Joris Buijs over bedrijfsspecifieke
N-bemesting kunstmest
“De ervaringen in het eerste jaar
waren nogal wisselend. Ik heb
in de eerste twee snedes extra
kunstmest gebruikt, maar door de
droogte heeft het helaas niet echt
geholpen. Ik had liever wat meer
eiwit gehad in het gewas, waardoor
ik meer had kunnen melken. Ook
op de latere snedes heb ik vorig
jaar meer N-bemesting gebruikt,
dat was wel iets beter, maar omdat
het gras al wat harder was en langer bleef staan, toch niet goed
genoeg voor de melkkoeien. Voor
het jongvee was het prima voer.

Stikstof-pilot kunstmest 2014:
Effecten goed management en weer
In 2014 is een onderzoek gestart op zes melkveebedrijven, waarin de bedrijven meer
kunstmest-N op hun bedrijf mogen gebruiken dan de hoeveelheid die is toegestaan volgens
de gebruiksnormen. De bedrijven kwamen voor dit onderzoek in aanmerking omdat hun
opbrengsten van gras en/of maïs (in kg droge stof en stikstof per ha) hoger zijn dan de
opbrengsten waarop de gebruiksnormen zijn afgestemd. Het doel is om te verkennen wat de
gevolgen zijn van het toepassen van extra kunstmest-N op hun bedrijven.
Inmiddels hebben de veehouders een
jaar ervaring met het gebruik van extra
kunstmest-N. De bedrijven mogen,
samen met hun bedrijfsadviseur,
de verdeling van de kunstmest over
percelen en aanwendingstijdstippen
plannen en uitvoeren. Bijna alle deelnemers hebben de extra kunstmest-N
volledig gebruikt. Eén deelnemer heeft
een deel van de ruimte niet gebruikt
omdat hij deze kunstmest nog laat in
het seizoen beschikbaar had en het
niet verantwoord vond om deze nog
in de laatste snede gras in te zetten.
De extra kunstmest-N werd uitsluitend
gebruikt in gras om gebreksverschijnselen zoals een laag ruw eiwit gehalte
(RE) in voorjaarskuilen en kroonroest
in het najaar tegen te gaan.

Meer opbrengst en hoger
RE-gehalte
De extra kunstmest-N werd veelal
ongeveer gelijk verdeeld over graspercelen, waarbij met name percelen
die alleen gemaaid werden en nieuw
ingezaaid gras extra kunstmest-N
kregen. Sommige deelnemers kozen
bewust voor het gebruik van de extra
kunstmest-N in de 1e en 2e snede
om een hoger RE-gehalte in de voorjaarskuil te realiseren. De opbrengsten van gras en maïs namen bij de
deelnemers van de N-pilot duidelijk
toe ten opzichte van eerdere jaren.
De deelnemers zagen met grote
tevredenheid dat de trend van
dalende RE-gehaltes in voorjaarskuilen omgebogen was. Dit werd zeker

De laatste twee jaar voor de proef
begon kon ik wel merken dat het
eiwitgehalte terugliep. In mijn voersysteem komt zoveel mogelijk voer
van eigen land, ik teel bijvoorbeeld
ook veldbonen. De pilot is voor
mij dan ook heel belangrijk: Ik wil
zo veel mogelijk eiwitrijk voer zelf
produceren. Als je op het scherpst
van de snede werkt, en de natuur
werkt een jaartje niet mee dan kom

je gewoon tekort. Dat kan door
uitspoeling komen maar ook door
droogte.
Omdat ik vorig jaar ook aan het
bouwen ben geweest, heb ik toen
niet zo veel tijd gehad om te evalueren. Dit jaar wil ik er wat dichter
op zitten, en beter optimaliseren. Ik
ga er vanuit dat ik de ruimte opgebruik, en dat het wel zal helpen.
Ook dit jaar was de eerste snede
weer te droog, dus ik heb besloten
om een lichtere snede te maaien.
Pas op de tweede snede heb ik
extra N-bemesting toegepast.
Dit jaar ga ik voor het eerst ook de
maïs extra bemesten. Extra bemesting in maïs betekent dat ik meer
KVEM per hectare kan oogsten
en meer kan melken met minder
krachtvoer. Maïs en gras benutten
de extra stikstof ook om ziektes
(bladvlekken en roest) buiten de
deur te houden. En een gezond
gewas is lekkerder voor de koeien!”

niet alleen veroorzaakt door extra N
maar ook door het weer dat in 2014
een hoge gewasproductie mogelijk
maakte. De verwachting was dat
ongeveer 50% van de extra kunstmest-N teruggewonnen zou kunnen
worden in de gewasopbrengst en dat
de overige 50% achter zou blijven als
N-overschot. Gemiddeld werd dit
gerealiseerd maar verschillen tussen
deelnemers waren aanzienlijk.
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Ook verwelkomen
we dit jaar twee
nieuwe
deelnemers aan
Koeien & Kansen.

Gebroeders Koopman

Familie Van de Heijning

Hains en Nanne Koopman hebben
een melkveebedrijf met 180 melkkoeien. Qua stalruimte hebben ze
de mogelijkheid om door te groeien
naar 210 melkkoeien. Het jongvee tot
één jaar staat op een andere locatie, die ook van hen is. De buurman
verzorgt een deel van het jongvee
en neemt ook deel aan de VOF. De
gebroeders hebben 124 hectare land
in gebruik. Het is deels zand, maar
het grootste gedeelte, 102 hectare,
bestaat uit kleigrond. De broers hebben de afgelopen jaren veel aandacht
besteed aan de bodemstructuur. Zo
hebben ze 24 hectare gedraineerd en
nog eens 22 hectare peilgestuurde
drainage aangelegd, die inmiddels

Pas vier jaar woont de familie Van de
Heijning in het Zeeuwse Hulst. Daar
hebben zij een melkveebedrijf met
140 koeien op 35 hectare lichte kleigrond. Een deel van de jongveeopfok wordt uitbesteed aan de buurman; de dieren gaan op een leeftijd
van 6 à 8 maanden weg en komen
drachtig terug als ze 18 à 22 maanden oud zijn. Wim heeft een VOF
met zijn vrouw Mieke, zoon Wim jr.
en diens vriendin Natascha. Ze huisvesten de koeien in een bijzondere
0-6-0 ‘Serrestal’ zonder voergangen,
maar met een eigen ontwikkeld concept; de zogenaamde ‘voergoot’. De
stal wordt gestrooid met gemalen
stro, dat ze zelf malen en inbrengen

twee seizoenen in gebruik is. Dit om
de bergingscapaciteit van de grond
te vergroten, waardoor de opbrengsten mogelijk hoger zijn. In de zomer
worden de koeien volop geweid en
met het principe ‘meten is weten’
proberen ze zo nauwkeurig mogelijk
te weiden en te voeren. Na een periode van groei hebben de broers nu
de intentie om de bedrijfsvoering te
optimaliseren.
“Dicht bij het onderzoek zitten past
bij ons”. De broers zijn daarom blij
dat ze mee mogen doen met Koeien
& Kansen. “We hebben bewust
besloten om samen de boerderij te
gaan doen. Dit was al langere tijd
onze droom.”

via een, zelf ontwikkelde, vijzel die
het strooisel om de drie boxen laat
vallen. De koeien worden gemolken
door twee Merlin melkrobots. In de
zomer gaan de koeien dag en nacht
naar buiten en worden ze bijgevoerd met een rantsoen van 50 procent gras en 50 procent maïs (in de
winter 40 om 60%). Ze voeren dus
voer aan, namelijk 20 hectare maïs
en 20 hectare biologische klaver.
Wim sr. is altijd fanatiek deelnemer
geweest aan projecten, dus Koeien
& Kansen is een welkome voortgang
in die reeks. Water is een belangrijk
aandachtspunt op dit bedrijf.

