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Slim experimenteren
in de melkveehouderij
Begin bij praktijkvernieuwingen en laat de omgeving mee leren; zo kun je
vernieuwingen breder toepassen en de melkveehouderij verduurzamen!
Voor u ligt de nieuwsbrief vanuit
het project ‘Slim experimenteren
in de Melkveehouderij’. Dit project
ondersteunt 3 boerennetwerken in
het verder ontwikkelen én verbreden
van veelbelovende praktijkvernieuw
ingen. Dat gebeurt door het aan
bieden van onder meer gerichte
expertise, communicatiedeskundig
heid, procesondersteuning en markt
onderzoek. Daarnaast worden de
projecten gemonitored om verbre
ding en adoptie elders makkelijker
te maken.
Met deze nieuwsbrief wordt u op de
hoogte gehouden van de 3 netwerken
met in deze nieuwsbrief:
Lunters Landfonds heeft historisch
stuk buitengebied op het oog;
Zicht op Energetische Kwaliteit;
Eenvoud & Lage Kosten gaat bewust
beweiden.

Netwerken willen door
Het project 'Slim Experimenteren' ein
digt begin 2006, na een looptijd van
bijna 2 jaar. In 3 netwerken hebben
boeren, onderzoekers, beleidsmakers
en andere betrokkenen geprobeerd een
eerste aanzet te geven voor mogelijke
systeeminnovaties in de melkveehou
derij. Zo`n proces stopt natuurlijk niet
na 2 jaar. Daarom willen de netwerken
doorgaan, ieder op eigen wijze. De
melkveehouders in 'Eenvoud en Lage
Kosten' hebben aansluiting gezocht bij
de Melkvee Academie. Het 'Lunters
Landsfonds' en 'Energetische Kwaliteit
Melk' zoeken onder andere ondersteu
ning vanuit het programma 'Netwerken
in de Veehouderij'. Op deze manier

Slim experimenteren voor
vernieuwing in de
melkveehouderij
Onderzoek, praktijk en beleid zijn vaak
niet optimaal op elkaar afgestemd.
Bestaande routines staan een omslag
naar een duurzamere melkveehouderij
in de weg. Het project ‘Slim Experimen
teren in de Melkveehouderij’ probeert dit
te doorbreken.
Doelstelling is om obstakels weg te
nemen die een brede toepassing van de
praktijkvernieuwingen in de weg staan.
Dat kunnen bijvoorbeeld ingesleten
denkwijzen, vastgeroeste structuren of
gebrek aan kennis zijn. Door de juiste
mensen (en organisaties) bij het netwerk
te betrekken, is de kans het grootst dat
er ook daadwerkelijk beweging komt in
deze ‘institutionele’ obstakels. Zo krijgt
een vernieuwing alle ruimte en is er een
wisselwerking tussen praktijk, onder
zoek en beleid.

resulteert 'Slim Experimenteren' hopelijk
in een blijvende aandacht voor veel
belovende praktijkvernieuwingen. En
draagt het uiteindelijk bij aan een duur
zamere melkveehouderij. Wilt u op de
hoogte blijven van het netwerk Slim
Experimenteren dan kunt u contact
opnemen met Anita Wolsing, tel. 0320
293 307 of anita.wolsing@wur.nl

Reisverslag
In december 2005 zal het eerste exem
plaar van het reisverslag van 'Slim
Experimenteren' worden aangeboden
aan het ministerie van LNV. Het reis
verslag is één van de eindproducten
van het netwerk Slim Experimenteren
Hierin kunt u lezen over de ervaringen
van de deelnemers aan de netwerken,
de werkwijze en de resultaten. Heeft u
interesse in het reisverslag dan kunt u
zich alvast aanmelden bij Anita Wolsing,
anita.wolsing@wur.nl na de uitreiking van
het eerste exemplaar zullen we contact
met u opnemen.

Lunters Landfonds
Lunters landfonds heeft
historisch stuk buitengebied
op het oog
Lunteren koestert de Drie Plasse
Percelen, grond die jarenlang in bezit
was van de kluizenaar Plas. De percelen
zijn ongerept agrarisch cultuurgebied,
dat je nergens anders meer vindt rond
Lunteren. Eind september organiseerde
het Lunters landfonds een fietstocht naar
het gebied om geïnteresseerden voor de
Drie Plasse Percelen te vinden.

is. (Dekzand is over het land verspreid
in de laatste ijstijd. Het is een vrucht
bare grond, omdat het regenwater beter
vasthoudt.)

Wilt u meer informatie over de Drie Plasse
Percelen of het Lunters Landfonds dan
kunt u contact opnemen met

Fietstocht naar de Drie Plasse
Percelen
Het Lunters landfonds organiseerde
drie bezichtigingen van de Drie Plasse
Percelen. De tochten hebben plaats
gevonden op vrijdag 30 september en
op zaterdag 1 oktober. Bij de Drie
Plasse Percelen was er de gelegenheid
om rustig rond te kijken. Betrokkenen
hebben uitleg ge
geven over de
grond en hoe de
historie daarvan
is af te lezen.
De reden van de
fietstocht;
Het Lunters land
fonds zoekt men
sen die willen
deelnemen in de
aankoop van de
Drie plasse percelen. Tijdens en
na afloop van de
fietstocht konden
de belangstellenden persoonlijke infor
matie inwinnen. De brochure en informa
tie over deelnemen is ook te vinden op
de website van het Lunters landfonds:
http://www.lunterslandfonds.nl

Historische cultuurgrond rond
Lunteren
De Drie Plasse Percelen zijn meer dan
alleen een stuk weiland in het buiten
gebied. Ze zijn uniek vanwege de oude
grond die nog niet is geëgaliseerd.
Daardoor is het een van de laatste plek
ken, waar het oude micro-reliëf van de
Gelderse Vallei en het tienduizend jaar
oude dekzandlandschap nog te zien

Dus wilt u als lezer van deze nieuws
brief ook mede-eigenaar worden van
een mooi stukje Lunteren, dan kan dat
natuurlijk. Wandel rond op eigen grond,
Lunteren is ook van u! U maakt kennis
met Wageningen, maar u maakt kennis
sen met Lunteren.

Het perceel is omringd door prach
tige houtwallen die niet zijn rechtgetrok
ken of omgezaagd. Met oeroude eiken
en knotwilgen. Agrarisch land, waaraan
de moderne landbouwtechniek voorbij is
gegaan. Enkel geploegd met os of ezel,
ingezaaid met klassieke grassoorten
en nimmer bespoten. Een gebied van
3,8 hectare aan de boerderijenroute op
de Hazendonkseweg. Het is echt het
laatste stukje agrarisch Lunteren dat
nog ‘helemoal bie ’t ouwe is geblieve’.
Het Lunters landfonds wil met behulp
van particulier geld deze drie historische,
aaneengesloten percelen verwerven en
daarmee het plattelandskarakter van
Lunteren versterken. De boeren die de
grond vervolgens tegen een redelijke
prijs van het Lunters landfonds zullen
gaan pachten, gebruiken de grond voor
het weiden van hun vee, maar houden het
historische karakter in stand. Bovendien
werken zij eraan mee, dat het gebied
toegankelijk wordt voor anderen. De Drie
Plasse Percelen worden aangesloten
op het Klompenpad Nederwoud, een
wandelpad dat in samenwerking met de
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
in dit gebied wordt ontwikkeld. Zo kun
nen Lunteranen en anderen langs oer
oude eiken wandelen en genieten van
prachtige houtwallen op een uniek stukje
boerenland. Tegelijkertijd verzekeren zij
de agrarische toekomst van dit deel van
het buitengebied en ondersteunen zij
een Lunters boerenbedrijf dat hieraan
bijdraagt.

Irene van der Marel
(secretaris Lunters Landfonds),
tel. 0318-482850,
e-mail info@lunterslandfonds.nl
of met
Henk Kieft
(voorzitter Lunters Landfonds),
tel. 0318-486414
of kijk op www.lunterslandfonds.nl

Als u in uw regio ook het buitenge
bied veilig wil stellen, kan het Lunters
Landfonds als voorbeeld dienen.
Neem voor meer informatie contact
op met Bram Bos tel. 0320 238 597
of per e-mail bram.bos@wur.nl
Het Lunters landfonds
In Lunteren wil een groep boeren en burgers de
kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied veilig stel
len via de oprichting van een organisatie die zich
actief bezighoudt met grondbemiddeling en grond
verwerving. Deze groep met de naam ‘Lunters
Landfonds’ werft geld van burgers (donaties en
legaten) en sluit dividendloze certificaten voor
onbepaalde tijd met hen af. Met dit geld koopt
het fonds grond aan, die onder voorwaarden weer
aan agrariërs wordt verpacht. Ook legt het bedra
gen toe op pachtovereenkomsten om bepaalde
beheersvoorwaarden te realiseren. Het Lunters
Landfonds wordt ondersteund door een rentmeester,
KDO Advies en het project Slim Experimenteren
van
Wageningen
UR.
Meer
informatie:
www.lunterslandfonds.nl

Energetische Kwaliteit Melk
Zicht op Energetische
Kwailiteit
Melkveehouders in het netwerk
‘Energetische Kwaliteit Melk’ erva
ren gunstige effecten bij hun bedrijfs
voering met het toepassen van een aantal
energetische methoden, zoals bijvoor
beeld: ontstralen van het bedrijf,
stralingsapparaten tegen dierziekten,
gevitaliseerd water en homeopathie.
Zij ervaren echter ook veel weerstand
bij mensen tegen het ‘energetische
denken’. Sommigen doen het af als
onzin, anderen vinden het gevaarlijk.
Het netwerk wil daarom belemmeringen
wegnemen die het leren over energeti
sche kwaliteit in de weg staan. Dit zou
moeten leiden tot een grotere acceptatie
van energetische kwaliteit en wellicht
zelfs tot een meerwaarde in de markt
voor energetisch hoogwaardig voedsel.

Het aardmagnetische veld
(Gary A. Glatzmaier, UCSC)

Belangrijke vragen zijn hierbij:
• Wat is energetische kwaliteit?
• Is een goede energetische kwaliteit
daadwerkelijk gunstig voor de gezond
heid van de consument?
Het fenomeen ‘energetische kwa
liteit’ kan nog niet verklaard kan
worden vanuit de gangbare weten
schappelijke theorie. Het is daar
om lastig om een goede methode
te vinden die dit kan testen. Het
is een soort kip-ei verhaal. Het
netwerk heeft daarom gekozen
voor het nemen van kleine stap
jes: eerst de geloofwaardigheid
van het fenomeen vergroten door

ervaringen meer te systematiseren en
een aantal positief-kritische buitenstaan
ders ermee in aanraking brengen. Zo
ontstaat langzaam een groeiend net
werk van mensen dat verder wil werken
aan verklaring en toepassing van het
fenomeen, wat wellicht  uiteindelijk ook
uitstraling krijgt richting de gangbare
wetenschap. Dit wordt ook wel de con
structivistische benadering genoemd,
in tegenstelling tot de positivistische
benadering, waarbij waargenomen
feiten alleen geaccepteerd worden als zij
passen binnen een erkende theorie.
In april en juli werden de eerste stap
pen gezet om een groeiend netwerk te
bouwen. Tijdens twee bijeenkomsten
dacht een brede groep genodigden na
over hoe we meer kunnen leren over
deze energetische kwaliteit. Naast een
aantal melkveehouders en een tuinder
waren vertegenwoordigers van LNV,
LTO, Rabobank, Louis Bolk, ETC, verte
genwoordigers vanuit de geneeskunde,
Universiteit Utrecht en Wageningen UR
(LEI, Agrotechnology & Food Innovations
en Animal Sciences Group) aanwezig.
Het blijkt dat de oorspronkelijke vraag
van de ‘energetische’ boeren aansluit
bij een veel bredere internationale trend
in de richting van ‘energetische’ tech
nieken. Volgens de huidige inzichten
hebben alle objecten en organismen
op aarde een eigen kenmerkende tril
ling. Dat inzicht lijkt landbouwkundig
van groot belang en daarop worden ook
allerlei nieuwe technieken gebaseerd.
Ook blijken magnetische velden invloed
te hebben op het leven op aarde. Het is
dus ook aannemelijk dat er storingen in
dat magnetische veldlijnen-patroon kun
nen zitten waar de mensen correcties
op proberen aan te brengen.

Tijdens de tweede bijeenkomst heb
ben de aanwezigen een aantal acties
geformuleerd die kunnen bijdragen aan
een groter inzicht in en dus acceptatie
van energetische kwaliteit. Op korte
termijn gaat het hierbij om het uitvoeren
van literatuuronderzoek, het systema
tiseren van bestaande kennis en een
internationale verkenning van energeti
sche landbouw. Op langere termijn zou
onderzoek gedaan moeten worden naar
bijvoorbeeld de relatie tussen hoog-ener
getisch voedsel en het voorkomen van
voedselallergieën, of de houdbaarheid
van dit voedsel. Als hier inderdaad een
verband blijkt te bestaan, zou onder
zocht kunnen worden hoe deze ener
getische kwaliteit op de boerderij en
tijdens de verwerking positief beïnvloed
kan worden.

De Grander is een apparaat dat water vitaliseert.

Het netwerk zoekt momenteel naar
financiering voor deze vervolgstappen,
zodat het onderzoek ook na afloop
van het project Slim Experimenteren
in de Melkveehouderij, begin 2006,
door kan gaan. Daarnaast kunt u als
u interesse heeft voor dit net
werk u aanmelden. Heeft u vragen
of wilt u meer informatie over
dit netwerk dan kunt u contact
opnemen met Art Wolleswinkel.
Tel. 0320 238 241
of art.wolleswinkel@wur.nl

Eenvoud en Lage Kosten

Bewust beweiden

Past beweiden bij veehouder en
bedrijf?
Er wordt momenteel veel geschreven en
gesproken over weidegang. Weidegang
is hot`. Nog altijd 85-90% van de melk
veehouders past weidegang toe. Maar
terwijl de samenleving waarde hecht aan
koeien in de wei, blijkt dat naar schatting
40% van de melkveehouders twijfelt over
het nut van weidegang voor hun bedrijf.
Tal van overwegingen kunnen hierbij een
rol spelen, zoals kostprijs, verkaveling,
intensiteit, arbeidsgemak, mestbeleid
en grondsoort. Maar ook beeldvorming
is van belang. In de mediahype rond het
nieuwe mestbeleid wordt nogal eens
gesuggereerd dat dit beleid de koeien
op stal jaagt. Uit berekeningen van
het Praktijkonderzoek blijkt echter het
tegendeel waar te zijn.

Via gerichte vragen krijgt de vee
houder een beeld van de potentie
van weidegang op het bedrijf.

Het netwerk Eenvoud en Lage Kosten`
kwam tot de conclusie dat veel melkvee
houders ondersteuning nodig hebben
bij hun keuze om al dan niet weidegang

toe te passen. Vaak zijn ze zich name
lijk onvoldoende bewust van hun eigen
beweegredenen om al dan niet weide
gang toe te passen. Hierdoor maken ze
wellicht niet de meest optimale keuze
voor hun bedrijf. Het netwerk heeft
daarom de internettool “bewust bewei
den” ontworpen. Een aantal veehouders
uit dit netwerk heeft de eerste versie
getest en ziet goede toepassingsmoge
lijkheden voor dit instrument.
De beweidingstool gaat na of beweiden
bij de veehouder en zijn bedrijf past. Het
programma toont een vijftal schermen.
In enkele daarvan moeten gegevens
ingevuld worden. Dit zijn gegevens die
de veehouder paraat heeft en dus snel
kan invullen Zo heeft de veehouder snel
in beeld of weidegang voor het bedrijf
een goede strategie is. De veehouder
kan nu de uitdaging aangaan en een
bewuste keuze maken op basis van
eigen vooronderstellingen, waarden en
randvoorwaarden. Het programma bere
kent niet of weidegang economisch aan
trekkelijk is voor het bedrijf. Hiervoor is
de `Beweidingswijzer` ontwikkeld.

Functionaliteit Quick Scan
Kostprijs verbeterd
De Quick Scan Kostprijs (QSK) is een
methode waarmee melkveehouders
snel de kostprijs per kg melk kunnen
berekenen. Dit geeft een indruk van
de rentabiliteit van het bedrijf op de
lange termijn, gegeven een aantal aan
names voor kosten van grond, quotum,
afschrijvingspercentages en onderne
mersinkomen. Onlangs is de QSK verder
verbeterd: vanaf nu is het namelijk ook
mogelijk om de ingevoerde gegevens
op te slaan en in een latere sessie weer
te gebruiken. Bovendien is de methode
uitgebreid met aandeel eigen grond en
een specificatie naar krachtvoerkosten.
Bent u nieuwsgierig en wilt u uw kost
prijs per kg melk berekenen? Neem dan
gerust een kijkje op www.verantwoorde
veehouderij.nl/qsk. Voor meer informa
tie kunt u contact opnemen met Michel
de Haan. Tel 0320 293 412 of michel.
dehaan@wur.nl

Benieuwd hoe de tool werkt? Neem
gerust een kijkje op www.verantwoorde
veehouderij.nl/testbeweidingspotentie
Hier is ook de link naar de beweidings
wijzer te vinden.
Voor meer informatie over de tool
“bewust beweiden”
kunt u contact opnemen met
Michel de Haan Tel: 0320 293 412
of michel.dehaan@wur.nl

Het project ‘Slim experimenteren in de Melkveehouderij’ is onderdeel van het programma Verantwoorde Veehouderij, een onderzoeks- en ontwikkelprogramma
gericht op vergroting van de maatschappelijke acceptatie van de veehouderij in Nederland. Dit programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit.
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