Koeien & Kansen werkt aan een toekomst voor schone melkers. Het project is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR
en adviesdiensten. Op verzoek van het ministerie van EZ en PZ toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en
milieuwetgeving onder praktijkomstandigheden en ondersteunt het de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan. De resultaten van Koeien & Kansen vindt
u op: www.koeienenkansen.nl. Voor vragen kunt u mailen naar: info@koeienenkansen.nl.
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Vanaf 2014 kijkt Koeien & Kansen verder dan mineralen. Biodiversiteit krijgt ook de nodige aandacht. En dan in de vorm van
zichtbare soortenrijkdom. Tijdens een voorzichtige inventarisatie op de projectbedrijven bleek dat een aantal veehouders al
veel verschillende soorten planten en dieren op hun bedrijf hebben. Het bedrijf van Joris en Anita Buijs in Etten-Leur is daarvan
een voorbeeld.

Joris Buijs: “Bij ons op het bedrijf is al
een inventarisatie van de biodiversiteit geweest, wij zijn daar al veel mee
bezig. De bodemgesteldheid op peil
houden is zeer belangrijk, ik doe dat
door vruchtopvolging toe te passen
en de stikstof efficiënt te benutten.
Als de bodem gezond blijft wordt de
ziektedruk in de gewassen lager en
de opbrengsten nemen flink toe. Het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is gereduceerd en dat is ook
weer goed voor de biodiversiteit.
Ik probeer ook om zo min mogelijk
zwaar materiaal op het land te gebruiken. Dan gaan de wormen en het
andere bodemleven voor je werken.

De mestraffinage-installatie op KTC
De Marke wordt op een aantal punten aangepast. De mestaanvoer moet
anders: de huidige, lichte opvoervijzel draait vrijwel continu en geeft te
vaak storingen. Een zwaardere pomp
gaat de mest in porties omhoog
pompen in een voorraadbak achter
de stal. Daarna wordt de mest geleidelijk verpompt naar de installatie.

Dat was afgelopen jaar de centrale vraag bij de demovelden van ’Melkers
van Morgen’. We gingen hierover in gesprek met de bezoekers van KTC
De Marke. Om meer te kunnen melken is meer ruwvoer nodig. Enerzijds
kan dat door een hogere ruwvoerproductie, anderzijds kun je de voerefficiëntie verhogen.

De afbraak van organische stof in
de hydrolysefase kan ook beter. De
gewenste verzuring wordt onvoldoende bereikt. We denken aan het
toevoegen van een kleine hoeveelheid (max 5%) product om verzuring
te stimuleren. Dit moet leiden tot een
betere afbraak en meer gasproductie.

De WKK motor is na ruim 25.000
draaiuren gereviseerd en draait weer
als een zonnetje. In december wordt
een gaswasser geplaatst, om biogas
in aardgas om te zetten. Dat leveren
we dan aan het gasnet. Als de tests
goed verlopen, kan de gaswasser
blijven staan. De MEP subsidie is
inmiddels afgelopen, nieuwe aanvragen voor de Stimuleringsregeling
Duurzame Energie (SDE) voor groen
gas en elektra zijn de deur uit.
Zwier van der Vegte
KTC De Marke

Nieuw verschenen
Rapport nr. 74: Inpassen van maatregelen ter reductie van gasvormige
emissies in de bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Auteurs: Roselinde
Goselink, Leon Šebek, Gerjan Hilhorst, Aart Evers en Michel de Haan.

Marinus de Vries, melkveehouder in
de Krimpenerwaard, heeft dagelijks
met water te maken. Zijn bedrijf in het
veenweidegebied bestaat voor 18%
uit water! Een hoge grondwaterstand
beperkt de draagkracht van de grond
en zorgt voor een trage grasgroei in het
voorjaar en veel najaarsgras. Marinus
de Vries: “Water is hartstikke mooi en
belangrijk, maar waar water is groeit
geen gras. Het water kost simpelweg
geld en onderhoud. We moeten jaarlijks de sloten schonen en er elke twee
of drie jaar met de baggerpomp doorheen. Dat kost – even uit de losse pols
– zo’n 5000 euro per jaar. Onze koeien
drinken vrijwel jaarrond het oppervlaktewater, dat we oppompen en filteren.
Alleen als het heel lang vriest of als er
in de zomer veel algengroei is gebruik
ik leidingwater.”

In Nederland zijn alle sectoren vrij
intensief, zowel de veehouderij als
de akkerbouw en tuinbouw. Je moet
dus maximale opbrengst uit je grond
halen voordat je aan natuur toekomt.
De slechtere percelen of percelen
die lastiger te bewerken zijn kun je
opwaarderen met biodiversiteit. Bij
ons wordt bijvoorbeeld een dijkperceel dat lastig te bewerken, is omgezet in natuurgrasland. En we werken
met sloot dempen en watercompensatie om de beweiding efficiënter te
maken binnen het bedrijf.”

Waar halen we
het extra ruwvoer
vandaan?

We hopen binnenkort te weten welk
product hiervoor het meest geschikt
is.

Voor de toekomstbestendigheid van het melkveebedrijf is water belangrijk. Vee heeft water
nodig van goede kwaliteit. Te veel water kan schade veroorzaken aan gewassen; beregenen
en het onderhoud van sloten kosten geld. Wateroverlast voor de omgeving moet worden
voorkomen, natuurwaarden geborgd en drinkwater gewonnen.

We hadden in theorie wel verwacht
dat de biodiversiteit op het bedrijf
goed zou zijn dankzij de maatregelen, maar dit moet dan nog maar
werkelijkheid worden in de praktijk!
Onze biodiversiteit zit vooral in de
landschappelijke afwisseling, de verschillende gewassen en de toename
van bijen en andere insecten.

Mestraffinage op KTC
De Marke: aanpassen
en verbeteren

Dat de productie en efficiëntie van ruwvoer een belangrijke rol speelt,
blijkt uit een voorbeeldberekening. Voor een bedrijf met 100 melkkoeien,
8500 kg melk per koe en 40 ha geldt: 1000 kg ds extra ruwvoer per ha
(door betere benutting van de bemesting) geeft in totaal 74.000 kg extra
melk. Verhoog je de voerefficiëntie van 1,3 naar 1,4 dan wordt met evenveel voer 65.000 kg melk extra geproduceerd. Totaal 139.000 kg melk
extra, zonder meer grond of meer bemesting! Wel zijn ruim 16 koeien en
17 ton extra krachtvoer nodig.
Wanneer bovendien de KringloopWijzer toegepast mag worden neemt
de bemesting per ha toe, waarmee een hogere mestafvoer voorkomen
wordt. Vervolgens kan door meer bemesting weer meer ruwvoer geproduceerd worden dan waarmee in het voorbeeld gerekend is. Conclusie:
(nog) meer aandacht voor teelt en voeding leidt ons in een opwaartse
spiraal!
Zwier van der Vegte
KTC De Marke

Integraal benaderen
De veehouder kan water ‘vangen’ in
een integrale bedrijfsbenadering: het
Bedrijfswaterplan. Veel gegevens die
voor de wateropgave nodig zijn, zijn
bekend in de KringloopWijzer. Door
de waterhuishouding als aanvulling
te zien op de huishouding van N, P

en C is integratie en gebruiksgemak
geborgd.
Onderwaterdrainage
Marinus de Vries: “Ik vind water boeiend, ik zie het wel als uitdaging. Op
een aantal hectares is onderwaterdrainage aangelegd. Onderwaterdrainage
heeft een dubbelfunctie: het teveel
aan water wordt afgevoerd, maar in
droge perioden infiltreert het water uit
de sloot en blijft de grondwaterspiegel onder het gras op peil. Daardoor
staan minder graswortels droog en is
er minder inklinking van het veen. Dit
systeem is wel vrij kostbaar. Je gebied
moet aangewezen zijn om in een subsidieregeling te vallen. Dus sommige
collega’s zijn wel geïnteresseerd, maar
wachten nog even af.”

Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard. “We begrijpen
elkaar wel, maar komen er niet altijd
uit. Ze vrezen dat ze in droge periodes
te weinig water aan kunnen voeren.
Daar ben ik zelf niet zo bang voor. Het
waterschap heeft nu wel het voornemen om een aantal projecten te starten samen met veehouders, bijvoorbeeld over duurzaam graslandbeheer,
slootschonen en baggeren. Zodat we
samen de kwaliteit van het oppervlaktewater hoog houden.”

Communicatie essentieel
Belangrijk is dat de veehouder en
zijn adviseur, het waterschap en de
wetenschap goed samenwerken en
communiceren. De waterschappen
worden toegevoegd aan de partijen die al in Koeien & Kansen en de
KringloopWijzer samenwerken. Het
bedrijf van De Vries valt onder het

Koeien & Kansen én Water!
Water is essentieel voor de duurzame en veilige productie van melk. Dat blijkt wel uit het feit
dat melk voor meer dan 80% uit water bestaat. Toch zal beschikbaarheid van schoon water
voor het drenken van melkvee bij velen waarschijnlijk niet de eerste associatie zijn bij de titel
Koeien & Kansen én Water!’.
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Water integraal meenemen bij
bedrijfsvoering melkveehouderij

Biodiversiteit op het melkveebedrijf

Het melkveebedrijf van de familie
Buijs heeft derogatie, beweidt de
koeien en heeft verschillende gronden soort. Het ruwvoer wordt zelf
verbouwd, het krachtvoer komt
voor 80% uit eigen teelt met graan,
mais, veldbonen en erwten. Joris
werkt samen met akkerbouwers om
een goede gewasrotatie te kunnen
realiseren.

nr.

De nieuwsbrief is gratis aan te vragen bij
het secretariaat. Overname van artikelen
is toegestaan mits voorzien van duidelijke
bronvermelding.

Immers, de implementatie van de EU
Nitraatrichtlijn en de EU Kaderrichtlijn
Water houden de veehouderijgemoederen al lange tijd bezig. De KRW
richt zich niet alleen op grondwater
maar geeft vooral ook focus op de
verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit in grensoverschrijdende
stroomgebieden. Voor Nederland,
gelegen aan het einde van de stroomgebieden van Rijn, Maas, Schelde en
Eems, is deze internationale aanpak
van enorme betekenis. Dit betekent

echter ook dat we onze eigen ‘waterhuishouding’ op orde moeten hebben. Binnen de EU is Nederland
bekend vanwege de hoogste inputs
van N en P in de land- en tuinbouw.
Maar er is ook waardering voor de
resultaten die we bereiken bij het
terugdringen van emissies. Dat daarvoor vakbekwame, innovatieve agrarische ondernemers onmisbaar zijn
‘staat als een paal boven water’. Het
is dan ook bijzonder verheugend dat
Koeien & Kansen nu in dialoog met

Koeien en computers
“Pap, wat doe jij eigenlijk voor
werk?”, vraagt mijn dochter van
10. Ze ziet me vaak met een computer maar ze zegt ook regelmatig:
“Je ruikt naar koeien.” Ik snap haar
verwarring en wil vertellen welke
goede dingen we doen met Koeien
& Kansen. Maar eerst ontsnapt me
een diepe zucht, want hoe leg ik
dat uit?
“Koeien eten voer en produceren
melk en mest. In hun voer zitten
waardevolle mineralen om melk te
maken. Een deel van deze mineralen komt ook terecht in de mest
en die gaat weer terug naar het
land. Hiermee groeit er weer voer
voor de koe”, leg ik de kringloop
uit. “Uit deze kringloop kunnen
ook mineralen ‘weglekken’ en dat
is slecht voor het milieu. Dat geldt
ook voor de productie van broeikasgassen en ammoniak door de
koeien en hun mest. Daarom heeft
de overheid regels voor mineralen
en emissies gemaakt. Voor de
boer niet altijd prettig, want minder koeien en minder bemesten
kan leiden tot minder voer, minder
melk en minder geld. Soms geeft
dat flinke discussies.”
Ik ga door, hopend dat ze het nog
begrijpt. “In ons project werken
we met boeren, onderzoekers
en adviseurs aan manieren om
zo veel mogelijk mineralen in de
kringloop te houden. Zonder dat
de melk- en voerproductie minder
wordt. Zo blijft het inkomen van de
boer op peil. Dus Koeien & Kansen
gaat over economisch boeren én
goed voor het milieu”, vat ik mijn
uitleg samen.
“Snap je het een beetje?”, vraag ik
haar. “Ja, ik denk het wel. Je doet
iets met koeien en computers”.

Michel de Haan
projectleider

de waterschappen onderzoekt hoe
water, in al zijn facetten, kan worden
meegenomen in een maatschappelijk geaccepteerde bedrijfsvoering op
melkveehouderijbedrijven.
Wilbert van Zeventer
Coördinerend beleidsmedewerker bij
de directie Water en Bodem van het
Directoraat Generaal Ruimte en Water
van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.

