3,74
€ 10,14
€
2,30
€
7,28
€
6,80
€
1,86
€
5,98
€ 48,14
€ - 10,75
78
€ 39,36

Conventioneel melkveebedrijf
Waarde
Verschil in %
1.207.500
€
30,81
8%
€
3,11
18%
€
6,13
0%
€
40,05
7%
€
5,00
-38%
€
1,98
-2%
€
2,72
-27%
€
5,09
-50%
€
5,01
118%
€
7,10
-2%
€
9,83
45%
€
0,73
-61%
€
5,98
0%
€
43,45
-10%
€
-3,40
-68%
92
18%
€
34,21
-13%

Opbrengsten
De totale opbrengsten zijn 7 procent hoger ten opzichte van het Nederlands melkveebedrijf. Bij het
conventioneel melkveebedrijf is de melkprijs hoger dan bij het Nederlands melkveebedrijf. De melkprijs
van de het Nederlands melkveebedrijf is gebaseerd op 2009, een jaar waarin de melkprijs fors lager was
dan gemiddeld (Jager, 2009). De melkprijs van het conventioneel melkveebedrijf zijn gebaseerd op de
verwachte melkprijs voor de periode 2011-2015 (KWIN, 2010). De verschillen in omzet en aanwas zijn te
verklaren door lagere prijzen van de dieren dan bij het Nederlands melkveebedrijf. De overige
opbrengsten van het conventioneel melkveebedrijf zijn gebaseerd op het Nederlands melkveebedrijf en
daarmee gelijk (zie bijlage A).
Kosten
De totale kosten van het conventioneel melkveebedrijf zijn 10 procent lager dan op het Nederlands
melkveebedrijf. Bij het conventioneel melkveebedrijf zijn de kosten voor veevoer lager, wat wordt
veroorzaakt door lagere prijzen per 100 kilogram mengvoer (€ 16,- ten opzichte van € 21,-) en lagere
kosten voor ruwvoer. De kosten voor diergezondheid en veeverbetering zijn voor beide bedrijven
vergelijkbaar. De overige kosten voor vee en gewas zijn bij het conventioneel melkveebedrijf 27 procent
lager. De oorzaak van dit verschil is onduidelijk. De arbeidskosten zijn twee maal zo laag als bij het
Nederlands melkveebedrijf. Dit is mogelijk te verklaren door de automatisering (melk- en voerrobot) en de
minimale eigen mechanisatie bij het conventioneel melkveebedrijf. Daartegenover staan wel hogere
loonwerkkosten, doordat veel landwerk uitbesteed wordt. De berekende rente van het conventioneel
melkveebedrijf is 2 procent lager ten opzichte van het Nederlands melkveebedrijf en wijken daarmee
minimaal af van het Nederlands melkveebedrijf. De afschrijvingen zijn hoger doordat de
vervangingswaarden van bedrijfsgebouwen, installaties en machines en werktuigen hoger zijn. De kosten
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voor brandstoffen en energie zijn lager, wat mogelijk veroorzaakt wordt door de beperkte mechanisatie op
het conventioneel melkveebedrijf.
Resultaat
Het netto-bedrijfsresultaat en de opbrengsten/kostenverhouding van het conventioneel melkveebedrijf zijn
relatief hoog ten opzichte van het Nederlands melkveebedrijf. Dit wordt veroorzaakt door hogere
melkopbrengsten en lagere totale kosten. De kostprijs van melk is daarbij 13 procent lager.
Uit de validatie blijkt dat prijsschommelingen en verschillen in bedrijfsopzet zowel bij de opbrengsten als
de kosten een rol spelen. Bij het Nederlands melkveebedrijf is daarbij uitgegaan van prijzen uit 2009,
terwijl bij het conventioneel melkveebedrijf hoofdzakelijk lange termijnprognoses gebruikt zijn. Voor het
onderzoek voldoen lange termijnprognoses beter, omdat jaarprijzen sterk kunnen fluctueren. Doordat
daarnaast bijna alle verschillen te verklaren zijn is er geen reden tot aanpassing van het simulatiemodel.
Een aantal aspecten die invloed hebben op de kosten en opbrengsten worden tevens besproken in de
gevoeligheidsanalyse.
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5. Verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf
Het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf wordt gehanteerd als indicator voor het verschil in de
economische duurzaamheid tussen de bedrijfsconcepten. In dit hoofdstuk wordt de berekening van het
gezinsinkomen uit het bedrijf besproken aan de hand van de uitgangssituatie in het simulatiemodel. In
tabel 5.1 is de berekening van het gezinsinkomen uit het bedrijf weergegeven van beide
bedrijfsconcepten. De berekening van het gezinsinkomen uit het bedrijf is daarbij verdeeld in opbrengsten,
toegerekende kosten en niet toegerekende kosten.
Tabel 5.1: Berekening gezinsinkomen uit het bedrijf (uitgangssituatie)
Conventioneel
Totale opbrengsten
€
483.595
Melk
€
372.017
Omzet en Aanwas
€
37.552
Verkoop ruwvoer
€
0
Overige opbrengsten
€
74.026
Totaal toegerekende kosten
€
132.087
Voer
€
66.590
Kunstmest
€
12.773
Afvoer dierlijke mest
€
6.772
Elektriciteit
€
4.174
Brandstoffen
€
4.635
Water
€
6.046
Hygiëne en diergezondheid
€
30.736
Totaal niet toegerekende kosten
€
423.955
Afschrijvingen
€
118.690
Onderhoud + verzekering
€
45.369
Arbeid
€
61.473
Loonwerk
€
60.437
Algemene kosten
€
20.824
Rente
€
85.750
Netto-bedrijfsresultaat
€
-41.035
Berekend loon ondernemer
€
50.900
Arbeidsopbrengst ondernemer
€
9.865
Berekende rente
€
85.750
Betaalde rente
€
64.396
Ondernemersinkomen
€
31.219
Berekend loon meewerkend gezinslid
€
10.573
Gezinsinkomen uit het bedrijf
€
41.791

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

De MeentXL
493.475
372.017
30.639
16.793
74.026
98.365
52.945
9.576
0
5.415
4.222
5.854
20.354
521.575
184.286
68.496
58.155
55.933
23.200
95.906
-90.864
50.900
-39.964
95.906
78.215
-22.274
7.255
-15.019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Verschil
9.880
0
-6.913
16.793
0
-33.722
-13.645
-3.197
-6.772
1.241
-413
-192
-10.382
97.620
65.596
23.127
-3.318
-4.504
2.376
10.156
-49.829
0
-49.829
10.156
13.819
-53.493
-3.318
-56.810

Opbrengsten
De totale opbrengsten bij De MeentXL zijn hoger ten opzichte van het conventioneel melkveebedrijf. Dit
verschil is te verklaren door extra opbrengsten uit de verkoop van ruwvoer en een lagere omzet en
aanwas. De hoeveelheid ruwvoer die bij De MeentXL geteeld wordt is groter dan de hoeveelheid die
nodig is voor het vee. Hierdoor kan er ruwvoer verkocht worden, waarmee extra opbrengsten
gegenereerd worden. Door een hogere levensduur van de melk- en kalfkoeien bij De MeentXL, worden er
minder melk- en kalfkoeien vervangen. Hierdoor worden er minder melk- en kalfkoeien verkocht en is de
omzet uit grootvee lager. Daartegenover staat wel dat er minder jongvee opgefokt wordt voor vervanging
en er meer kalveren verkocht worden. De extra opbrengsten van de verkochte kalveren wegen echter niet
op tegen de lagere opbrengsten uit de verkoop van grootvee, waardoor de omzet en aanwas lager is ten
opzichte van het conventioneel melkveebedrijf.
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Toegerekende kosten
De toegerekende kosten bij De MeentXL zijn lager ten opzichte van het conventioneel melkveebedrijf. De
voerkosten zijn lager ten opzichte van het conventioneel melkveebedrijf. Bij De MeentXL hoeft er geen
ruwvoer aangekocht te worden, terwijl er bij het conventioneel melkveebedrijf voor 10.000 euro aan
ruwvoer aangekocht wordt. Daarnaast zijn de krachtvoerkosten bij De MeentXL lager. De
bemestingskosten zijn lager doordat er bij De MeentXL geen dierlijke mest afgevoerd wordt en de
e
kunstmestaanvoer kleiner is. De elektriciteitskosten zijn hoger door het elektriciteitsverbruik van de 3
melkrobot en het hogere elektriciteitsverbruik van de autonome mestverzamelrobot. De brandstofkosten
zijn daarentegen lager doordat er minder hectare land bewerkt hoeft te worden. De hygiëne en
diergezondheidskosten van De MeentXL zijn lager vanwege beduidend lagere dierenarts- en
ziektebestrijdingskosten ten opzichte van het conventioneel melkveebedrijf. Deze lagere dierenarts- en
ziektebestrijdingskosten worden mogelijk geacht door de behoeften van de koe te vervullen, waardoor de
gezondheid verbetert, het immuunsysteem beter werkt en de infectiedruk lager is (Bos et al., 2009).
Niet toegerekende kosten
De niet toegerekende kosten bij De MeentXL zijn hoger ten opzichte van het conventioneel
melkveebedrijf. De kosten voor afschrijvingen, onderhoud en verzekering zijn berekend uit de totale
vervangingswaarde van gebouwen, machines en installaties. Bij De MeentXL is deze totale
vervangingswaarde aanzienlijk hoger dan bij het conventioneel melkveebedrijf waardoor ook deze hoger
zijn. De arbeidskosten zijn lager doordat er minder tijd nodig is voor de verzorging van vee.
Daartegenover staat wel een iets hogere arbeidsbehoefte voor de voederverstrekking en de
bemestingsinstallatie. De Loonwerkkosten zijn lager doordat er minder mest aangewend hoeft te worden
en de aanwending van gier via de bemestingsinstallatie plaatsvindt. De algemene kosten zijn hoger
doordat de onroerendzaakbelasting en de polder- en waterschapslasten gebaseerd zijn op de WOZwaarde. De WOZ-waarde is bij De MeentXL hoger doordat de totale vervangingswaarde van de
dierhuisvesting en voeropslag hoger is dan op het conventioneel melkveebedrijf. De berekende rente is
gebaseerd op de balanswaarde van grond, biologische, monetaire en overige activa (zie § 4.8). De
balanswaarden van bedrijfsgebouwen, installaties en machines zijn opgenomen in de overige activa. Bij
De MeentXL is de balanswaarde van grond, biologische, monetaire en overige activa hoger dan op het
conventioneel melkveebedrijf, waardoor de berekende rente ook hoger is.
Verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf
Aan de hand van de totale opbrengsten en totale kosten is het netto-bedrijfsresultaat berekend. Lagere
opbrengsten gecombineerd met hogere kosten resulteren bij De MeentXL in een lager nettobedrijfsresultaat ten opzichte van het conventioneel melkveebedrijf. Het berekend loon van de
ondernemer is bij beide bedrijfsconcepten gelijk. Het heeft daarmee geen effect op het verschil in
arbeidsopbrengst van de ondernemer tussen beide bedrijfsconcepten. Het verschil in berekende en
betaalde rente is bij het conventioneel melkveebedrijf groter dan bij De MeentXL, waardoor het verschil in
ondernemersinkomen tussen beide bedrijfsconcepten groter wordt ten opzichte van het verschil bij de
arbeidsopbrengst ondernemer. Door een lager berekend loon van het meewerkend gezinslid neemt het
verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf toe ten opzichte van het verschil in ondernemers inkomen. Dit
resulteert in een positief gezinsinkomen uit het bedrijf van 41.791 euro bij het conventioneel
melkveebedrijf en een negatief gezinsinkomen uit het bedrijf van -15.019 euro bij De MeentXL, een
verschil van 56.810 euro.
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6. Gevoeligheidsanalyse
De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd om te bepalen welke invloed verschillende variabelen hebben op
het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf tussen beide bedrijfsconcepten. Zoals aangegeven in
paragraaf 4.1 worden de betreffende variabelen in het simulatiemodel met een paarse celrij aangeduid. In
deze celrijen zijn per variabele keuzecellen geplaatst, waarbij verschillende varianten geselecteerd
kunnen worden en het effect op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf wordt gesimuleerd. De
variabelen waarbij de gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd zijn levensduur (§ 6.1), graslandproductie (§
6.2), diergezondheid (§ 6.3), arbeidsbehoefte (§ 6.4), melkwinningssysteem (§ 6.5) en stalontwerp
conventioneel (§ 6.6). In paragraaf 6.7 is een overzicht gegeven van het verschil in gezinsinkomen uit het
bedrijf voor de uitgangssituatie en de gevoeligheidsanalyses.

6.1 Levensduur
De gemiddelde levensduur van de melk- en kalfkoeien is verschillend per bedrijfsconcept. Bij het
conventioneel melkveebedrijf is deze gebaseerd op het landelijk gemiddelde en bedraagt 5 jaar en 8
maanden. Bij De MeentXL wordt uitgegaan van 9 jaar (3.285 dagen). Dit wordt mogelijk geacht door een
veel beter dierenwelzijn, meer beweging en door te voeren naar behoefte (Bos et al., 2009). De
gemiddelde levensduur bij De MeentXL is daarmee 58 procent hoger dan bij het conventioneel
melkveebedrijf. In de praktijk kan blijken dat de levensduur van 9 jaar bij De MeentXL niet haalbaar is. Met
een gevoeligheidsanalyse is bekeken wat de economische gevolgen zijn van verschillende levensduren
bij De MeentXL. In tabel 6.1 zijn de opbrengsten, kosten, netto-bedrijfsresultaat en het verschil in
gezinsinkomen uit het bedrijf weergegeven bij verschillende levensduren van de melk- en kalfkoeien.
Tabel 6.1: Opbrengsten, kosten, netto-bedrijfsresultaat (€/100 kg melk) en het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf (€) bij
verschillende levensduren van de melk- en kalfkoeien.
Levensduur (dagen)
3.285 (KvK)
2.957 (-10%)
2.628 (-20%)
2.300 (-30%)
Opbrengsten
40,87
40,99
41,14
41,37
w.o. omzet en aanwas
2,54
2,64
2,77
2,98
Toegerekende kosten
8,15
8,24
8,37
8,55
Niet toegerekende kosten
40,25
40,88
41,74
42,98
w.o. afschrijvingen
15,26
15,54
15,93
16,48
w.o. onderhoud + verzekering
5,67
5,77
5,89
6,08
w.o. berekende rente
7,94
8,04
8,18
8,38
Netto-bedrijfsresultaat
-7,52
-8,13
-8,97
-10,16
Gezinsinkomen uit het bedrijf
-15.019
-21.484
-30.444
-43.042
Verschil in gezinsinkomen t.o.v. conventioneel
-56.810
-64.716
-75.633
-91.044
Toename verschil gezinsinkomen per % kortere levensduur
791
1.092
1.541

Uit de tabel blijkt dat een kortere levensduur van melk- en kalfkoeien zowel de opbrengsten als de totale
kosten verhoogt. Het netto-bedrijfsresultaat verslechtert doordat de stijging van de opbrengsten minder
sterk is dan de stijging van de totale kosten. Hogere opbrengsten zijn hoofdzakelijk het gevolg van een
hogere omzet en aanwas. Wanneer de levensduur van de melk- en kalfkoeien korter wordt, moeten er
meer melk- en kalfkoeien vervangen worden. Hierdoor worden er meer melk- en kalfkoeien verkocht en is
de omzet uit grootvee hoger. Daartegenover staat wel dat er meer jongvee aangehouden moet worden
voor eigen opfok en er minder kalveren verkocht kunnen worden. De extra opbrengsten uit de verkoop
van grootvee wegen daarbij echter meer dan op tegen de lagere opbrengsten uit de verkoop van
kalveren, waardoor de omzet en aanwas hoger wordt naarmate de levensduur van melk- en kalfkoeien
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korter is. De stijging van de toegerekende en niet toegerekende kosten zijn toe te schrijven aan de
toename van het aantal stuks jongvee. Naarmate de levensduur van melk- en kalfkoeien korter wordt,
moet er meer jongvee aangehouden worden voor vervanging. Hierdoor stijgen de verzorgingskosten en
moet er geïnvesteerd worden in extra huisvesting en een grotere voeropslag. De toename van de
investeringen leiden tot hogere kosten voor afschrijvingen, onderhoud en verzekering en berekende rente.
De levensduur van de melk- en kalfkoeien heeft een aanzienlijk effect op het verschil in gezinsinkomen uit
het bedrijf. Naarmate de levensduur korter wordt neemt het effect op het verschil in het gezinsinkomen
relatief toe. Zo bedraagt de toename van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf € 791 per procent
kortere levensduur bij een 10 procent kortere levensduur en € 1.541 per procent kortere levensduur bij
een 30 procent kortere levensduur. Dit wordt veroorzaakt door een onevenredige toename van de niet
toegerekende kosten, wat weer veroorzaakt wordt door het aantal stuks jongvee bij de verschillende
levensduren. Het aantal stuks jongvee dat nodig is voor vervanging van de melk- en kalfkoeien is een
resultante van de opfokperiode van het jongvee en de productieperiode van de melk- en kalfkoeien.
Wanneer de levensduur van de melk- en kalfkoeien lager wordt, terwijl de opfokperiode van jongvee gelijk
blijft, neemt het aantal stuks jongvee dat nodig is voor vervanging onevenredig toe. In tabel 6.2 is een
overzicht weergegeven van het aantal stuks jongvee bij de verschillende levensduren. Een kortere
levensduur leidt dus tot een onevenredige toename van het aantal stuks jongvee, waardoor er
onevenredig meer dierhuisvesting nodig is en de kosten voor afschrijving, onderhoud en verzekering
daarvan onevenredig toenemen.
Tabel 6.2: Aantal stuks jongvee bij verschillende levensduren van de melk- en kalfkoeien.
Levensduur (dagen)
3.285 (KvK)
2.957 (-10%)
Pinken > 2 jaar
4
5
Pinken 1 - 2 jaar
22
25
Kalveren < 1 jaar
24
28
Totaal
50
57
Toename aantal stuks jongvee per % kortere levensduur
0,7

2.628 (-20%)
5
30
32
68
1,1

2.300 (-30%)
7
36
40
83
1,5

6.2 Graslandproductie
De graslandproductie is verschillend per bedrijfsconcept. Bij het conventioneel melkveebedrijf bedraagt de
bruto graslandproductie 12.000 kilogram droge stof per hectare per jaar. Bij De MeentXL is uitgegaan van
16.000 kilogram bruto droge stof per hectare per jaar, wat mogelijk wordt geacht door een hogere
stikstofgift en een optimale watervoorziening. In de praktijk kan het blijken dat deze hoge
graslandproductie niet realiseerbaar is, wat effect heeft op het berekende verschil in gezinsinkomen uit
het bedrijf. In tabel 6.3 zijn de opbrengsten, kosten, netto-bedrijfsresultaat en het verschil in
gezinsinkomen uit het bedrijf weergegeven bij verschillende bruto graslandproducties.
Uit de tabel blijkt dat een lagere graslandproductie effect heeft op de opbrengsten, toegerekende kosten
en niet toegerekende kosten. De opbrengsten uit de verkoop van ruwvoer verschuiven naar de
toegerekende kosten bij een lagere graslandproductie. Bij een bruto droge stof opbrengst van 16.000
kilogram per hectare is de benodigde oppervlakte voor eigen voederteelt kleiner dan het aantal hectares
land dat beschikbaar is voor voederteelt. In dat geval kan er snijmaïs voor verkoop geteeld worden,
waardoor er opbrengsten uit ruwvoer zijn. Naarmate de graslandproductie lager wordt, neemt de
benodigde oppervlakte voor eigen voederteelt toe. In eerste instantie leidt dit tot minder verkoop van
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Tabel 6.3: Opbrengsten, kosten, netto-bedrijfsresultaat (€/100 kg melk) en het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf (€) bij
verschillende bruto graslandproducties.
Graslandproductie (bruto kg DS/hectare)
Opbrengsten
w.o. verkoop ruwvoer
Toegerekende kosten
w.o. aankoop ruwvoer
w.o. zaaizaad en gewasbeschermingsmiddelen
w.o. kunstmest
Niet toegerekende kosten
w.o. loonwerkkosten ruwvoer
Netto-bedrijfsresultaat
Gezinsinkomen uit het bedrijf
Verschil in gezinsinkomen t.o.v. conventioneel
Toename verschil in gezinsinkomen per % graslandproductie

16.000(KvK)
40,87
1,39
8,15
0,74
0,79
40,25
3,96
-7,52
-15.019
-56.810

15.000 (-6%)
40,35
0,87
8,12
0,68
0,83
40,03
3,73
-7,80
-18.331
-60.122
530

14.000 (-13%)
39,75
0,28
8,09
0,61
0,87
39,78
3,47
-8,12
-22.115
-63.907
606

13.000 (-19%)
39,48
8,49
0,43
0,53
0,92
39,50
3,18
-8,51
-26.847
-68.639
757

snijmaïs (bij 15.000 en 14.000 kilogram bruto droge stof per hectare) en uiteindelijk zelfs tot aankoop van
snijmaïs (bij 13.000 kilogram bruto droge stof per hectare). De kosten voor zaaizaad- en
gewasbeschermingsmiddelen nemen af bij een lagere bruto droge stof opbrengst vanwege een toename
van het aantal hectares gras ten koste van het aantal hectares snijmaïs. Daarbij zijn de kosten voor
zaaizaad- en gewasbeschermingsmiddelen van grasland 215 euro lager per hectare ten opzichte van
snijmaïs. Doordat het aantal hectares grasland toeneemt bij een lagere bruto droge stof opbrengst en de
stikstofgebruiksnormen van kunstmest bij grasland hoger zijn ten opzichte van snijmaïs mag er meer
kunstmest aangevoerd worden. Het simulatiemodel gaat uit van een maximale stikstofbenutting waardoor
het gebruik van kunstmest toeneemt en daarmee ook de kosten. De niet toegerekende kosten nemen af
door lagere loonwerkkosten. De loonwerkkosten voor ruwvoer nemen af doordat een gedeelte van de
snijmaïsteelt vervangen wordt door de productie van grasland, waarbij meer dan de helft van dit grasland
volledig benut wordt voor weidegang. De loonwerkkosten van beweid grasland zijn met 80 euro per
hectare aanzienlijk lager dan de loonwerkkosten voor snijmaïs met 894 euro per hectare.
De graslandproductie heeft een behoorlijk effect op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. Naarmate
de graslandproductie lager wordt, neemt het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf toe. Daarnaast wordt
de toename van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf iets groter naarmate de graslandproductie
lager wordt. Zo bedraagt de toename van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf € 530 per procent
lagere graslandproductie bij een 6 procent lagere graslandproductie en € 757 per procent lagere
graslandproductie bij een 19 procent lagere graslandproductie. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
een onevenredige afname van de opbrengsten uit de verkoop van snijmaïs, wat weer wordt veroorzaakt
door een relatief kleiner oppervlakte snijmaïs dat bestemd is voor verkoop bij een lagere
graslandproductie. In tabel 6.4 is de verdelingen van de gewasoppervlakten bij verschillende
graslandproducties weergegeven. Hierin is te zien dat bij een lagere graslandproductie de afname van het
aantal hectare snijmaïs bestemd voor verkoop per procent lagere graslandproductie toeneemt en dus
onevenredig is.
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Tabel 6.4: Gewasoppervlakten (ha) bij verschillende graslandproducties
Graslandproductie (bruto kg DS/hectare)
16.000(KvK)
Gras
51,07
Luzerne
5,38
Snijmaïs
7,17
Snijmaïs verkoop
9,10
Afname aantal hectare snijmaïs bestemd voor verkoop per %
lagere graslandproductie
* aankoop van snijmaïs

15.000 (-6%)
54,48
5,38
7,17
5,70
0,54

14.000 (-13%)
58,37
5,38
7,17
1,81
0,62

13.000 (-19%)
62,86
5,38
7,17
-2,68*
0,72

6.3 Diergezondheid
Bij De MeentXL is het percentage mastitis en kreupelheid lager dan bij het conventioneel melkveebedrijf,
omdat een beter dierenwelzijn en het voeren naar behoefte positieve gevolgen heeft voor de
diergezondheid. De mastitisincidentie is bij De MeentXL verlaagd naar 10 procent ten opzichte van 30
procent bij het conventioneel melkveebedrijf. Het percentage kreupelheid is verlaagd naar 0 procent ten
opzichte van 20 procent bij het conventioneel melkveebedrijf. Uit de discussie met melkveehouder
Havermans, eigenaar van de integraal duurzame vrijloopstal, blijkt dat een optimale klauwgezondheid
mogelijk is wanneer melk- en kalfkoeien gehuisvest worden in een stal die op hen is aangepast. Een
aandachtspunt daarbij is dat de melk- en kalfkoeien bij Havermans niet de gemiddelde leeftijd van negen
jaar hebben, wat een van de uitgangspunten is bij De MeentXL. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een
hogere levensduur juist negatieve gevolgen heeft voor de diergezondheid van melk- en kalfkoeien. Zo
neemt het aantal gevallen van subklinische en klinische mastitis toe bij een hogere leeftijd van melk- en
kalfkoeien. De maximale mastitisincidentie wordt daarbij gevonden boven een leeftijd van 10 jaar,
waardoor verwacht mag worden dat de mastitisincidentie toe neemt gedurende de volledige levenscyclus
van een koe (Dohoo et al., 1984). Een studie van Eddy en Scott (1980) toont aan dat het aantal
beenwerkproblemen met 6 procent per levensjaar toeneemt. Daarentegen toont het onderzoek van
Prentice en Neal (1972) geen verband aan tussen kreupelheid en leeftijd. Bij de vergelijking van beide
bedrijfsconcepten moet er rekening worden gehouden met deze leeftijdsinvloeden. Een hogere
levensduur van de melk- en kalfkoeien bij De MeentXL zou daarbij een negatieve invloed kunnen hebben
op de goede diergezondheid die beoogd wordt met een beter dierenwelzijn ten opzichte van het
conventioneel melkveebedrijf. In tabel 6.5 zijn de opbrengsten, kosten, netto-bedrijfsresultaat en het
verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf weergegeven bij verschillende percentages mastitis en
kreupelheid.
Tabel 6.5: Opbrengsten, kosten, netto-bedrijfsresultaat (€/100 kg melk) en het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf (€) bij
verschillende percentages mastitis en kreupelheid.
Mastitis (%)
10
20
30
Kreupelheid (%)
0
10
20
0
10
20
0
10
Opbrengsten
40,87
40,87
40,87
40,87
40,87
40,87
40,87
40,87
Toegerekende kosten
8,15
8,27
8,39
8,47
8,59
8,72
8,79
8,92
w.o. dierenartskosten en ziektebestrijding
0,16
0,28
0,40
0,48
0,60
0,73
0,80
0,93
Niet toegerekende kosten
40,25
40,25
40,25
40,25
40,25
40,25
40,25
40,25
Netto-bedrijfsresultaat
-7,52
-7,65
-7,77
-7,85
-7,97
-8,10
-8,17
-8,30
Gezinsinkomen uit het bedrijf
-15.019 -16.519 -18.019 -18.919 -20.419 -21.919 -22.819 -24.319
Verschil in gezinsinkomen t.o.v. conventioneel
-56.810 -58.310 -59.810 -60.710 -62.210 -63.710 -64.610 -66.110
Toename verschil in gezinsinkomen per % mastitis
390
390
390
390
390
390
390
390
Toename verschil in gezinsinkomen per % kreupelheid
150
150
150
150
150
150
150
150
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40,87
9,04
1,05
40,25
-8,42
-25.819
-67.610
390
150
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Uit de tabel blijkt dat de incidentie van mastitis en kreupelheid uitsluitend invloed heeft op de dierenartsen ziektebestrijdingskosten. Elke procent stijging van mastitis resulteert daarbij in een kostenstijging van
390 euro en elke procent meer kreupelheid kost 150 euro per jaar. De dierenartskosten en
ziektebestrijdingskosten nemen dus lineair toe met een hogere incidentie van mastitis en kreupelheid.
De incidentie van mastitis en kreupelheid heeft een behoorlijk effect op het verschil in gezinsinkomen uit
het bedrijf. Naarmate de incidentie hoger wordt, neemt het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf toe.
Wanneer de gezondheidsvoordelen van een beter dierenwelzijn en het voeren naar behoefte teniet wordt
gedaan door de hogere levensduur van de melk- en kalfkoeien, dient er rekening te worden gehouden
met een toename van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf van ruim 10.000 euro.

6.4 Arbeidsbehoefte
Bij het berekenen van de arbeidsbehoefte van beide bedrijfsconcepten was het nauwelijks mogelijk om
gebruik te maken van externe bronnen, waardoor een groot deel van de aannames naar eigen inzicht zijn
gedaan. Hierdoor kunnen vraagtekens worden gezet bij de betrouwbaarheid van de berekende
arbeidsbehoeften. In de uitgangssituatie bedragen de arbeidsbehoeften van het conventioneel
melkveebedrijf en De MeentXL respectievelijk 2.945 en 2.758 uur. Dit is aanzienlijk lager dan voor een
gemiddeld Nederlands melkveebedrijf met dezelfde hoeveelheid melkquotum, waarbij de arbeidsbehoefte
5.767 uur bedraagt. Verregaande automatisering draagt wel bij aan de lagere arbeidsbehoefte bij beide
bedrijfsconcepten, maar het is twijfelachtig of daarmee het volledige verschil te verklaren is. Daarnaast is
de arbeidsproductiviteit van De MeentXL 6,7 procent hoger ten opzichte van het conventioneel
melkveebedrijf. Tot een arbeidsbehoefte van 4.333 uur kan alle arbeid door de ondernemer en het
meewerkend gezinslid uitgevoerd worden. Daarboven moet personeel ingehuurd worden. Bij de
uitgangssituatie van de bedrijfsconcepten is er geen sprake van ingehuurde arbeid (arbeidsbehoefte <
4.333), terwijl dit bij een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf wel het geval is (arbeidsbehoefte > 4.333).
Met een gevoeligheidsanalyse is daarom onderzocht wat de economische gevolgen zijn van een hogere
arbeidsbehoefte. Er zijn daarbij drie scenario’s denkbaar:
1. Beide bedrijfsconcepten vullen de arbeidsbehoefte in met eigen arbeid (uitgangssituatie).
2. De MeentXL benut de eigen arbeid maximaal, waarbij het conventioneel melkveebedrijf gebruik
maakt van personeel vanwege een lagere arbeidsproductiviteit.
3. Een situatie waarin beide bedrijven de eigen arbeid maximaal benutten en gebruik maken van
personeel.
In tabel 6.6 is de afname van het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf per extra arbeidsuur bij De
MeentXL weergegeven.
Tabel 6.6: Afname van het verschil in gezinsinkomen (€) per extra arbeidsuur bij De MeentXL
Arbeidsbehoefte De MeentXL
Arbeidsinvulling
Afname (€) per extra arbeidsuur
Scenario
Min
Max
De MeentXL
Conventioneel
Personeel Productiviteit Totaal
1
0
4058
Eigen
Eigen
0
0
0
2
4059
4333
Eigen
Eigen + personeel
17,75
1,20
18,95
3
4334
Eigen + personeel
Eigen + personeel
0
1,20
1,20
∞
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Bij scenario 1 heeft de arbeidsbehoefte geen invloed op het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf.
Dit geldt voor een arbeidsbehoefte van 0 tot 4.058 uur bij De MeentXL en 0 tot 4.333 uur bij het
conventioneel melkveebedrijf. Alle arbeid wordt in dat geval bij beide bedrijfsconcepten uitgevoerd door
de ondernemer en het meewerkend gezinslid. Deze arbeidskosten worden weer verrekend bij de
berekening van het gezinsinkomen uit het bedrijf, waardoor het gezinsinkomen uit het bedrijf hetzelfde
blijft en dus ook het verschil. Bij scenario 2 neemt het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf af met
€ 18,95 per extra arbeidsuur bij De MeentXL. Dit geldt voor een arbeidsbehoefte van 4.059 tot 4.333 uur
bij De MeentXL en 4.333 tot 4.627 uur bij het conventioneel melkveebedrijf en is te verklaren doordat het
conventioneel melkveebedrijf wel arbeidskosten voor personeel heeft en De MeentXL niet. De
arbeidskosten voor personeel bedragen € 17,75 per uur en worden niet verrekend met het gezinsinkomen
uit het bedrijf. Daarnaast is de arbeidsproductiviteit van het conventioneel melkveebedrijf 6,7 procent
lager, waardoor elk extra arbeidsuur bij De MeentXL resulteert in 1,067 extra arbeidsuur bij het
conventioneel melkveebedrijf. € 17,75 vermenigvuldigd met 6,7 procent resulteert daarbij in € 1,20. Bij
scenario 3 maken beide bedrijfsconcepten gebruik van personeel, waardoor alleen de
arbeidsproductiviteit een rol speelt in het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf. Dit geldt voor een
arbeidsbehoefte van meer dan 4.333 uur bij De MeentXL en 4.628 uur bij het conventioneel
melkveebedrijf. Elk extra arbeidsuur bij De MeentXL resulteert daarbij in een afname van het verschil in
het gezinsinkomen uit het bedrijf met € 1,20. In tabel 6.7 zijn de opbrengsten, kosten, nettobedrijfsresultaat en het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf weergegeven voor verschillende
arbeidsbehoeftes bij De MeentXL. Elke arbeidsbehoefte behoort daarbij bij een van de voorgaande
scenario’s. Te zien is dat de afname van het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf per procent
hogere arbeidsbehoefte sterk verschillend is per scenario en noch exponentieel noch lineair is.
Tabel 6.7: Opbrengsten, kosten, netto-bedrijfsresultaat (€/100 kg melk) en het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf (€) bij
verschillende arbeidsbehoeften
Arbeidsbehoefte van De MeentXL (uren)
2.758
3.861 (+50%)
4.964 (+100%)
Behorende bij scenario
1
2
3
Opbrengsten
40,87
40,87
40,87
Toegerekende kosten
8,15
8,15
8,15
Niet toegerekende kosten
40,25
42,27
44,30
w.o. arbeidskosten ondernemer
4,22
4,22
4,22
w.o. arbeidskosten meewerkend gezinslid
0,60
2,63
2,92
w.o. arbeidskosten personeel
0,00
0,00
1,74
Netto-bedrijfsresultaat
-7,52
-9,55
-11,58
Gezinsinkomen uit het bedrijf
-15.019
-15.019
-36.013
Verschil in gezinsinkomen t.o.v. conventioneel
-56.810
-55.309
-50.175
Afname verschil gezinsinkomen per % hogere arbeidsbehoefte
0
784
66

6.5 Melkwinningssysteem
Doordat bij De MeentXL 127 melkkoeien met drie melkrobots gemolken worden is er overcapaciteit in
vergelijking met het conventioneel melkveebedrijf waar hetzelfde aantal dieren met twee melkrobots
gemolken wordt. Op basis van het huidige ontwerp van De MeentXL is het niet mogelijk om de
melkkoeien door twee melkrobots te laten melken. Op basis van het kostenverschil kan bij eventuele
herontwerpen alsnog besloten worden om te kiezen voor twee in plaats van drie melkrobots. Daarnaast is
het mogelijk om te kiezen voor een mulitboxsysteem met twee melkboxen, waarbij tegen lagere
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investeringskosten een vergelijkbaar aantal melkkoeien gemolken kan worden. In tabel 6.8 zijn de
investeringskosten, gebruikskosten, totale jaarkosten en het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf
weergegeven van de verschillende melkrobotsystemen.
Tabel 6.8: Opbrengsten, kosten, netto-bedrijfsresultaat (€/100 kg melk) en het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf (€) bij
verschillende melkrobotsystemen
Melkrobotsysteem
Eenbox (3 boxen)
Eenbox (2 boxen)
Multibox (2 boxen)
Opbrengsten
40,87
40,87
40,87
Toegerekende kosten
8,15
7,89
7,89
w.o. elektriciteit
0,45
0,35
0,35
w.o. hygiëne
0,79
0,65
0,65
Niet toegerekende kosten
40,25
38,41
37,25
w.o. afschrijving melkwinning
3,85
2,63
1,85
w.o. onderhoud en verzekering melkwinning
1,54
1,05
0,74
Netto-bedrijfsresultaat
-7,52
-5,43
-4,27
Gezinsinkomen uit het bedrijf
-15.019
10.750
23.875
Toename verschil in gezinsinkomen t.o.v. uitgangssituatie
0
-25.769
-25.769
Verschil in gezinsinkomen t.o.v. conventioneel
-56.810
-31.041
-31.041

Door bij De MeentXL twee in plaats van drie eenboxsystemen te plaatsen dalen de toegerekende en niet
e

toegerekende kosten. Zo wordt het stroomverbruik en het verbruik van reinigingsmiddelen van de 3
melkrobot bespaard bij de toegerekende kosten. Het verschil in deze kosten is in de praktijk mogelijk lager

doordat de jaarkosten in het simulatiemodel alleen gekoppeld zijn aan het aantal melkrobots en niet aan
het aantal melkkoeien dat gemolken wordt. Bij de niet toegerekende kosten daalt de totale investering met
118.500 euro, waardoor de kosten voor afschrijving en onderhoud en verzekering afnemen. Voor beide
bedrijfsconcepten is het in theorie mogelijk de melkkoeien te melken met een multiboxsysteem. Met dit
systeem bedraagt de investering 162.000 euro ten opzichte van 237.000 euro bij een eenboxsysteem met
twee melkboxen. In dat geval dalen de niet toegerekende kosten, doordat de kosten voor afschrijving en
onderhoud en verzekering afnemen.
Door twee in plaats van drie eenboxsystemen te gebruiken, daalt het verschil in gezinsinkomen uit het
bedrijf met ruim 25.000 euro. De keuze voor het multiboxsysteem verhoogd het gezinsinkomen uit het
bedrijf met 13.000 euro, maar heeft geen effect op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. Het
systeem wordt immers bij beide bedrijfsconcepten toegepast, waardoor het absolute niveau van het
gezinsinkomen wel veranderd, maar het verschil tussen beide bedrijfsconcepten niet.

6.6 Stalontwerp conventioneel
Doordat het stalontwerp van het conventioneel melkveebedrijf afwijkt van een traditionele ligboxenstal kan
het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf tussen de bedrijfsconcepten mogelijk groter zijn dan via het
simulatiemodel berekend is. Het ontwerp van de beschutting vormt namelijk de basis voor het ontwerp
van de ligboxenstal voor melk- en kalfkoeien bij het conventioneel melkveebedrijf. De omslag in doen
‘jaarrond ruimte scheppen voor de koe’ is daarbij toegepast in het ontwerp van de beschutting en
daarmee indirect in het ontwerp van het conventioneel melkveebedrijf. De melk- en kalfkoeien in het
conventioneel melkveebedrijf hebben daardoor het jaarrond de beschikking over 20 vierkante meter per
dier. In een traditionele ligboxenstal is dit 9 vierkante meter. Vanwege deze extra ruimte is de bouw van
het conventioneel melkveebedrijf relatief duur ten opzichte van een traditionele ligboxenstal. De totale
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investerings- en jaarkosten van de ligboxenstal bij het conventioneel melkveebedrijf bedragen
respectievelijk 898.948 en 69.456 euro. Op basis van KWIN bedragen de totale investerings- en
jaarkosten van een traditionele ligboxenstal voor 150 melkkoeien en een jongveestal respectievelijk
753.750 en 52.763 euro. De investerings- en jaarkosten zijn daarmee respectievelijk 145.198 en 16.693
euro hoger dan wanneer uit wordt gegaan van een traditionele ligboxenstal.
Andersom kan geredeneerd worden dat het vergroten van de ruimte per koe tot 20 vierkante meter
positief bijdraagt aan het welzijn (Bos et al., 2009). Een levensduur van gemiddeld 6.05 jaar (+10 procent)
bij het conventioneel melkveebedrijf zou daarbij mogelijk binnen handbereik komen. In tabel 6.8 zijn de
opbrengsten, kosten en het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf weergegeven van de aangepaste
levensduur en van de traditionele ligboxenstal bij het conventioneel melkveebedrijf.
Tabel 6.8: Opbrengsten, kosten, netto-bedrijfsresultaat (€/100 kg melk) en het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf (€) bij de
aangepaste levensduur en de traditionele ligboxenstal
Conventioneel
Conventioneel
Traditionele
(5.08 jaar)
(6.05 jaar)
ligboxenstal
Opbrengsten
w.o. omzet en aanwas
Toegerekende kosten
w.o. voer
w.o. bemesting
Niet toegerekende kosten
w.o. afschrijving huisvesting
w.o. onderhoud en verzekering huisvesting
w.o. arbeid
w.o. onroerendzaakbelasting
Netto-bedrijfsresultaat
Gezinsinkomen uit het bedrijf
Toename verschil in gezinsinkomen t.o.v. uitgangssituatie
Verschil in gezinsinkomen t.o.v. conventioneel

40,05
3,11
10,94
5,54
1,62
32,51
4,47
1,64
5,09
0,38
-3,40
41.791
0
-56.810

39,88
2,94
10,26
5,13
1,41
32,37
4,41
1,62
5,02
0,37
-2,76
48.171
6.868
-63.678

40,05
3,11
10,94
5,54
1,62
30,94
3,38
1,35
5,09
0,33
-1,83
59.113
17.322
-76.246

Uit de tabel blijkt dat een hogere levensduur van de melk- en kalfkoeien de opbrengsten verlaagd, doordat
de omzet en aanwas lager wordt. Wanneer de levensduur van de melk- en kalfkoeien langer wordt,
hoeven er minder melk- en kalfkoeien vervangen te worden. Hierdoor kunnen er minder melk- en
kalfkoeien verkocht worden en is de omzet uit grootvee lager. Daartegenover staat wel dat er minder
jongvee aangehouden hoeft te worden voor eigen opfok en er meer kalveren verkocht kunnen worden. De
hogere opbrengsten uit de verkoop van kalveren wegen daarbij echter niet op tegen de lagere
opbrengsten uit de verkoop van grootvee, waardoor de omzet en aanwas lager wordt. De toegerekende
kosten voor voer en bemesting dalen, omdat er minder voer aangekocht en minder mest verkocht hoeft te
worden vanwege het kleinere aantal jongvee. De niet toegerekende kosten dalen doordat een kleiner
aantal jongvee de kosten voor huisvesting en arbeid verlaagd. Het stalontwerp van de traditionele
ligboxenstal heeft geen invloed op de opbrengsten en toegerekende kosten. De niet toegerekende kosten
dalen daarentegen wel, wat veroorzaakt wordt door de lagere investering. Deze lagere investering zorgt
voor een reductie van de kosten voor afschrijving, onderhoud en verzekering en onroerendzaakbelasting.
Op basis van de hogere levensduur en de traditionele ligboxenstal zou het gezinsinkomen uit het bedrijf
van het conventioneel melkveebedrijf respectievelijk 6.868 en 17.322 euro hoger zijn dan aangenomen is
in het simulatiemodel.
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6.7 Overzicht verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf
In tabel 6.9 is een overzicht weergegeven van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf op basis van de
zes variabelen uit de gevoeligheidsanalyse. In de eerste kolom zijn de verschillende variabelen
weergegeven. In de tweede en derde kolom zijn de variaties vermeld zoals die in de voorgaande
paragrafen besproken zijn. In de vierde kolom staat het absolute verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf
tussen beide bedrijfsconcepten. De vijfde kolom vermeldt het absolute verschil ten opzichte van de
uitgangssituatie. In de laatste kolom is de verandering van het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf
per procent toe- of afname van de variabele vermeldt.
Tabel 6.9: Overzicht verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf
Variabele
Levensduur
Uitgangssituatie

Variatie

Verschil in
gezinsinkomen
uit het bedrijf

Verandering verschil
gezinsinkomen uit het
bedrijf

56.810
64.716
75.633
91.044

0
7.906
18.823
34.234

791
1.092
1.541

530
606
757

Dagen
3.285
2.957
2.628
2.300

%-verschil

Bruto kg DS/ha
16.000
15.000
14.000
13.000

%-verschil
-6
-13
-19

56.810
60.122
63.907
68.639

0
3.312
7.097
11.829

Diergezondheid
Uitgangssituatie

Mastitis (%)
10
10
10
20
20
20
30
30
30

Kreupelheid (%)
0
10
20
0
10
20
0
10
20

56.810
58.310
59.810
60.710
62.210
63.710
64.610
66.110
67.610

0
1.500
3.000
3.900
5.400
6.900
7.800
9.300
10.800

Arbeidsbehoefte
Uitgangssituatie

Uren
2.758
3.861
4.964

%-verschil
56.810
55.309
50.175

0
-1.501
-6.635

Eenboxsysteem (3 boxen)
Eenboxsysteem (2 boxen)
Multiboxsysteem (2 boxen)

56.810
31.041
31.041

0
-25.769
-25.769

Conventioneel (5.08 jaar)
Conventioneel (6.05 jaar)
Traditionele ligboxenstal

56.810
63.678
76.246

0
6.868
19.436

Graslandproductie
Uitgangssituatie

Melkwinningssysteem
Uitgangssituatie

Stalontwerp conventioneel
Uitgangssituatie

-10
-20
-30

+50
+100

Verandering verschil
gezinsinkomen (€) per
procent toe- of afname

Mastitis
390
390
390
390
390
390
390
390
390

Kreupelheid
150
150
150
150
150
150
150
150
150
0
784
66

Het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf is in de uitgangssituatie 56.810 euro en varieert in minder of
meerdere mate per variabele. De variabelen zijn daarbij te onderscheiden in prestaties en investeringen.
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Onder prestaties vallen levensduur, graslandproductie, diergezondheid en arbeidsbehoefte. Doordat deze
continue kunnen fluctueren staat het effect op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf niet vast. De
levensduur van de melk- en kalfkoeien heeft daarbij de grootste invloed op het gezinsinkomen uit het
bedrijf. Naarmate de levensduur korter wordt neemt het effect op het verschil in het gezinsinkomen relatief
toe. Zo bedraagt de toename van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf € 791 per procent kortere
levensduur bij een 10 procent kortere levensduur en € 1.541 per procent kortere levensduur bij een 30
procent kortere levensduur. Daarna komen graslandproductie en diergezondheid, waarbij beide een
behoorlijk effect hebben op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. Bij de graslandproductie bedraagt
de toename van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf € 530 per procent lagere graslandproductie
bij een 6 procent lagere graslandproductie en € 757 per procent lagere graslandproductie bij een 19
procent lagere graslandproductie. Bij de diergezondheid neemt het verschil in gezinsinkomen uit het
bedrijf lineair toe met de incidenties van mastitis en kreupelheid. Elke procent mastitis verhoogd het
verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf met € 390 en elke procent kreupelheid met € 150. De
arbeidsbehoefte heeft een beperkte invloed op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. Het effect op
het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf wordt daarbij sterk beïnvloed door de arbeidsinvulling.
Onder investeringen vallen het melkwinningssysteem en het stalontwerp van het conventioneel
melkveebedrijf. Het melkwinningssysteem wordt over een periode van 8 jaar afgeschreven en heeft dan
ook een langdurige invloed op het gezinsinkomen uit het bedrijf. Daarbij bedraagt de invloed op het
verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf bijna 26.000 euro. De aangepaste levensduur en het
stalontwerp bij het conventioneel melkveebedrijf hebben met respectievelijk 7.000 en 19.000 euro een
behoorlijke invloed op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf.
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7. Discussie, conclusie en aanbevelingen
Het doel van deze thesis was om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de omslagen in denken en
doen voor de economische duurzaamheid van een Nederlands melkveebedrijf. Het verschil in
gezinsinkomen uit het bedrijf is daarbij gehanteerd als indicator. Voor het bepalen van de gevolgen voor
de economische duurzaamheid is een simulatiemodel ontwikkeld. Uitgangspunten en resultaten worden in
paragraaf 7.1 bediscussieerd. Paragraaf 7.2 geeft de conclusies. De aanbevelingen met betrekking tot het
verbeteren van de economisch duurzaamheid bij eventuele herontwerpen worden gedaan in paragraaf
7.3.

7.1 Discussie
De meeste gegevens die gebruikt zijn in het simulatiemodel zijn gebaseerd op normen. Deze normen
kunnen afwijken van werkelijke cijfers vanwege bijvoorbeeld jaarinvloeden, prijsschommelingen en
specifieke bedrijfssituaties. Hierdoor kan het niveau van de waarden die berekend zijn met het
simulatiemodel afwijken van het niveau van waarden uit de praktijk. Bij het bepalen van de invloed van de
omslagen in denken en doen op de economische duurzaamheid van een Nederlands melkveebedrijf gaat
het om verschillen en is het absolute niveau van deze normen van minder belang. Gehanteerde normen
worden namelijk in beide bedrijfsconcepten toegepast, waardoor de berekende verschillen de verwachte
verschillen in praktijksituaties goed benaderen.
Een aantal omslagen in doen zijn niet opgenomen in de berekeningen van het simulatiemodel. Het gaat
hierbij om de energieproductie met zonnedaken, het bewerken van mest, het overbodig maken van
kunstmest en het minimaliseren van de grondbewerking. Voor deze omslagen in doen geldt dat ze in
absolute zin het gezinsinkomen uit het bedrijf beïnvloeden, maar dat ze geen invloed hebben op de
verschillen tussen de bedrijfsconcepten. Deze omslagen in doen zijn namelijk toepasbaar op zowel het
conventioneel melkveebedrijf als De MeentXL. Wanneer een van deze omslagen een positieve dan wel
negatieve invloed zou hebben op het gezinsinkomen uit het bedrijf, dan geldt dit voor beide
bedrijfsconcepten waardoor het verschil gelijk blijft.
De melkproductie van de melk- en kalfkoeien is bij beide bedrijfsconcepten hetzelfde. Zoals eerder
aangegeven zou De MeentXL minder geschikt zijn voor hoogproductief melkvee, doordat de melkkoeien
geen krachtvoer in de vorm van mengvoer eten. Uit het simulatiemodel blijkt dat bij een productie van
8.050 kilogram melk per koe per jaar het vervangen van mengvoer door vochtrijke krachtvoeders geen
probleem veroorzaakt in de voorziening van de voederbehoefte. Bij een hogere melkproductie is het vanaf
een bepaald niveau niet meer mogelijk om in de energie- en eiwitbehoefte te voorzien met behulp van
kuilgras, luzerne, snijmaïs en bietenperspulp, zonder de opnamecapaciteit van de melk- en kalfkoeien te
overschrijden. Er moet dus gekozen worden tussen een lagere melkproductie met ruwvoer en
krachtvoervervangers of een hogere melkproductie waarbij alsnog een toevoeging van mengvoer wordt
gedaan. Een toevoeging van mengvoer, dat geproduceerd wordt uit niet duurzame grondstoffen,
ondermijnt daarbij de integrale duurzaamheid van De MeentXL.
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Uit het simulatiemodel blijkt dat een bruto droge stof opbrengst van 16.000 kilogram gras per hectare per
jaar alleen realiseerbaar is, wanneer wordt uitgegaan van de maximale stikstofgift op basis van wet- en
regelgeving en het stikstofleverend vermogen van de grond en de stikstofdepositie uit de lucht samen
minimaal 266 kilogram stikstof per jaar bedragen. Bij het conventioneel melkveebedrijf bedraagt de bruto
droge stof opbrengst 12.000 kilogram per hectare, waardoor het stikstofleverend vermogen van grond en
de stikstofdepositie uit de lucht samen maar 161 kilogram stikstof per jaar hoeven te zijn. Het
stikstofleverend vermogen van grond en de stikstofdepositie uit de lucht samen variëren in Nederland
tussen de 50 en 300 kilogram stikstof per hectare per jaar (Handboek Melkveehouderij, 2006). In de
praktijk betekent dit dat De MeentXL voor minder grondsoorten geschikt is dan het conventioneel
melkveebedrijf. Andersom kan ook genoegen worden genomen met een lagere grasopbrengst bij De
MeentXL, waarbij elke procent minder grasopbrengst het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf met 500
tot 750 euro vergroot.
In het simulatiemodel wordt gerekend met een werkingscoëfficiënt van 61 procent bij de toediening van
gier op grasland. Deze waarden zijn gebaseerd op scheiding van feces en urine via de systeemvloer en
de autonome mestverzamelrobot. Doormiddel van mechanische scheiding is het mogelijk om de
werkingscoëfficiënt van stikstof te verhogen naar 77 procent (Schröder et al., 2008). Hierdoor kan er meer
stikstof uit dierlijke mest benut worden, waardoor er minder kunstmeststikstof aangevoerd hoeft te
worden. Verminderen van de kunstmestaanvoer is daarbij een van de doelstellingen van kracht van
koeien en verhoogd de integrale duurzaamheid van De MeentXL.
Zoals aangetoond in de gevoeligheidsanalyse heeft het stalontwerp van het conventioneel melkveebedrijf
invloed op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. Bij de interpretatie van de resultaten dient hiermee
rekening te worden gehouden. Wanneer uit wordt gegaan van een vergelijking tussen een traditionele
ligboxenstal voor de melk- en kalfkoeien en het jongvee en het ontwerp van De MeentXL, moet het
verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf dat berekend is met het simulatiemodel verhoogd worden met
ruim 19.000 euro. Daarnaast wordt er bij het conventioneel melkveebedrijf gerekend met twee in plaats
van drie melkrobots. Wanneer er bij het conventioneel melkveebedrijf ook voor drie melkrobots gekozen
wordt, moet het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf met ruim 25.000 euro verlaagd worden.

7.2 Conclusie
Het idee achter Kracht van Koeien is dat door middel van een systeeminnovatie in één keer een grote
stap vooruit wordt gezet in de ontwikkeling van een (integraal) duurzaam melkveehouderijsysteem waarbij
de economische, ecologische en sociale aspecten in balans zijn. Uit dit onderzoek blijkt echter dat het
ontwerp van De MeentXL, waarin zo’n grote stap gezet is, economisch niet duurzaam is. In vergelijking
met een conventioneel melkveebedrijf is het gezinsinkomen uit het bedrijf bijna 60.000 euro lager.
In het ontwerp van De MeentXL resulteren de omslagen in denken en doen niet het gewenste effect op
bedrijfseconomisch gebied. Deze invloed wordt versterkt indien gestelde doelen uit het ontwerp niet
gerealiseerd worden in de praktijk. Een deel van de omslagen in denken en doen resulteert daarbij wél
het juiste economische effect, maar worden overschaduwd door de negatieve economische
consequenties van andere omslagen in denken en doen.
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Het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf tussen het conventioneel melkveebedrijf en De MeentXL
wordt veroorzaakt door hogere niet toegerekende kosten die niet gecompenseerd worden door hogere
opbrengsten en lagere toegerekende kosten. De totale opbrengsten zijn bij De MeentXL ongeveer 10.000
euro hoger door de verkoop van ruwvoer. De toegerekende kosten zijn ruim 30.000 euro lager door lagere
kosten voor voer, bemesting, hygiëne en diergezondheid. De niet toegerekende kosten zijn ruim 90.000
euro hoger doordat hogere investeringen in huisvesting en melkwinning die leiden tot hogere kosten voor
afschrijving, onderhoud en verzekering.
De langere levensduur van melk- en kalfkoeien draagt positief bij aan het verschil in gezinsinkomen uit het
bedrijf. De doelstelling van een gemiddelde levensduur van 9 jaar is daarbij belangrijk, omdat een kortere
levensduur van melk- en kalfkoeien een aanzienlijk negatief effect heeft op het verschil in gezinsinkomen
uit het bedrijf. De toename van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf bedraagt € 791 per procent
kortere levensduur bij een 10 procent kortere levensduur en € 1.541 per procent kortere levensduur bij
een 30 procent kortere levensduur.
Door twee in plaats van drie eenboxsystemen te gebruiken, daalt het verschil in gezinsinkomen uit het
bedrijf met ruim 25.000 euro. De keuze voor een multiboxsysteem verhoogd het gezinsinkomen uit het
bedrijf met 13.000 euro, maar heeft geen effect op het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf.
De hoge graslandproductie van 16.000 kilogram bruto droge stof per hectare per jaar draagt positief bij
aan het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. Het niet realiseren van deze hoge grasopbrengst heeft
een behoorlijk negatieve invloed op het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. De toename van het
verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf bedraagt € 530 per procent lagere graslandproductie bij een 6
procent lagere graslandproductie en € 757 per procent lagere graslandproductie bij een 19 procent lagere
graslandproductie.
De lage incidentie van mastitis en kreupelheid heeft een positief effect van ruim 10.000 euro op het
verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf. Er dient hierbij echter rekening te worden gehouden met het feit
dat gezondheidsvoordelen van een beter dierenwelzijn en het voeren naar behoefte teniet kunnen worden
gedaan door de hogere levensduur van de melk- en kalfkoeien.
De arbeidsbehoefte heeft slechts onder bepaalde voorwaarden een beperkt positief effect op het verschil
in gezinsinkomen uit het bedrijf. Een forse stijging van de arbeidsbehoefte met 100 procent resulteert
daarbij in een beperkte afname van het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf met ruim 6.000 euro.

7.3 Aanbevelingen
Bij eventuele herontwerpen moeten omslagen in denken en doen die positief bijdragen aan het
gezinsinkomen uit het bedrijf nog beter benut worden. Het effect van de omslagen in denken en doen die
negatief bijdragen aan het verschil in gezinsinkomen uit het bedrijf moet zoveel mogelijk beperkt worden.
De belangrijkste aanbevelingen om dit te bereiken zijn:
-

Een betere afweging maken tussen het beoogde dierenwelzijn en de investeringen die daarvoor
gedaan worden in de dierhuisvesting. Bij het huidige ontwerp van De MeentXL zijn de jaarkosten
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van de dierhuisvesting ruim 60.000 euro hoger ten opzichte van het ontwerp van het
conventioneel melkveebedrijf. Daartegenover staan maar ongeveer 10.000 euro lagere kosten die
direct toe te rekenen zijn aan een verbetert dierenwelzijn.
-

Een duidelijke afweging maken tussen het dierenwelzijn en het aantal dieren per kudde in
verband met de onderbezetting bij de melkrobot. Door de 127 melkgevende koeien niet in drie,
maar in twee kuddes te huisvesten, is het mogelijk op met twee melkrobots te melken. Hierdoor
neemt het verschil in het gezinsinkomen uit het bedrijf met ruim 25.000 euro af. Daarnaast
moeten de economische voordelen van een multiboxsysteem overwogen worden. Dit heeft geen
effect op het verschil in economische duurzaamheid tussen de bedrijfsconcepten, maar wel op de
absolute niveau van het gezinsinkomen uit het bedrijf. Een hoger gezinsinkomen uit het bedrijf

-

verbetert daarbij de economische duurzaamheid van een melkveebedrijf.
Compactere en efficiëntere inrichting van De MeentXL. Bij het huidige ontwerp van De MeentXL,
is het stalontwerp van De Meent als uitgangspunt genomen. Daarbij zijn drie exacte kopieën van
De Meent, bestaande uit een stal voor 50 melk- en kalfkoeien en bijbehorend jongvee, rondom
een centraal gelegen voedervoorziening geplaatst. Het gevolg is dat de benodigde oppervlakte
van De MeentXL ruim twee keer zo groot is dan het conventioneel melkveebedrijf en de melk- en
kalfkoeien over drie stallen verdeeld zijn. Melkveebedrijven van deze omvang vragen daarnaast
om grotere bouwblokken, wat in de huidige discussie omtrent megastallen steeds ingewikkelder
wordt. Bij een herontwerp is het daarom aan te bevelen om de melkgevende koeien, de
droogstaande koeien en het jongvee zoveel mogelijk bij elkaar te huisvesten. Op die manier kan
er compacter gebouwd worden, wordt bespaard op bouwkosten en zijn er minder problemen te
verwachten op het gebied van ruimtelijke ordening.
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Voor een aantal variabelen is het niet mogelijk om deze rechtstreeks over te nemen uit de gegevens van
BINternet omdat de bedrijfscategoriesering niet overeenkomt met de bedrijfsomvang van het
conventioneel melkveebedrijf en De MeentXL. Daarom zijn deze variabelen berekend doormiddel van
lineaire interpolatie. Als referentie zijn in BINternet de bedrijfscategorieën 250.000 tot 500.000 euro SO en
meer dan 500.000 euro SO geselecteerd (zie ook hoofdstuk 2). Deze selectie is gebaseerd op de
hoeveelheid melkquotum, waarbij de bedrijfscategorie 250.000 tot 500.000 euro SO minder en de
bedrijfscategorie meer dan 500.000 euro SO meer melkquotum heeft dan de hoeveelheid melkquotum
van de bedrijfsconcepten. De lineaire interpolatie is onderverdeeld in balans, cultuurgrond, betaalde rente
en overige opbrengsten en is uitgevoerd in het tabblad ‘Bijlage A: Lineaire interpolatie’. De getallen tussen
haakjes komen overeen met de nummering van de kolommen in het tabblad.
Balans
In figuur 3 is ter illustratie de lineaire interpolatie weergegeven van de immateriële activa op basis van de
hoeveelheid melkquotum per bedrijf. Op dezelfde wijze zijn alle activa en passiva berekend, zoals die zijn
weergegeven in kolom 2. Een aantal balanswaardes van de lineaire interpolatie zijn in kolom 3 vervangen
door gemiddelde balanswaardes die berekend zijn in het simulatiemodel. Deze waardes hebben
betrekking op de immateriële activa, materiële activa en dierlijke activa. De balanswaarde van de
immateriële activa (melkquotum) is gebaseerd op de marktwaarde in 2010 (Quotum.nu). Bij het
berekenen van de gemiddelde balanswaarde van installaties en machines en werktuigen is gerekend met
een restwaarde van 10 procent. De balans in kolom 3 is daarnaast gebruikt voor de berekening van de
berekende rente (zie § 4.8).

>500.000 euro SO

Figuur 3: Lineaire interpolatie van immateriële activa

Cultuurgrond
De balanswaarde per hectare cultuurgrond van beide bedrijfscategorieën is berekend door de totale
balanswaarde van grond te delen door het aantal hectare cultuurgrond per bedrijfscategorie. Vervolgens
is de balanswaarde per hectare cultuurgrond van het conventioneel melkveebedrijf en De MeentXL
berekend via lineaire interpolatie op basis van het melkquoutm. De totale balanswaarde van grond per
bedrijfsconcept is vervolgens berekend door de geïnterpoleerde waarde per hectare grond te
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vermenigvuldigen met het oppervlakte cultuurgrond per bedrijfsconcept. De balanswaarde van grond is
gebruikt bij de tabbladen ‘4.7 Investeringen’ en ‘4.8 Balans en rente’.
Betaalde rente
Op basis van de lineaire interpolatie is de betaalde rente berekend voor een gemiddelde Nederlands
melkveebedrijf met dezelfde hoeveelheid melkquotum als beide bedrijfsconcepten. De hoeveelheid
betaalde rente die hier uit berekend is, wordt gebruikt in de berekening van de betaalde rente van beide
bedrijfsconcepten (zie § 4.9).
Overige opbrengsten
De overige opbrengsten in het tabblad ‘4.2 Simulatie’ zijn via lineaire interpolatie berekend. De overige
opbrengsten bestaan uit algemeen en EU-betalingen. Voor deze berekening is data gebruikt van zuivere
4
melkveebedrijven en melkveebedrijven in het algemeen (LEI , 2011). De overige opbrengsten bij de
zuivere melkveebedrijven zijn verdeelt in overig en EU-betalingen, waarbij de omzet en aanwas niet apart
vermeld is. Bij de melkveebedrijven in het algemeen is de omzet en aanwas wél apart vermeldt bij de
opbrengsten. Om de omzet en aanwas per 100 kilogram melk te kunnen bereken zijn daarom de overige
opbrengsten van de zuivere melkveebedrijven verminderd met de omzet en aanwas van de
melkveebedrijven in het algemeen. Dit resulteert in een variabele omzet en aanwas afhankelijke van het
bedrijfsconcept en vaste waardes voor algemeen en EU-betalingen (4). Vervolgens zijn deze waardes
lineair geïnterpoleerd op basis van het melkquotum van de zuivere melkveebedrijven (5) en verwerkt in de
berekeningen van de bedrijfsconcepten (6).
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Tab.

Nr.
1
2

Variabele
Melk- en kalfkoeien
(aantal)
Uitval melk- en
kalfkoeien (% per jaar)

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

150

150

Norm

2,0

2,0

Norm

2.128
3

5.3.1

Norm

Afkalfleeftijd (dagen)

796

796

Norm

5

Tussenkalftijd (dagen)

417

417

Norm

64

64

Norm

1,8

1,8

Norm

8.050

8.050

Norm

7
8

5.4

3.285
4

6

5.3.2

Norm

Afvoerleeftijd (dagen)

Droogstandsperiode
(dagen)
Inseminaties per dracht
(aantal)
Melkproductie (kg melk
per koe per jaar)

9

Vetgehalte (%)

4,36

4,36

Norm

10

Eiwitgehalte (%)

3,51

3,51

Norm

11

Voederwaardes

12

Melkprijs (€/100 kg)

30,81

30,81

Norm

13

Stierkalf (€)

105

105

Norm

14

Vaarskalf (€)

65

65

Norm

15

Stierkalf kruisling (€)

205

205

Norm

16

Vaarskalf kruisling (€)

165

165

Norm

17

Vaarskalf 1 jaar (€)

600

600

Norm

18

Drachtige pink 2 jaar (€)

1.050

1.050

Norm

19

Drachtige koe, niet
melkgevend (€)

1.100

1.100

Norm

20

Melkgevende vaars (€)

1.050

1.050

Norm

21

Melkgevende koe (€)

1.100

1.100

Norm

Norm

Verklaring/onderbouwing
Bron
Aantal melk- en kalfkoeien gehuisvest in De MeentXL.
Bos et al., 2009
Ouder vee – uitval 2% van gemiddeld aanwezige melkkoeien.
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Dagen levensduur van afgevoerde stamboekkoeien per jaar van afvoer.
CRV Jaarstatistieken Nederland 2009
Levensduur van gemiddeld negen jaar.
Bos et al., 2009: Brochure Kracht van Koeien
Dagen opfok van afgevoerde stamboekkoeien per jaar van afvoer.
CRV Jaarstatistieken Nederland 2009
Tussenkalftijd van stamboekkoeien per jaar van afvoer.
CRV Jaarstatistieken Nederland 2009
Dagen droog van stamboekkoeien per jaar van afvoer.
CRV Jaarstatistieken Nederland 2009
Aantal inseminaties per drachtigheid.
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Dekgeld
Gemiddelde melkproductie per koe in 2009
LEI – BINternet: Bedrijfsresultaten en inkomens melkveebedrijven
Gemiddeld vetgehalte van melk in 2009
LEI – BINternet: Bedrijfsresultaten en inkomens melkveebedrijven
Gemiddeld eiwitgehalte van melk in 2009
LEI – BINternet: Bedrijfsresultaten en inkomens melkveebedrijven
Voederwaardes van voeders gebruikt in het rantsoen
Productschap Diervoeder - Tabellenboek Veevoeding 2007
Verwachting gangbare melkprijs in de periode 2011-2015
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.2 Verwachting melkprijs
Prijs stierkalf (nuka, voor de mesterij) op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs vaarskalf (nuka, voor de mesterij) op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs stierkalf kruisling (nuka, voor de mesterij) op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs vaarskalf kruisling (nuka, voor de mesterij) op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs vaarskalf 1 jaar op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs drachtige pink 2 jaar op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs drachtige koe (niet melkgevend) op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs melkgevende vaars op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs melkgevende koe op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
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Variabele

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

22

Pink 2 jaar (€)

475

475

Norm

23

Worstkoe (€)

415

415

Norm

24

Afgemeste koe (€)

585

585

Norm

25

Gemiddelde slachtkoe
(€)

500

500

Norm

26

Vaarskalveren
0-1 jaar (€)

350

350

Norm

27

Pinken
1-2 jaar (€)

850

850

Norm

28

Pinken
> 2 jaar (€)

1.050

1.050

Norm

29

Melkgevende koe (€)

1.100

1.100

Norm

30

Kadaver, ouder rund (€)

21

21

Norm

31

Kadaver, kalveren (€)

13

21

Norm

6,0

6,0

Norm

2,0

2,0

Norm

5,0

5,0

Norm

7,0

7,0

Norm

116

106

Norm

650

650

Norm

Nr.

5.4

32
33
34
35
36
37

Uitstoot pinken
(% per jaar)
Uitval pinken
(% per jaar)
Uitval na 24 uur tot 1 jaar
(%)
Uitval eerste 24 uur (%)
Afkalvingen per 100
melkkoeien (aantal)
Lichaamsgewicht melken kalfkoeien (kg)

Verklaring/onderbouwing
Bron
Prijs pink 2 jaar (O3-kwaliteit) op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs worstkoe (P2-kwaliteit) op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs afgemeste koe (O3-kwaliteit) op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Prijs gemiddelde slachtkoe (55% P2 & 45% O3) op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Vervangingswaarde van vrouwelijk jongvee 0 – 1 jaar (gemiddelde van zwart- en roodbont)
op middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Vervangingswaarde van pinken 1 – 2 jaar (gemiddelde van zwart- en roodbont) op
middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Vervangingswaarde van pinken ouder dan 2 jaar (gemiddelde van zwart- en roodbont) op
middellange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Vervangingswaarde van melkkoe (gemiddelde van zwart- en roodbont) op middellange
termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Kosten per ophaling + verwerkings- en vernietigingskosten van rund
Rendac – Tarieven 2011: Landbouwdieren
Kosten per ophaling + verwerkings- en vernietigingskosten van kalf
Rendac – Tarieven 2011: Landbouwdieren
Pinken (1-2 jr) 6% van gemiddeld aanwezige pinken
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Pinken (1-2 jr) 2% van gemiddeld aanwezige pinken
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Perinatale sterfte (0-24 uur) 7% van aantal geboren kalveren
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
24 uur tot 1 jaar: 5% van levende kalveren na 24 uur
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Afkalvingen per 100 melkkoeien gebaseerd op vervangingspercentage
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.1.5 Omzet en aanwas
Lichaamsgewicht van volwassen melkvee
Productschap Diervoeder - Tabellenboek Veevoeding 2007
Aantal dagen weidegang bedraagt gemiddeld 181 dagen
Van Well en van der Schans (2008) – Weidegangmeting ‘Koe en Wei’
Beweidingsverliezen bij bewerkt weiden
Handboek Melkveehouderij 2006: Tabel 3.12 Beweidings- en maairendement

38

Graasperiode (dagen)

181

181

Norm

39

Graasverliezen gras (%)

17,0

17,0

Norm

40

Conserverings- en
bewaringsverliezen
mengvoeders (%)

0,0

0,0

Aanname

Mengvoeder conserveert niet , waardoor er geen bewaringsverliezen optreden.

41

Conserverings- en
bewaringsverliezen gras
‘kuil’ (%)

15,0

15,0

Norm

Voordroogkuil (35% droge stof of meer)
Handboek Melkveehouderij 2006: Tabel 5.2 Gemiddelde verliezen bij conservering en
bewaring van diverse producten.

5.5.1
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Nr.
42

43

44
45
46
47
48
49

50
5.5.1

51

52
53
54
55

Variabele
Conserverings- en
bewaringsverliezen
snijmaïs ‘kuil’ (%)
Conserverings- en
bewaringsverliezen
luzerne ‘kuil’ (%)
Conserverings- en
bewaringsverliezen
bietenperspulp (%)
Vervoederingsverliezen
Mengvoeders (%)
Vervoederingsverliezen
gras ‘kuil’ (%)
Vervoederingsverliezen
snijmaïs ‘kuil’ (%)
Vervoederingsverliezen
luzerne ‘kuil’ (%)
Vervoederingsverliezen
Bietenperspulp (%)
Bruto hectareopbrengst
gras ‘vers’ (kg ds)

Bruto hectareopbrengst
gras ‘kuil’ (kg ds)
Bruto hectareopbrengst
snijmaïs ‘kuil’ (kg ds)
Bruto hectareopbrengst
luzerne ‘kuil’ (kg ds)
Aankoop snijmaïs ‘vers
gehakseld’ (€/kg ds)
Verkoop snijmaïs ‘vers
gehakseld’ (€/kg ds)

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

7,0

7,0

Norm

15,0

15,0

Norm

4,0

4,0

Norm

2,0

2,0

Norm

5,0

5,0

Norm

5,0

5,0

Norm

5,0

5,0

Norm

3,0

3,0

Norm

12.000

Norm
16.000

12.000

Norm
Norm

16.000

Norm

15.000

15.000

Norm

12.320

12.320

Norm

0,123

0,123

Norm

0,123

0,123

Norm

56

kVEM prijs (€)

0,110

0,110

Norm

57

kgDVE toeslagprijs (€)

0,650

0,650

Norm

0,178

0,178

Norm

0,206

0,206

Norm

0,233

0,233

Norm

67

67

Norm

58
59
60
61

Standaard
mengvoer
(€/kg ds)
Eiwitrijk mengvoer
(€/kg ds)
Zeer eiwitrijk mengvoer
(€/kg ds)
Kosten gras ‘vers’ per
hectare: middelen (€)

Verklaring/onderbouwing
Bron
Snijmaïs (gemiddeld)
Handboek Melkveehouderij 2006: Tabel 5.2 Gemiddelde verliezen bij conservering en
bewaring van diverse producten.
Luzerne
Handboek Melkveehouderij 2006: Tabel 5.2 Gemiddelde verliezen bij conservering en
bewaring van diverse producten.
Bietenperspulp
Handboek Melkveehouderij 2006: Tabel 5.2 Gemiddelde verliezen bij conservering en
bewaring van diverse producten.
Gemiddeld drogestofverlies bij vervoedering van droge krachtvoeders
Handboek Melkveehouderij 2006: § 5.1.2 Vervoederingsverliezen
Gemiddeld drogestofverlies bij vervoedering van ruwvoeders
Handboek Melkveehouderij 2006: § 5.1.2 Vervoederingsverliezen
Gemiddeld drogestofverlies bij vervoedering van ruwvoeders
Handboek Melkveehouderij 2006: § 5.1.2 Vervoederingsverliezen
Gemiddeld drogestofverlies bij vervoedering van ruwvoeders
Handboek Melkveehouderij 2006: § 5.1.2 Vervoederingsverliezen
Gemiddeld drogestofverlies bij vervoedering van vochtige krachtvoeders
Handboek Melkveehouderij 2006: § 5.1.2 Vervoederingsverliezen
Hoeveelheid gras per ha (kg droge stof) bij alleen maaien
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.3.4 Opslag en bewaring kuilgras
Droge stof opbrengst van 16 ton wordt mogelijk geacht
Bos et al., 2009: Brochure Kracht van Koeien
Hoeveelheid gras per ha (kg droge stof) bij alleen maaien
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.3.4 Opslag en bewaring kuilgras
Droge stof opbrengst van 16 ton wordt mogelijk geacht
Bos et al., 2009: Brochure Kracht van Koeien
Normen voor bruto-opbrengsten per hectare: goede opbrengst = 15.000 kg droge stof
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.3 Opbrengstgegevens snijmaïs
Opbrengst per hectare (ton droge stof) om in te kuilen
Bont, de et al., (2008). Gedroogde groenvoeders en herziening van het EU-beleid.
Snijmaïs aankoop vers gehakseld (€ per kg ds)
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
Snijmaïs aankoop vers gehakseld (€ per kg ds)
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
kVEM prijs (exclusief eiwit) van vochtrijke krachtvoeders: lange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
Kg DVE toeslagprijs van vochtrijke krachtvoeders: lange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
Standaardbrok (940 VEM/ 90gDVE) in bulk, circa 8 ton afname: lange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
Eiwitrijke brok (940 VEM/ 120gDVE) in bulk, circa 8 ton afname: lange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
Zeer eiwitrijke brok (940 VEM/ 180 gDVE) in bulk, circa 8 ton afname: lange termijn
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
Directe kosten middelen gras ‘vers’ per hectare zandgrond
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.1 Toegerekende kosten voedergewassen
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Nr.
62
63
64
65
66
5.5.1
67
68
69
70
71
72

5.5.2

Variabele
Kosten gras ‘vers’ per
hectare: loonwerk (€)
Kosten gras ‘kuil’ per
hectare: middelen (€)
Kosten gras ‘kuil’ per
hectare: loonwerk (€)
Kosten snijmaïs per
hectare: middelen (€)
Kosten snijmaïs per
hectare: loonwerk (€)
Kosten luzerne per
hectare: middelen (€)
Kosten luzerne per
hectare: loonwerk (€)
Kunstmelkpoeder per kalf
(kg)
Kunstmelk per kalf 14
dagen op het bedrijf (L)
Kunstmelkpoeder per
liter kunstmelk (kg)
Prijs kalvermelkpoeder
(€/kg)

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

80

80

Norm

67

67

Norm

878

1.144

Norm

282

282

Norm

894

894

Norm

206

206

Norm

797

797

Norm

35

35

Norm

48

48

Norm

0,125

0,125

Norm

1,25

1,25

Norm

73

Met derogatie (kg
N/hectare)

250

250

Norm

74

Grasland met beweiding
(kg N/hectare)

310

310

Norm

75

Snijmaïs met derogatie
(kg N/hectare)

160

160

Norm

76

Luzerne, volgende jaren
(kg N/hectare)

0

0

Aanname

77

Melk- en kalfkoeien
(kg N/dier/jaar)

115,0

115,0

Norm

66,7

66,7

Norm

35,1

35,1

Norm

26,2

26,2

Norm

7,7

7,7

Norm

3,6

3,6

Norm

78
79
80
81
82

Vrouwelijk jongvee > 1
jaar (kg N/dier/jaar)
Vrouwelijk jongvee > 1
jaar (kg N/dier/jaar)
Melk- en kalfkoeien (m
/dier/jaar)
Vrouwelijk jongvee > 1
jaar (m3 /dier/jaar)
Vrouwelijk jongvee > 1
jaar (m3 /dier/jaar)

3

Verklaring/onderbouwing
Bron
Directe kosten loonwerk gras ‘vers’ per hectare zandgrond
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.1 Toegerekende kosten voedergewassen
Directe kosten middelen gras ‘kuil’ per hectare zandgrond
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.1 Toegerekende kosten voedergewassen
Directe kosten loonwerk gras ‘kuil’ per hectare zandgrond
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.1 Toegerekende kosten voedergewassen
Directe kosten middelen gras ‘snijmaïs’ per hectare zandgrond
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.1 Toegerekende kosten voedergewassen
Directe kosten loonwerk gras ‘snijmaïs’ per hectare zandgrond
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.1 Toegerekende kosten voedergewassen
Directe kosten middelen gras ‘luzerne’ per hectare zandgrond
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.1 Toegerekende kosten voedergewassen
Directe kosten loonwerk gras ‘luzerne’ per hectare zandgrond
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.1 Toegerekende kosten voedergewassen
Kalveren die worden aangehouden gebruiken 35 kg kunstmelkpoeder
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
Eerste 2 dagen biest, daarna 4 Liter kunstmelk per aanwezige dag
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
8 Kilogram melkpoeder per 24 liter kunstmelk is 0,125 kg/L
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
Prijs standaard melkpoeder per kg
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.1 Voerkosten
Gebruiksnorm: kilogram stikstof per hectare uit dierlijke mest bij minimaal 70% grasland
(derogatie)
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 1 stikstofgebruiksnormen
Gebruiksnorm: kilogram stikstof per hectare uit alle meststoffen bij beweiding
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 1 stikstofgebruiksnormen
Gebruiksnorm: kilogram stikstof per hectare snijmaïs uit alle meststoffen bij minimaal 70%
grasland (derogatie)
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 1 stikstofgebruiksnormen
Gebruiksnorm: kilogram stikstof per hectare luzerne, volgende jaren. In het eerste jaar mag
40 kilogram stikstof per hectare aangewend worden, in de daarop volgende jaren 0 kilogram.
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 1 stikstofgebruiksnormen
Stikstofproductie per melkkoe per jaar bij een ureumgehalte van 25mg per 100g drijfmest
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 6 Stikstofproductiekengetallen per
melkkoe
Stikstofproductie van jongvee ouder dan 1 jaar - drijfmest
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 4 Diergebonden normen
Stikstofproductie van jongvee jonger dan 1 jaar - drijfmest
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 4 Diergebonden normen
Drijfmestproductie per melkkoe per jaar bij een ureumgehalte van 25mg per 100g drijfmest
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 6 Stikstofproductiekengetallen per
melkkoe
Drijfmestproductie van jongvee ouder dan 1 jaar - drijfmest
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 4 Diergebonden normen
Drijfmestproductie van jongvee jonger dan 1 jaar - drijfmest
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 4 Diergebonden normen

Pagina | 95

Bijlage B: Variabelen simulatiemodel

Variabele

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

83

Werkingscoëfficiënt
dierlijke mest (%)

45

45

Norm

84

Afvoer (€)

15

15

Norm

85

Aanvoer (€)

15

15

Aanname

86

Gier (%)

60

Aanname

87

Weidemest (kg N/ton)

4,40

4,40

Norm

88

Drijfmest (kg N/ton)

4,40

4,40

Norm

89

Gier (kg N/ton)

4,00

4,00

Norm

90

Vaste mest 25% DS (kg
N/ton)

6,40

6,40

Norm

Nr.

3

91

Weidemest (kg/m )

1.005

1.005

Norm

92

Drijfmest (kg/m3)

1.005

1.005

Norm

93

Gier (kg/m3)

1.030

1.030

Norm

900

900

Norm

0

0

Norm

52

52

Norm

61

Norm

56

Norm

67

Norm

11

Norm

5.5.2

94
95

Vaste mest 25% DS
(kg/m3)
Werkingscoëfficiënt
weidemest op grasland
(%)

96

Werkingscoëfficiënt
drijfmest op grasland (%)

97

Werkingscoëfficiënt gier
op grasland (%)

98

Werkingscoëfficiënt
drijfmest op bouwland
(%)

99

Werkingscoëfficiënt gier
op bouwland (%)

100

Werkingscoëfficiënt vaste
mest op bouwland (%)

56

11

Verklaring/onderbouwing
Bron
Drijfmest van graasdieren op het eigen bedrijf geproduceerd, op bedrijf met beweiding
DR-Loket: Gebruiksnormen – Tabellen 2010-2013: tabel 3 Werkingscoëfficiënt
Tarieven voor afvoer van rundveedrijfmest inclusief monster- en analysekosten
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.3.2 Ophaaltarieven mestafzet
Tarieven voor afvoer van rundveedrijfmest inclusief monster- en analysekosten zijn ook
gehanteerd voor opbrengsten van mestaanvoer
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.3.2 Ophaaltarieven mestafzet
Percentage gier op basis van het volume
Deze verhouding zijn ingeschat naar aanleiding van een discussie met A. Evers en H.
Wemmenhove. Wageningen UR Livestock Research.
Dunne mest rundvee (8,6% droge stof)
Handboek Melkveehouderij 2006: § 2.4.1 Samenstelling van dierlijke mest
Dunne mest rundvee (8,6% droge stof)
Handboek Melkveehouderij 2006: § 2.4.1 Samenstelling van dierlijke mest
Gier rundvee (2,5% droge stof)
Handboek Melkveehouderij 2006: § 2.4.1 Samenstelling van dierlijke mest
Vaste mest rundvee grupstal (24,8% droge stof)
Handboek Melkveehouderij 2006: § 2.4.1 Samenstelling van dierlijke mest
Dunne mest rundvee (8,6% droge stof)
Handboek Melkveehouderij 2006: § 2.4.1 Samenstelling van dierlijke mest
Dunne mest rundvee (8,6% droge stof)
Handboek Melkveehouderij 2006: § 2.4.1 Samenstelling van dierlijke mest
Gier rundvee (2,5% droge stof)
Handboek Melkveehouderij 2006: § 2.4.1 Samenstelling van dierlijke mest
Vaste mest rundvee grupstal (24,8% droge stof)
Handboek Melkveehouderij 2006: § 2.4.1 Samenstelling van dierlijke mest
Stikstofwerkingscoëfficiënt van runderdrijfmest op grasland, ongescheiden
Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest: Tabel 1: N-werkingscoëfficiënt van enkele
dierlijke mesten volgens de adviesbasis voor grasland en ruwvoergewassen
Stikstofwerkingscoëfficiënt van runderdrijfmest op grasland, ongescheiden
Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest: Tabel 5: N-werkingscoëfficiënt van onbewerkte
en bewerkte mest volgens berekening.
Stikstofwerkingscoëfficiënt van runderdrijfmest op grasland, matige scheiding (komt overeen
met de terugwinning van 50% van de organische stof in de dikke fractie)
Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest: Tabel 5: N-werkingscoëfficiënt van onbewerkte
en bewerkte mest volgens berekening.
Stikstofwerkingscoëfficiënt van runderdrijfmest op bouwland, ongescheiden
Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest: Tabel 5: N-werkingscoëfficiënt van onbewerkte
en bewerkte mest volgens berekening.
Stikstofwerkingscoëfficiënt van runderdrijfmest op bouwland, matige scheiding (komt overeen
met de terugwinning van 50% van de organische stof in de dikke fractie)
Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest: Tabel 5: N-werkingscoëfficiënt van onbewerkte
en bewerkte mest volgens berekening.
Stikstofwerkingscoëfficiënt van runderdrijfmest op bouwland, dikke fractie (25% droge stof)
Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest: Tabel 5: N-werkingscoëfficiënt van onbewerkte
en bewerkte mest volgens berekening.
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5.5.2

Nr.

Variabele

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

101

N-gehalte weidegras
(g/kg DS)

36,3

36,3

Norm

102

Adviesstikstofbemesting
(kg N/ha)

155

155

Norm

103

Drijfmest aanwending
(€/m3)

5

5

Norm

52

52

Norm

195

195

Norm

104
105

5.5.3

Kunstmest strooien
(€/hectare)
Vaste mest uitrijden
(€/hectare)

106

Mestopslag (m3/dier/jaar)

107

Brandstofkosten per
hectare grasland (€)

62

83

Aanname

108

Gemiddeld opgenomen
vermogen mengen (kW)

4,0

4,0

Norm

109

Gemiddeld opgenomen
vermogen uitdoseren
(kW)

4,0

4,0

Norm

110

Mengen (uren/dag)

2,0

2,0

Aanname

111

Uitdoseren (uren/dag)

2,0

2,0

Aanname

112

Opgenomen vermogen
mestrobot (kWh/dag)

Norm

1,0

Aanname
3,0

Aanname

113

Stroomverbruik
(kWh/melkbox/dag)

40

40

Aanname

114

Stroomverbruik
(kWh/1000 kg melk)

15

15

Aanname

115

Stroomverbruik
(kWh/1.000 m3)

7,8

7,8

Norm

116

Waterverbruik
(kWh/melkbox/dag)

0,80

0,80

Aanname

117

Vochtbehoefte melkkoe
(L/dier/dag)

85

85

Norm

Verklaring/onderbouwing
Bron
Gemiddelde van mineralen en spoorelementen in weidegras
Productschap Diervoeder - Tabellenboek Veevoeding 2007: tabel 8.7
Veel mest – 180-Nmin(0-30cm) – 25-N-nalevering (geslaagde groenbemester geteeld in het
voorafgaande seizoen)
Handboek Melkveehouderij 2006: § 2.3.2 Stikstof
Bemesting door loonwerker: zodebemesting. De kosten voor de aanwending van drijfmest op
bouwland (469 m3) is ook met dit tarief berekend. In KWIN wordt geteld met € 4,53/m 3
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.6 Loonwerktarieven: bemesting
Kunstmeststrooier: pnuematisch
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.6 Loonwerktarieven: bemesting
Stalmeststrooier 14-18 ton (2 wagens + 2 trekkers + kraan)
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.6 Loonwerktarieven: bemesting
Mestproductie (per dier) in opslag. Melk- en kalfkoeien, gemiddelde van beide rantsoenen bij
beperktweiden
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.3.1 Mestproductie
Brandstofkosten bepaald per hectare grasland voor het conventioneel melkveebedrijf en
herberekend voor De MeentXL vanwege de bruto droge stof opbrengst
Deze verhouding zijn ingeschat naar aanleiding van een discussie met A. Evers en H.
Wemmenhove. Wageningen UR Livestock Research.
Weinig literatuur beschikbaar, daarom technische gegevens van Triomatic automatisch
voersysteem gebruikt
www.trioliet.nl
Weinig literatuur beschikbaar, daarom technische gegevens van Triomatic automatisch
voersysteem gebruikt
www.trioliet.nl
Hier heb ik naar eigen inzicht een inschatting gemaakt op basis van twee keer voeren met
vier rantsoenen (melkkoeien, droogstaande koeien, jongvee > 1 jaar en jongvee < 1 jaar)
Hier heb ik naar eigen inzicht een inschatting gemaakt op basis van twee keer voeren met
vier rantsoenen (melkkoeien, droogstaande koeien, jongvee > 1 jaar en jongvee < 1 jaar)
Deze aanname is ingeschat naar aanleiding van een discussie met A. Evers en H.
Wemmenhove. Wageningen UR Livestock Research.
Deze aanname is ingeschat naar aanleiding van een discussie met A. Evers en H.
Wemmenhove. Wageningen UR Livestock Research.
Gemiddeld stroomverbruik per melkbox per dag
Deze aanname is gedaan naar aanleiding van een discussie met A. Evers en H.
Wemmenhove. Wageningen UR Livestock Research.
Stroomverbruik voor het terugkoelen van melk, berekend in kWh per 1.000 kilogram melk
Deze aanname is gedaan naar aanleiding van een discussie met A. Evers en H.
Wemmenhove. Wageningen UR Livestock Research.
Gebaseerd op 7 kW bevloeiingspomp met een capaciteit van 900 m3/uur
Brochure bevloeiingspompen, www.joz.nl
Gemiddeld waterverbruik per melkbox per dag
Deze aanname is gedaan naar aanleiding van een discussie met A. Evers en H.
Wemmenhove. Wageningen UR Livestock Research.
De vochtbehoefte van een melkkoe is afhankelijk van de melkproductie en het rantsoen.
Gemiddelde van minimum en maximum normen
Handboek Melkveehouderij 2006: § 6.2.10 Vochtbehoefte
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Bijlage B: Variabelen simulatiemodel

Nr.

Variabele

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

118

Vochtbehoefte
droogstaande koe
(L/dier/dag)

45

45

Norm

119

Vochtbehoefte pink
(L/dier/dag)

42,5

42,5

Norm

120

Vochtbehoefte kalf
(L/dier/dag)

17,5

17,5

Norm

121

Kostenbasis x (productie
per koe/100) (€)

1,05

1,05

Norm

5.5.3

30
122

123

Norm

Mastitis (%)
Kosten mastitisgeval (€)

260

10

Aanname

260

Norm

20
124

Norm

Kreupelheid (%)

125

Kosten kreupelheid (€)

126

Stro in strohokken en
ligboxen (kg/koe/jaar)

260

0

Aanname

260

Norm

230

5.5.4

Norm
300

Aanname

127

Stroprijs (€/ton)

98

98

Norm

128

Reinigingsmiddelen
(€/jaar/melkbox)

1.700

1.700

Aanname

129

Scheren (koeien/uur)

4

4

Norm

130

Klauwverzorging
(koeien/uur)

7

131

Scheren (keer/jaar)

132

Klauwverzorging
(keer/jaar)

1

Norm
14

Aanname

1

Norm

2

Norm
1

Aanname

Verklaring/onderbouwing
Bron
De vochtbehoefte van droogstaande koeien is afhankelijk van het rantsoen. Gemiddelde van
minimum en maximum normen
Handboek Melkveehouderij 2006: § 6.2.10 Vochtbehoefte
De vochtbehoefte van jongvee 1 tot 2 jaar is afhankelijk van het rantsoen. Gemiddelde van
minimum en maximum normen
Handboek Melkveehouderij 2006: § 6.1.6 Vochtbehoefte
De vochtbehoefte van jongvee 0 tot 1 jaar is afhankelijk van het rantsoen. Gemiddelde van
minimum en maximum normen
Handboek Melkveehouderij 2006: § 6.1.6 Vochtbehoefte
Dierenartskosten en ziektebestrijding gangbare melkveehouderij
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.2 Kosten gezondheidszorg
In Nederland krijgt gemiddeld 30 procent van de koeien mastitis
Dijkhuizen, A.A. (1992): Inaugural speech: Modelling Animal Health Economics
Vanwege een betere diergezondheid ben ik uit gegaan van 10 procent mastitis bij de
aanwezige melkkoeien.
Ieder mastitisgeval kost 260 euro.
Dijkhuizen, A.A. (1992): Inaugural speech: Modelling Animal Health Economics
20 Procent van de koeien in Nederland heeft last van klauwproblemen/kreupelheid
Enting et al., (1997): Economic losses due to clinical lameness in dairy cattle
Vanwege de optimale huisvesting in De MeentXL ga ik uit van 0 procent kreupelheid
Naar aanleiding van een gesprek met M. Havermans. Eigenaar van de Integraal Duurzame
Vrijloopstal, waar de melkkoeien de maximale klauwscore van 100 realiseren
Ieder geval van kreupelheid kost 100 euro
Enting et al., (1997): Economic losses due to clinical lameness in dairy cattle
Stroverbruik bij beperkt weiden en stro
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Stro en Strooisel
Door een groter oppervlak van de strohokken ben ik uitgegaan van een hoger stroverbruik
per koe per jaar
Prijs per ton van losgestort of grote balen
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Stro en strooisel
Kosten voor reinigingsmiddelen per melkbox per jaar
Deze aanname is gedaan naar aanleiding van een discussie met A. Evers en H.
Wemmenhove. Wageningen UR Livestock Research.
Aantal melkkoeien per uur geschoren
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Scheren en klauwverzorging
Aantal melkkoeien per uur klauwverzorging
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Scheren en klauwverzorging
Aantal melkkoeien per uur klauwverzorging
Deze aanname is gedaan naar aanleiding van een gesprek met M. Havermans. Door een
optimale klauwgezondheid kunnen koeien sneller bekapt worden
Aantal keer per jaar scheren
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Scheren en klauwverzorging
Aantal keer per jaar klauwverzorging
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Scheren en klauwverzorging
Aantal keer per jaar klauwverzorging
Deze aanname is gedaan naar aanleiding van een gesprek met M. Havermans. Door een
optimale klauwgezondheid volstaat 1 keer per jaar klauwverzorging
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5.5.4

Nr.

Variabele

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

133

Scheren (€/uur)

32,60

32,60

Norm

134

Klauwverzorging (€/uur)

35,20

35,20

Norm

135

Prijs per inseminatie (€)

11,75

11,75

Norm

136

Spermaprijs per dosis (€)

10,50

10,50

Norm

137

Kasconstructie (€/m2)

60

60

Aanname

138

Prijs windbreekgaas
(€/m)

250

250

Aanname

139

Mestkelder (€/m3)

95,55

95,55

Norm

140

Looproosters (€/m2)

63,20

63,20

Norm

141

Systeemvloer (€/m2)

125,70

125,70

Aanname

142

Stroroosters (€/m2)

101,80

101,80

Norm

143

Betonvloer (€/m2)

57,55

57,55

Norm

144

Betonvloer (€/m2)

32,60

32,60

Norm

5.6.1
145
146
147
148

Ligboxenafscheiding
grootvee (€)
Ligboxenafscheiding (€)
Voerhekken grootvee
(€/m)
Voerhekken jongvee
(€/m)

100
85

Aanname

Gebaseerd op offerte ligboxenstal, zwevende ligbox van de Boer stalinrichting

Aanname

Gebaseerd op grootveeligbox, minder materiaal dus lagere kosten
Zelfsluitend voerhek
Bouw & Infra: (Her-)bouwkosten agrarische bedrijven 2010
Front-/voerhek voor groepshokken
Bouw & Infra: (Her-)bouwkosten agrarische bedrijven 2010
Snelafvoerdrinkbak 2,30m kost € 612. Omgerekend is dit € 266 per meter.
www.agradi.nl
Investeringskosten drinkautomaat
www.verantwoordeveehouderij.nl: advisering rond arbeid melkveehouderij
Investeringskosten zand per m3, aanname dat het zand gemiddeld 5 jaar mee gaat.
Excel-sheet Kracht van Koeien: Globale kosten en opbrengsten inschatting
Prijs gebaseerd op PVC vijver- en bassinfolie
www.publitas.nl

163

163

Norm

122

122

Norm

149

Drinkbak (€/m)

266

266

Aanname

150

Drinkautomaat (€)

5.000

5.000

Norm

3

Verklaring/onderbouwing
Bron
Scheren: tarief inclusief materiaal
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Scheren en klauwverzorging
Klauwverzorging: tarief hele veestapel
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Scheren en klauwverzorging
Prijs per inseminatie (zowel 1e als herinseminatie)
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Dekgeld
Gemiddelde spermaprijs (ledentarief) per dosis
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.2.3 Dekgeld
Prijs per vierkante meter kasconstructie (m2 is in praktijk afhankelijke van de oppervlakte en
de breedte van het gebouw)
Deze aanname is gedaan naar aanleiding van een gesprek met M. Havermans. De
vrijloopstal is overdekt met een kasconstructie
KWIN hanteert € 150 bij twee meter hoogte, in dit geval komt er drie meter doek bij en geen
extra materiaal kosten. De extra kosten heb ik ingeschat op € 100.
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.7.2 Installaties
Keldervloer beton, keerwanden metselwerk inclusief stucwerk. Prijs voor 4 kelders naast
elkaar
Bouw & Infra: (Her-)bouwkosten agrarische bedrijven 2010
Meerprijs betonnen roostervloer t.o.v. betonvloer gewapend 120 mm dik
Bouw & Infra: (Her-)bouwkosten agrarische bedrijven 2010
Prijs systeemvloer per vierkante meter
De prijs is bepaald in overleg met M. Vrolijk – Onderzoeker systeeminnovaties van
Wageningen UR Livestock Research
Sleuvenvloer onder strofilter. Meerprijs t.o.v. betonvloer is € 44,25 per m 2
Bouw & Infra: (Her-)bouwkosten agrarische bedrijven 2010
Verdiepingsvloer
Bouw & Infra: (Her-)bouwkosten agrarische bedrijven 2010
Betonvloer 120 mm, exclusief zandpakket
Bouw & Infra: (Her-)bouwkosten agrarische bedrijven 2010

151

Zand (€/m )

20

20

Aanname

152

Vloeistofdichte folie
(€/m2)

1,37

1,37

Norm

153

Afschrijving en onderhoud + verzekering van vloeistofdichte
folie

Norm

Gebaseerd op foliebassin
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Bouwwerken
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5.6.1

Nr.

Variabele

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

154

Drainage (€/m)

1,10

1,10

Norm

155
156

Norm
Norm

157

Drainage (€/m)

1,10

1,10

Norm

158

Asfaltwegen (€/m2)

35,00

35,00

Norm

159

Oppervlakte per machine (m2)

Norm

163

Oppervlakte voerrobot
(m2)
Kosten bovenbouw
werktuigenberging (€)
Kosten vloer
werktuigenberging (€)
Aantal krachtvoersilo’s

164

Kosten krachtvoersilo’s (€)

165

Aantal sleufsilo’s

166

Breedte en wandhoogte van de grassleufsilo
Voersnelheid van
1,25
1,25
graskuil (m/week)
Breedte en wandhoogte van de maïssleufsilo
Voersnelheid van
1,25
1,25
snijmaïskuil (m/week)
Breedte en wandhoogte van de luzernesleufsilo
Voersnelheid van luzerne
1,25
(m/week)
Breedte en wandhoogte van de bietenperspulpsleufsilo

160
161
162

167
5.6.2

Vloeistofdichte folie
1,37
1,37
(€/m2)
Afschrijving en onderhoud + verzekering van vloeistofdichte
folie

168
169
170
171
172

120

120

Aanname

130

130

Norm

40

40

Norm
Aanname
Norm

1

1

Aanname
Aanname
Norm
Aanname
Norm
Aanname
Norm
Aanname

173

Voersnelheid van
bietenperspulp (m/week)

174

Kosten kuilplaat (€)

175

Kosten sleufsilowand (€)

Norm

176

Dichtheid voeders (kg ds/m3)

Norm

177

Vervangingswaarde per
melkbox (€)

118.500

118.500

Norm

178

Melkingen per melkbox

180

180

Norm

32,50

1,00

Norm

32,50

Norm

5.6.3

Verklaring/onderbouwing
Bron
Drainage: euro per meter bij sleufloos draineren.
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Bouwwerken
Prijs gebaseerd op PVC vijver- en bassinfolie
www.publitas.nl
Gebaseerd op foliebassin
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Bouwwerken
Drainage: euro per meter bij sleufloos draineren.
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Bouwwerken
Toegangswegen/erfverharding (vorstvrij aangelegd met fundering van 30-50cm slakken/zand
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Bouwwerken
Benodigde oppervlakte werktuigenberging
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.1 Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten machines
Gebaseerd op technische gegevens Triomatic automatisch voersysteem en tekeningen
www.trioliet.nl
Gemiddelde vervangingswaarde van gesloten werktuigenberging per m 2
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten werkplaats
Gemiddelde vervangingswaarde van prefab betonplaten per m 2
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten kavelwegen
Deze is in te voeren naar eigen inzicht
Krachtvoersilo’s inclusief fundering
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.7.2 Installaties
Het aantal sleufsilo’s heeft geen invloed op de totale lengte voeropslag en kan naar eigen
inzicht ingevoerd worden
Deze is naar eigen inzicht te wijzigen en heeft invloed op de voersnelheid
Voersnelheid van rijkuilen en sleufsilo’s zonder gronddek bij stalvoedering
Handboek Melkveehouderij 2006: § 5.2.2 Voersnelheid
Deze is naar eigen inzicht te wijzigen en heeft invloed op de voersnelheid
Voersnelheid van rijkuilen en sleufsilo’s zonder gronddek bij stalvoedering
Handboek Melkveehouderij 2006: § 5.2.2 Voersnelheid
Deze is naar eigen inzicht te wijzigen en heeft invloed op de voersnelheid
Voersnelheid van rijkuilen en sleufsilo’s zonder gronddek bij stalvoedering
Handboek Melkveehouderij 2006: § 5.2.2 Voersnelheid
Deze is naar eigen inzicht te wijzigen en heeft invloed op de voersnelheid
Voersnelheid om broei in vochtige krachtvoeders te voorkomen bij opslag in rijkuilen en
sleufsilo’s: bietenperspulp
Handboek Melkveehouderij 2006: § 5.2.2 Voersnelheid
Gemiddelde van vervangingswaarde kuilplaat
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.7.1 Bouwwerken
Meerprijs sleufsilo per meter wand
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.7.1 Bouwwerken
Hoeveelheid droge stof per m3 voer
Handboek Melkveehouderij 2010: § 5.2.4 Hoeveelheid droge stof per m3 voer
Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten van automatische melksystemen
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.7.3 Melkwinning: automatisch melksysteem
De capaciteit van een eenboxsysteem ligt op circa 180 melkingen per etmaal
Handboek Melkveehouderij 2010: § 9.7.1 Systemen
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Bijlage B: Variabelen simulatiemodel

5.6.3

Nr.

Variabele

Conventioneel

De MeentXL

Norm/
Aanname

179

Dichtheid melk (kg/L)

1,03

1,03

Norm

25.000

25.000

Norm

760

760

Norm

39.700

39.700

Norm

25.000

25.000

Norm

8.900

8.900

Norm

15,0

10,5

Norm

26.000

18.000

Norm

195.000

195.000

Norm

180
181
182
183
184
185
186
5.6.4

Vervangingswaarde
koeltank (€)
Vervangingswaarde
melkwacht (€)
Vervangingswaarde
trekker 50-60 kW (€)
Vervangingswaarde
minishovel (€)
Vervangingswaarde
kuilvoersnijder 2,9 m3 (€)
Werkbreedte
cirkelschudder (m)
Vervangingswaarde
cirkelschudder (€)

187

Vervangingswaarde
voerrobot (€)

188

Jaarkosten voerrobot
Vervangingswaarde
mestrobot (€)

189

190
191
192
5.6.5

5.6.6

Norm
11.000

Vervangingswaarde
mestverzamelrobot (€)
Drainage (€/m)

1,10

Opslag regenwater
(€/m3)
Vervangingswaarde
bevloeiingspomp (€)

Norm
35.000

Aanname

1,10

Norm

4,00

Norm

5.500

Norm

193

Jaarkosten bevloeiingspomp (%)

Norm

194

Vervangingswaarde mestsilo (€)

Norm

195

Vervangingswaarde afdekking mestsilo (€)

Norm

198

Vervangingswaarde
quotum (€/procent vet)
Diermanagement
(uren/dag)
Uren per afkalving

199

Tijd per koe bij melkrobot (seconden/koe/dag)

196
197

20

20

Norm

0,66

0,66

Aanname

0,25

0,25

Aanname

Verklaring/onderbouwing
Bron
De dichtheid van melk varieert tussen 1,2 en 1,4 kilogram per liter
BINAS 1998: Tabel 11: Gegevens van vloeistoffen
Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten van melkkoeltanks
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.7.3 Melkwinning: melkkoeltanks
Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten van melkkoeltanks
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.7.3 Melkwinning: melkwacht
Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten van machines
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.1 Machines: trekkracht
Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten van machines
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.1 Machines: voerverwerking
Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten van machines
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.1 Machines: trekkracht
Vergelijkbare schudtijd voor beide bedrijfsconcepten
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.1 Machines: oogst
Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten van machines
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.1 Machines: oogst
Contact opgenomen met Trioliet, fabrikant van de Triomatic. Bedragen lopen uiteen van
150.000 tot 400.000 euro afhankelijk van complexiteit en capaciteit. 190.000 tot 200.000 is
een zeer grove inschatting voor dit systeem, waarbij de Triomatic in het hogere segment zit.
Gebaseerd op kuiluithaalmengwagen met zaaglaadklep
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.1 Machines: voerverwerking
Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten van mestrobot
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.7.2 Installaties
Robot moet nog ontwikkeld worden, waardoor de prijs een inschatting is. Jaarkosten zijn
gebaseerd op standaard mestrobot
Bos et al., 2009: Brochure 'Kracht van Koeien'
Drainage: euro per meter bij sleufloos draineren.
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Bouwwerken
Grondbassin zonder dichte laag
De Boomkwekerij 2005 (2005)18. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 13.
Gebaseerd op 7 kW bevloeiingspomp met een capaciteit van 900 m3/uur
Brochure bevloeiingspompen, www.joz.nl
Gebaseerd op een door een trekker aangedreven bevloeiingspomp
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.5.1 Machines: beregening
Mestsilo (normale ondergrond) (beton, staal, hout)
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Bouwwerken: mestopslag
Afdekking (beton, hout of golfplaten)
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.6.1 Bouwwerken: mestopslag
Inschatting op basis van de jaargrafiek van Quotum.nu: Prijsontwikkeling 12 maanden
www.quotum.nu
45 minuten per 170 melk- en kalfkoeien is omgerekend naar 150 melk- en kalfkoeien
Deze aanname is gedaan naar aanleiding van een gesprek met M. Havermans.
Eigen inschatting op basis van verzetten dieren en geboortehulp

5.6.7
Norm

Gegevens gebaseerd op universitair afstudeerproject
Werkman (2004). Arbeid bij de melkrobot: Leerstoelgroep Agrarische Bedrijfstechnologie
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Nr.

Variabele

200

Koeien ophalen en
aansluiten (sec./koe/dag)

Conventioneel

De MeentXL

12,0

Norm/
Aanname
Norm

6,0

Aanname

201

Jongvee (uren/100 stuks
jongvee)

1,0

1,0

Aanname

202

Effectieve capaciteit
kuilvoersnijder (%)

70

70

Aanname

4

4

Aanname

Inschatting per transportbeweging van de voorraadbunkers naar de kuil en terug

0,25

0,25

Aanname

Gemiddeld 15 minuten controle en aansturing van de voerrobot per dag

203
204

Tijd per transportbeweging (minuten)
Controle voerrobot
(uren/dag)

5.6.7
205

Hygiëne (uren per
werkdag)

0,64

Aanname

5

5

Norm

0,50

0,50

Aanname

Gemiddeld een half uur per dag aan standaard onderhoud

0,50
28

Aanname
Aanname

Controletijd per bevloeiingsronde
Wekelijks bevloeiien van grasland van maart t/m september
Berekende en lineair geïnterpoleerde normen
LEI – BINternet: Bedrijfsresultaten en inkomens melkveebedrijven
Berekende bruto loonkosten ondernemer met beloning voor leiding geven, beslissen en het
verrichten van arbeid
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.4.1 Arbeidskosten
Loonkosten werkgever van werknemer volgens functieklasse E, bij een werkweek van 38
uur, 22 t/m 64 jaar in het derde functiejaar.
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.4.1 Arbeidskosten
Basiskosten van de diverse algemene kosten
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.7.3 Diverse algemene kosten
Onroerendzaakbelasting in % van de WOZ-waarde
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.7.3 Diverse algemene kosten
Polder- en waterschapslasten gebouwen in % van de WOZ-waarde
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.7.3 Diverse algemene kosten
Polder- en waterschapslasten in euro per hectare grond
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 1.7.3 Diverse algemene kosten
Waardering eigen vermogen (rentepercentages)
LEI – BINternet: Enkele normen die gebruikt zijn bij de samenstelling van de resultaten

208
209
210

Arbeidsproductiviteit (kg melk/mensjaar)

211

Loonkosten ondernemer
(€)
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212
213
214
5.6.8
215
216
217

Loonkosten meewerkend
gezinslid en personeel
(€)
Diverse algemene kosten
(€)
Onroerendzaakbelasting
% van de WOZ-waarde
Polder- en waterschap
% van de WOZ-waarde
Polder- en waterschap
€/hectare grond

2 x per dag reinigen van de ligboxen, 0,25 uur per keer.
1 x per week ligboxen instrooien, 1 uur per keer.
1 x per maand uitmesten strohokken met minishovel, 3 uur per keer.
2 x per week instrooien strohokken, 0,50 uur per keer.
Gemiddeld = 0,636 uur per dag.
Maaiperceel, 8-jarig en vijf sneden per jaar
KWIN-Veehouderij 2010-2011, § 2.4.1 Toegerekende kosten voedergewassen

0,64

Gras-snedes per jaar
(aantal)
Algemeen onderhoud
(uren/dag)
Uren per keer
Keren per jaar

206

5.8

Verklaring/onderbouwing
Bron
Gegevens gebaseerd op universitair afstudeerproject
Werkman (2004). Arbeid bij de melkrobot: Leerstoelgroep Agrarische Bedrijfstechnologie
In de integraal duurzame vrijloopstal van M. Havermans hoeven nauwelijks koeien
opgehaald te worden, de halvering is een voorzichtige inschatting
Deze aanname is gedaan naar aanleiding van een gesprek met M. Havermans.
Naar eigen inzicht een inschatting gedaan van de arbeidsbehoefte voor controle en
dierverzorging.
Naar eigen inzicht een inschatting gedaan van de effectieve capaciteit van de kuilvoersnijder.
Door afwijkende kuilhoogtes en verschillende rantsoenen zal de capaciteit van 2,9 m 3
gemiddeld 70 procent benut worden.

Norm

50.900

50.900

Norm

35.200

35.200

Norm

11.697

11.697

Norm

0,402

0,402

Norm

0,031

0,031

Norm

52

52

Norm

Waardering eigen vermogen (2009)

Norm
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Bijlage C: Het conventioneel melkveebedrijf

Bijlage C: Het conventioneel melkveebedrijf
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Bijlage C: Het conventioneel melkveebedrijf

Afmetingen
HUISVESTING

VOEDER

Ligboxenstal

Voederopslag

- afmetingen zaagtanddak (2m oversteek)
- afmetingen wand

(79,63m x 43,28m)
((77,63m + 41,28m) x 2 x 5m)

3.446 m2
1.189 m2

- afmetingen put (1 meter diep)
- oppervlakte looproosters
- oppervlakte stroroosters
- oppervlakte betonvloer
- oppervlakte voergang

(77,63m x 41,28m)
(3.205m2 – 355m2 – 949m2 – 435m2)
(70m2 + 84m2 + 201m2)
(877m2 + 72m2)
(2 x 77,63m x 2,80m)

3.205 m2
1.466 m2
355 m2
949 m2
435 m2

- 150 ligboxen, diepstrooisel, ligboxafscheiding en stro
- 2 melkrobots inclusief ombouw
- 2 separatieruimtes met stro
- 3 afkalfhokken met stro
- 1 hok droogstaande koeien in stro

(150 x 3,77m x 1,55m)
(2 x 6,00m x 6,00m)
(2 x 4,50m x 7,75m)
(3 x 3,60m x 7,75m)
(1 x 10,80m x 18,60m)

877 m2
72 m2
70 m2
84 m2
201 m2

- 10 drinkbakken
- voerhekken
- 1 staande melktank

(totaal 30,2m lengte)
(77,63 x 2 – 6,00m x 2)
(11.000 Liter)

143 m

- afmetingen zaagtanddak (2m oversteek)
- afmetingen wand

(29,50m x 24,25m)
((27,50m + 22,25m) x 2 x 5m)

715 m2
498 m2

- afmetingen put (1 meter diep)
- oppervlakte looproosters
- oppervlakte stroroosters
- oppervlakte betonvloer
- oppervlakte voergang

(27,50m x 22,25m)
(605m2 – 105m2 – 146m2 – 76m2)
(105m2)
(53m2 + 55m2 + 38m2)
(27,30m x 2,80m)

605 m2
278 m2
105 m2
146 m2
76 m2

- 20 ligboxen, rubbermat
- 23 ligboxen, rubbermat
- 21 ligboxen, rubbermat
- 2 kalverhokken met stro

(20 x 2,4m x 1,1m)
(23 x 2,4m x 1,0m)
(21 x 2,0m x 0,9m)
(2 x 6,80m x 7,70m)

53 m2
55 m2
38 m2
105 m2

- 5 drinkbakken
- voerhekken
- 1 drinkautomaat

(totaal 5,0m lengte)
(27,50 x 2)

55 m

- 2 grassilo’s
- 2 maïssilo’s
- 1 krachtvoersilo

(2 x 47,20m x 9,00m x 1,80m)
(2 x 43,90m x 8,00m x 0,80m)
(12 ton)

850 m2
702 m2

(120m2 + 32 m2)

(79,63m x 2 + 29,50m + 80,00m)

152 m2
120 m2
32 m2
270 m

(95,00m x 95,00m)
(3.205m2 + 605m2)
(1.039m2 + 577m2)
(9.025m2 – 3.810m2 – 1.704m2)

9.025 m2
3.810 m2
1.704 m2
3.511 m2

Voederverstrekking
- 1 werktuigenberging
- 1 voerrobot met 4 voorraadbunkers
- ruimte werktuigen
- rails voerrobot

TERREIN
Erfverharding

Jongveestal

- oppervlakte terrein
- oppervlakte huisvesting
- oppervlakte voeder
- straatwerk (betonklinkers)
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Bijlage D: De MeentXL

Afmetingen

VOEDER

HUISVESTING
De beschutting
- afmetingen zaagtanddak (2m oversteek)
- oppervlakte zonnecollectoren
- afmetingen wand

(101,85m x 18,75m) x 3

5.729 m2

((99,85m + 16,75m) x 2 x 5m) x 3

3.498 m2

- afmetingen put (1,0 meter diep)
- oppervlakte systeemvloer
- oppervlakte stroroosters
- oppervlakte betonvloer
- oppervlakte voergang

(99,85m x 16,75m) x 3
(5.017m2 – 1.041m2 – 985m2 – 839m2)
(105m2 + 149m2 + 201m2 + 326m2 + 260m2)
(877m2 + 108m2)
(99,85m x 2,80m) x 3

5.017 m2
2.152 m2
1.041 m2
985 m2
839 m2

- 3 x 50 ligboxen, diepstrooisel en stro
- 3 x 1 melkrobot inclusief ombouw
- 3 x 1 separatieruimte met stro
- 3 x 2 afkalfhokken met stro
- 3 x 1 hok droogstaande koeien op stro
- 3 x 1 hok pinken op stro
- 3 x 1 hok kalveren op stro

(150 x 3,77m x 1,55m)
(6,00m x 6,00m) x 3
(4,50m x 7,75m) x 3
(3,20m x 7,75m x 2) x 3
(8,65m x 7,75m) x 3
(10,85m x 10,00m) x 3
(10,85m x 8,00m) x 3

877 m2
108 m2
105 m2
149 m2
201 m2
326 m2
260 m2

- 3 x 7 drinkbakken
- 3 x 1 voerhek grootvee
- 3 x 1 voerhek jongvee
- 3 x 1 luchtwasser
- 1 staande melktank
- 1 drinkautomaat met 1 drinkbox

(16,2m lengte) x 3
(99,85m – 6,00m – 18,00m) x 3
(18,00m x 3)

49 m
282 m
54 m

Het zandbed
- afmetingen zandbak (0,40 meter diep)
- drainage zandbed (om de 2 meter met vloeistofdichte folie)

(11.000 Liter)

(99,85m x 7,00m) x 3

Het groene buitenverblijf
- afmetingen groene buitenverblijf (0,40 meter diep)
(360m2 x (150+21+23)) – 2.097m2 – 5.017m2
- drainage groene buitenverblijf (om de 2 meter met vloeistofdichte folie)

Voederopslag
- 2 grassilo’s
- 2 maïssilo’s
- 2 luzernesilo’s
- 2 bietenperspulpsilo’s
Voederverstrekking
- 1 werktuigenberging
- 1 voerrobot met 4 voorraadbunkers
- ruimte werktuigen
- rails voerrobot

(2 x 37,45m x 9,00m x 2,00m)
(2 x 37,30m x 5,00m x 0,75m)
(2 x 36,75m x 8,00m x 0,75m)
(2 x 36,40m x 9,00m x 1,50m)

674 m2
373 m2
588 m2
655 m2

(120m2 + 32m2)

(101,85m x 3 + 20,00m)

152 m2
120 m2
32 m2
325 m

(Ø 16,00 m)

201 m2

MEST
Vaste mest opslag
- 1 mestsilo met feces

TERREIN
Erfverharding

2.097 m2

- oppervlakte terrein
- oppervlakte voervloer en voergang huisvesting
- oppervlakte voeder
- oppervlakte waterberging
- straatwerk (asfaltwegen)

(118,00m x 115,00m)
(99,85 x (3,10m + 3,00m) x 3)
(922m2 + 577m2 + 540m2)
(99,00m x 51,50m)
(13.570m2 – 1.827m2 – 2.442m2 – 5.099m2)

13.570 m2
1.827 m2
2.442 m2
5.099 m2
4.202 m2

62.726 m2
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