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Proeftuin Natura 2000
Overijssel blij met
Koeien & Kansen
Een klein jaar geleden startte het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Een project om
binnen de kaders van Natura 2000 toekomstmogelijkheden te realiseren voor en met boeren.
Koeien & Kansen is hierin een belangrijke partner. Niet alleen om de inhoud, ammoniak en mest
zijn immers stevig met elkaar verbonden, maar ook om de aanpak en het betrokken netwerk.
Koeien & Kansen verbindt op een
pragmatisch manier wetenschap
en praktijk. De Proeftuin heeft een
gelijksoortige aanpak, maar voegt
daar een derde lijn aan toe, de versnellingskatalysator. Naast het uitdenken van een maatregel met een
goede werking in de praktijk, is het
immers ook van belang dat deze
ingebed wordt in beleid. “Daarom
nemen we ook de provincie en ministeries actief in het project mee. Zij
geven ons de beleidsmatige experimenteerruimte die we nodig hebben
voor het verfijnen van maatregelen”,
aldus Cathy van Dijk, projectleider
Proeftuin.
De samenwerking is dusdanig praktisch dat Koeien & Kansen-projectleiders Michel de Haan en Léon
Šebek deel uitmaken van het projectteam van de Proeftuin. Zo snijdt

Cathy van Dijk

het mes aan twee kanten. De BEA–
BEX wordt bijvoorbeeld uitgebreid
met maatregelen die via de Proeftuin voor de Natuurbeschermingswetvergunning van belang worden.
Cathy van Dijk: “Als projectleider
van Proeftuin Natura 2000 Overijssel
ben ik dan ook meer dan blij met het

samen optrekken. Door de Proeftuin
en Koeien & Kansen te verbinden,
werken we nog efficiënter en doelmatiger.”
Cathy van Dijk, projectleider Proeftuin
Natura 2000 Overijssel

KTC De Marke: twee decennia innovaties
voor duurzame melkveehouderij
De Marke, Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu bestaat dit jaar 20 jaar. Met militaire
precisie is destijds de strategie, opzet en ontwikkeling van dit melkveeproefbedrijf door Frans
Aarts, Edo Biewinga en Richard Donker vastgelegd in De Marke-rapport nr. 1: ‘Melkveehouderij bij stringente milieunormen’. Nu, 20 jaar later, is er mede door hun aanzet meer bereikt
dan we voor mogelijk hielden. Koeien melken met minimale belasting van de omgeving: de
melkveehouderij is en blijft een gewaardeerde voedselproducent die schoon werkt in een fraai
landschap. Alle reden om hier in 2012 uitgebreid bij stil te staan.
Wat is er bereikt?
Enkele pareltjes van ontwikkelde
kennis zijn:
r Milieuvriendelijke maïsteelt met
lage mestgiften via toepassing van
vruchtwisseling,
rijenbemesting
met drijfmest en grasonderzaai.
r Scherp voeren is belangrijk voor
hoge stikstof- en fosforbenutting
en gaat samen met lage ammoniak- en methaanemissie. Ons rantsoen bevat nu meer maïs, eigen
geteelde eiwitarme krachtvoervervangers en aangepast krachtvoer.
r Met mestvergisting en mestschei- Maïs onder plastic op het demoveld
ding realiseren we een hogere
werking van stikstof en fosfaat. Hoe gaan we dit vieren?
Aansluitend volgt een intelligente Het hele jaar 2012 staat in het teken
bemestingsstrategie:
bemesten van duurzaam koeien melken. Hierop maat, uitgaande van bodem- voor is op De Marke samen met Forwaardes en gewasbehoeftes. Farmers het ruwvoerplatform ‘Melr Veel inzicht over mineralenstromen kers van Morgen’ aangelegd. Een
binnen het bedrijf: hoe worden ze omvangrijk en inspirerend demoveld
benut en welke factoren zijn daar- met diverse voedergewassen, rasbij van belang? Dit heeft geleid sen, teeltmethodes en bemestingtot kleine en grote aanpassingen niveaus, gericht op duurzaam voer
in het management en tot de ont- telen. Het ruwvoerplatform is het
wikkeling van bedrijfseigen hulp- hele jaar door te bezoeken. Groemiddelen (tools). Ook aanpassing pen kunnen een afspraak maken en
van de wetgeving afgestemd op individuen kunnen naar de diverse
de individuele situatie (de ‘Hand- opendagen komen. Inmiddels hebreiking’) vindt hier zijn oorsprong. ben we al een klantendag van For-

Farmers en een praktijkdag voor
HBO-studenten gehad. Verder zijn
voor agrarisch adviseurs zijn twee
trainingsprogramma’s
ontwikkelt:
‘Haal meer uit de BEX’ en ‘Haal meer
uit de KringloopWijzer’. Op 30 en 31
augustus zijn er opendagen en in het
najaar nodigen we de ‘Vrienden van
De Marke’ uit.

Genieten
Het is stralend weer als ik
dit schrijf. Ik wil naar buiten,
genieten en met de kinderen
spelen. Maar het kan nog
niet. Ik moet eerst toch wat
kwijt over Koeien & Kansen
en DAIRYMAN. Want we leren
zoveel van elkaar. Van de
Ieren leren we hoe je echt
winstgevend kunt weiden,
de Noord Ieren laten ons onderzoeksmethodieken zien
voor lachgasbepalingen. De
Walen verrassen ons met de
grote diversiteit aan melkveehouderij, terwijl de Vlamingen laten zien hoe management met vanggewas helpt
om het gewenste aandeel
maïs te telen. De Duitsers
geven ons een nieuwe kijk
op stallenbouw en grasbestanden. De Luxemburgers
helpen ons met inschatting
van biodiversiteit. Bovendien helpen ze de gegevens
van alle 130 pilotbedrijven
betrouwbaar te registreren.
En de Fransen? Wat leren
we van de Fransen? We zien
erg lage krachtvoergiften
(< 1100 kg per koe) met hoge
melkproducties (> 8500 kg
per koe) en goede rekenmethodieken om broeikasgasemissies te bepalen. Dit helpt.
Maar wat mij laatst in Bretagne het meest opviel was de
rust en tevredenheid. De Bretonse melkveehouders hebben weinig last van expansiedrift. Toegegeven, quotum
is ook niet te koop. Maar ze
zijn tevreden met wat ze hebben. Bijvoorbeeld twee inkomens halen met een quotum
van ‘slechts’ ruim 435 ton.
Eigenlijk wel mooi, toch?
Rust en tevredenheid is een
mooi leerpunt uit Frankrijk.
Hmm, nu toch maar naar buiten om te genieten.
Michel de Haan, projectleider

Voor meer informatie of een afspraak: www.melkersvanmorgen.nl
E-mail: zwier.vandervegte@wur.nl tel: 0575 – 467323.

