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VMS Spectra
limited edition
Het enige automatische
melksysteem dat dagelijks
de conditie van uw koeien
scoort!

De VMS Spectra wordt standaard geleverd met het bodyconditiescore-systeem BCS. Lees hier wat gebruikers erover zeggen:
“BCS is een geweldige hulp voor het
dagelijks gebruik. Als een koe afwijkt van
haar optimale curve kan ik eenvoudig het
voer bijsturen.”
Michael Arvidsson — Zweden

“In vergelijking tot onze eigen observatie
van de koeien is de BCS een geweldig
accurate tool. Met name in de aanloop naar
en rondom de transitieperiode geeft het ons
veel extra inzicht.”
Auke Veldman — Nederland

obot
DeL aval VMS – ve el meer dan een melkr
Meer informatie over VMS Spectra met het bodyconditiescore-systeem BCS bij uw DeLaval dealer of via:
www.delaval.nl
info.nl@delaval.com

“Met BCS kan ik elke individuele koe
binnen de veestapel in de gaten houden
en daarmee bespaar ik zeer veel tijd in mijn
dagelijkse werkzaamheden.”
Jörgen Johansson — Zweden

PROLOOG

Spin
in het web
Aalt Dijkhuizen

Voorzitter Topsector Agri & Food

H

onderd jaar geleden gaven de Nederlandse
koeien gemiddeld ruim 2.700 kilo melk per
jaar, tegen bijna 8.500 kilo nu. Zonder die
vooruitgang zouden dus ruim drie keer zoveel dieren nodig zijn om onze huidige 13 miljard kilo
melk voort te brengen dan nu het geval is. Wat dát niet
had betekend voor de kostprijs en daarmee voor de
consumentenprijs voor de melk en de zuivelproducten.
Dat zouden dan wel producten met een héél bijzondere toegevoegde waarde moeten zijn geweest, zeker als
de productieverhoging en kostprijsverlaging elders wel
door waren gegaan. Maar ook natuur, milieu en klimaat
hadden een hoge prijs betaald. Want reken maar uit
hoeveel extra voer en grond je dan nodig had gehad en
hoeveel meer mest en mineralen dat had gegeven. Duidelijker kun je haast niet laten zien, hoe belangrijk een
hoge productiviteit is voor de economische levensvatbaarheid enerzijds en voor een schone, duurzame productie anderzijds. Het laat ook zien wat de gevolgen
zijn, als we daar niet voldoende op doorontwikkelen.
We kunnen wat dat betreft geen moment verslappen.
De Nederlandse melkveesector heeft haar goede
positie op weten te bouwen dankzij een samenstel van
factoren. Denk daarbij aan een gunstig klimaat, vruchtbare grond, goede toegang tot grondstoffen van elders, eersteklas boeren, een sterke agribusiness, financiering op maat en toonaangevend onderzoek en onderwijs. Maar elk voor zich zijn deze factoren nog niet
voldoende. Ze komen pas echt tot wasdom in een goed
functionerende ‘gouden driehoek’: een nauwe samen-

werking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Daarom staat dat dan ook centraal in de Topsector Agri & Food. Een Topsector met als ambitie onze
mondiale positie verder uit te bouwen en te versterken.
Want het kan altijd beter. Nieuwe kennis en slimme
technologie waarmee we sneller en beter kunnen fokken, ziektes eerder kunnen ontdekken, dieren individueel kunnen volgen, voeren en verzorgen, de kwaliteit
en veiligheid van ons voedsel door de keten heen kunnen borgen en de producent en consument op een
moderne en transparante manier met elkaar kunnen
verbinden. Een geweldig perspectief voor een wereld,
waarin de komende decennia de vraag naar dierlijke
eiwitten naar verwachting nog gaat verdubbelen en de
consument alleen maar veeleisender zal worden.
Het praktijkonderzoek in het algemeen en de Dairy
Campus in het bijzonder spelen een cruciale rol om
nieuwe ontwikkelingen praktisch toepasbaar te maken.
En omgekeerd, om vragen vanuit de praktijk te vertalen
en waar nodig door te sluizen naar het meer fundamentele onderzoek. Kortom, een spin in het web voor
onderzoek en innovatie. Die rol heeft de Nederlandse
sector een grote voorsprong bezorgd en zal naar de
toekomst toe alleen maar belangrijker worden. Het is
dan ook heel goed, dat we met de prachtige nieuwe faciliteiten op de Dairy Campus de krachten verder kunnen bundelen.
Hard nodig om onze melkveesector verder uit te
bouwen en te versterken, zeker ook internationaal. Dat
verdient ons aller steun!
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Verwachtingen Dairy Campus
hoog gespannen

Op de Dairy Campus ontstaat een unieke mix van
onderzoek, onderwijs en innovatie. Het instituut
moet de concurrentiepositie van de Nederlandse
melkveehouderij in de wereld verder versterken.

V

raag betrokkenen naar de betekenis
van Dairy Campus en ze zeggen: het
instituut kent zijn gelijke niet. In de
wereld, welteverstaan. In Leeuwarden ontstaat een unieke mix van onderzoek,
onderwijs en innovatie. Het centrum moet de
melkvee- en zuivelketen in Nederland voeden met innovatie en kennis, zodat de sector
zijn vooraanstaande positie in de globaliserende wereld verder kan versterken en uitbreiden.
De verwachtingen zijn hooggespannen. In
binnen- en buitenland. In Leeuwarden wordt
de weg van vernieuwing ingeslagen. Niet alleen in de melkveehouderij, ook in het onderwijs. Want er is geen centrum in de wereld
waar mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs samensmelten. Zoals je ook tevergeefs zult zoeken naar een instituut waar wetenschappelijk en praktijkonderzoek onder
één dak wordt opgezet en uitgevoerd en
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waar het bedrijfsleven bijsluit met innovatieprojecten.

Centrum van kruisbestuivingen
Het is een centrum van kruisbestuivingen. Onderzoek beïnvloedt
onderwijs. En omgekeerd.
Zoals ook het bedrijfsleven
onderzoek en onderwijs
voedt met vragen uit de
praktijk. Dairy Campus is
voor Wageningen Universiteit een verbinding met de
buitenwereld, beaamt algemeen directeur Martin Scholten van Animal Sciences van Wageningen UR. “We ontmoeten daar onderwijs en bedrijven. Dat heb je ook nodig om
een innovatiecentrum te runnen. Er moet
reuring zijn.”
Het innovatie- en kenniscentrum van de

FOTO: AN NE VAN D ER WOUD E

Uniek in
de wereld

Nederlandse melkveehouderij is jaren geleden al uitgedacht op Wageningen Universiteit, vertelt Dairy Campus-manager Kees de
Koning. “Na het einde van het oude model
van praktijkonderzoek op de proefboerderijen is er met Wageningen en LTO een discussie geweest over de vraag: hoe
verder? Toen is er de keuze
gemaakt: er komt één nationaal centrum, maar met
meer functies, waarbij het
niet alleen om concentreren
gaat, maar ook om opwaarderen. Niet sec een proefboerderij maar een centrum met onderzoek, innovatie en scholing.”

‘We willen uitgroeien tot het
dairycentrum in
de wereld’

Dairy Centre in de wereld
Het is niet zonder reden dat de wegbereiders
van het kenniscentrum in Leeuwarden uit-

kwamen, vertelt Scholten, die daarbij wijst
naar de rol van de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. In het Noorden
wilden de lokale en regionale bestuurders
Dairy Campus dolgraag hebben: het onderzoeksinstituut paste perfect in de ambitie om
in de zuivelregio Heerenveen-Leeuwarden
een heuse Dairy Valley te ontwikkelen. “We
willen uitgroeien tot het Dairy Centre in de
wereld. En de Dairy Campus zien we als centrum daarvan,” zegt wethouder economie
Henk Deinum van Leeuwarden.
De gemeentebestuurder legt uit dat ze in
Leeuwarden Dairy Campus als een ‘living lab’
zien, een kraamkamer voor innovatie. Zo’n instituut gaat bedrijvigheid aantrekken, gerenommeerde bedrijven maar ook start-ups:
goed voor de werkgelegenheid. Dat lijkt te
lukken: Stalinrichter Cowhouse zit er al, op
een steenworp afstand van Dairy Campus. En

veeverbeteringsorganisatie CRV bouwt er
haar Delta-nucleus kernfokbedrijf met laboratoria, kantoorruimtes en stallen.
Deinum geeft aan dat er gesprekken gaande zijn met meer aan zuivel gelieerde bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijventerrein bij Dairy Campus. Nieuwe vestigingen
zullen dit jaar bekend worden, verwacht de
wethouder, die voorts claimt dat de komst
van Dairy Campus heeft bijgedragen aan de
besluiten van grote zuivelconcerns als CSK en
FrieslandCampina om in stad en regio te blijven en vele miljoenen te investeren. “Bedrijven willen daar zitten waar goede opleidingen zijn. In Leeuwarden hebben we goede
opleidingsmogelijkheden in de zuivel op alle
niveaus. Zo leveren we in onze stad topmensen af voor de zuivelsector.”
Zo bouwt de stad aan een innovatiecomplex waar ook een water- en een energiecampus deel van uitmaken. Zij moeten samen bij-

“De koeien op de Dairy Campus geven geen melk, ze geven kennis”, aldus bestuursvoorzitter Martin Scholten.

dragen aan een duurzame economie. Deinum: “Mooi voorbeeld is de nieuwe biovergister die op koeienmest draait en waarmee we
een hele wijk van warmte kunnen voorzien.”

Langdurig traject
Maar hoe gretig de overheid in het Noorden
ook was, de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen van Dairy Campus heeft jaren geduurd, vertelt voorzitter Scholten van Dairy
Campus. Er moesten naast subsidies vergunningen komen.
Juridisch, zegt De Koning, is Dairy Campus
eigendom van Wageningen Universiteit en
Research. “Maar het is tegelijkertijd een open
netwerk.” In dat netwerk zitten partners als de
kennisinstituten Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College (mbo), RUG Campus
Friesland en Dairy Training Centre en verder
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In het modern vormgegeven ontvangstgebouw en
in de praktijklokalen is
ruimte voor college, training en lezingen.

LTO Nederland, FrieslandCampina, de gemeente Leeuwarden en provincie Friesland.
Ze vormen een samenwerkingsverband, dat
overigens niet op slot zit. Er kan nog meer bij,
aldus De Koning. Partners moeten daarbij wel
de doelstelling van Dairy Campus onderschrijven, voegt hij er aan toe. “De 11e faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (Campus Fryslân) is er recent bij gekomen.”

Stallen en praktijklokalen
Waar in de stallen fundamenteel en praktijkonderzoek wordt gedaan, is er in het ontvangstgebouw en de praktijklokalen ruimte
voor college, training en lezingen. Dat is het
domein van studenten en docenten van de

genoemde kennisinstellingen Wageningen
Universiteit, Hogeschool Van Hall Larenstein,
Nordwin College en het Dutch Training Centre (de voormalige praktijkschool Oenkerk). Er
worden cursussen, workshops, trainingsdagen en praktijklessen gegeven, er is ruimte
voor stages en afstudeerprojecten.
Op het bedrijf staan 550 melkkoeien. Het
complex heeft 300 hectare grond in gebruik.
De melkveestallen krijgen allemaal een eigen
onderzoeksfunctie, respectievelijk voor veevoedings-, milieu- en welzijnsonderzoek. Verder staan er een innovatie- en een transitiestal en in diverse stallen komen praktijkleervoorzieningen voor studenten.
De onderzoekers en partners van Dairy

Campus zijn direct betrokken geweest bij de
bouw en inrichting van de stallen: in totaal
ruim 50 bedrijven dachten en bouwden mee.
Daarbij is gekeken naar de functionaliteit ten
behoeve van het onderzoek en innovatie, wat
het complex onderscheidt van een gewoon
melkveebedrijf waar efficiëntie bepalend is
voor de inrichting.
Wat het centrum ook onderscheidt van
een gewoon melkveebedrijf: de melkproductie is bijzaak. Scholten: “Koeien produceren bij
ons geen melk maar kennis.” Die uitspraak relativeert het belang van de prestatie van de
Dairy Campus als melkveebedrijf. De inkomsten van de geproduceerde melk zijn zeker
nodig voor de bedrijfsvoering, maar melk is

Onderzoek verrijkt onderwijs
Dairy Campus geeft trainingen, cursussen en praktijklessen maar ontwikkelt ook
nieuw onderwijs, in de vorm
van opleidingen.
Belangrijke rol in dat educatieprogramma is weggelegd voor de lectoraten van
hogeschool Van Hall Larenstein. Er zijn drie onderzoeksprogramma’s, die elk geleid
worden door een lector. Dat
zijn Wiepk Voskamp-Harkema, Kees Lokhorst en Molly
Chen. Ze richten zich achtereenvolgens op Duurzame
Melkveehouderij, Smart Far-
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ming en Competitive Dairy
Farming.
De lectoren hebben onder
meer de rol van verbindingsofficier tussen onderzoek en
onderwijs: ze moeten het onderwijs verrijken met de resultaten uit de onderzoeksprogramma’s, die ze ook aansturen. Kees Lokhorst: “Middels onderzoek ontwikkelen
we kennis. Die gaat naar
melkveehouders, maar wordt
ook verwerkt in onderwijsprogramma’s.”
In het onderzoek van Lokhorst staat de inzet van ICT op

het melkveebedrijf centraal,
gericht op het verbeteren en
ondersteunen van het dagelijkse management van het
vee. Het project dat al twee
jaar loopt genereert feiten,
kennis, afstudeerprojecten,
maar leidt ook tot spin-offs
als conferenties en projecten
met data-uitwisseling.
En voor het onderwijs is er
een minor, een lesblok in het
onderwijsprogramma voor de
hogeschool, ontwikkeld over
Smart Dairy Farming.
Andere initiatieven zijn de
ontwikkeling van de profes-

sional master ‘Innovative
Dairy Management’ en de
tweejarige associate degree
‘Ondernemerschap Melkveehouderij’.
Zo worden ook door de lectoraten dwarsverbanden gelegd, de rode draad in het
concept van Dairy Campus.
Die connecties gaan overigens ook over de grens. De
aanstelling van Molly Chen
vloeit voort uit de samenwerking tussen hogeschool VHL
en de China Agricultural University in Beijing, waar zij ook
aan verbonden is.

gramma wordt de komende tien jaar een kleine veertig miljoen euro geïnvesteerd. De
middelen komen van de partners, zoals de
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân,
het samenwerkingsverband Noord-Nederland, Wageningen UR en veel bijdragen van
private partners. De feitelijke financiering van
het complex is gebaseerd op projectfinanciering.
Nu de uitbreiding klaar is en alle
onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn, kan het centrum
meer onderzoekprojecten
starten, zegt manager De
Koning. Dat is ook nodig,
gezien de opschaling van
het complex. “We hadden al
twintig projecten in twee
jaar. Nu alle faciliteiten beschikbaar zijn, is er nog veel
groeipotentie.”
Om de bedrijfsvoering van het centrum
geen al te zwaar stempel te laten drukken op
de exploitatiekosten, is de organisatie ‘mean
and lean’ gehouden, vertelt De Koning. “We
hebben een kleine organisatie met achttien
man personeel. Dat is een bewuste keuze.
Het gaat hier om onderzoek, innovatie en onderwijs. Wij hebben vooral een faciliterende
rol.”

Innovatiefonds van 5 miljoen
Er is een innovatiefonds, grotendeels gevuld
met geld van het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland. Daaruit kan tot 2021 jaarlijks maximaal 1 miljoen euro worden gefourneerd als bijdrage in de kosten van innovatieprojecten van bedrijven. Ze kunnen vier keer
per jaar ideeën indienen. Voorwaarde is wel
dat de projecten passen binnen het innovatieprogramma van Dairy Campus. Dat
betekent dat de innovatie een
bijdrage moet leveren aan
ketenverwaarding, duurzame veehouderij (dierenwelzijn, gezondheid, milieu),
houderijsystemen (innovatieve stalconcepten, arbeidsbesparing) of smart
farming. Bedrijven die niet
aan deze criteria voldoen kunnen evengoed hun onderzoeksproject laten uitvoeren, maar kunnen geen
aanspraak maken op een bijdrage uit het innovatiefonds.

‘Blijft de
onderzoeksportefeuille wel op
peil?’

niet de kurk waar het centrum op drijft. De
Koning: “Nu de melkprijs laag is, merk je het
wel. Maar het is niet dramatisch. Ik ben wel
blij dat we nu al projecten hebben.”

Investering 40 miljoen euro

Het zwaartepunt in het onderzoek op de
Dairy Campus ligt bij de primaire sector, de
melkveehouderij. LTO Nederland, partner van
het innovatiecentrum, heeft met Kees Romijn
een vertegenwoordiger in het bestuur van

FOTO: ANN E VAN DER W OUDE

Met de bouw van Dairy Campus en de financiering van het Innovatie- en educatiepro-

LTO is partner en bestuurder

Dairy Campus melkt zo’n 600 koeien in verschillende stallen. Er is ongeveer 300 hectare in gebruik.
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Essentiële rol in wetenschappelijk onderzoek
Dairy Campus speelt een belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek van
Wageningen UR. Wetenschappers laten zich voor onderzoek inspireren door vragen
uit de praktijk op de Campus,
andersom is het instituut van
belang voor de WUR om wetenschappelijke kennis zichtbaar te maken in de praktijk.
Hoogleraar Toon van
Hooijdonk van de WUR is coordinator van het fundamen-

tele onderzoek op Dairy Campus en lid van de stuurgroep.
Hij roemt het concept waarin
onderzoek en praktijk samenkomen en kennis doorstroomt. “Als wetenschappelijk onderzoeker heb je bij
fundamenteel onderzoek
eigenlijk maar één ambitie en
dat is een mooi artikel publiceren in een gerenommeerd
internationaal tijdschrift.
Maar het gaat ook om de toepassing van die nieuwe ken-

we zoeken dus medefinanciers.” Het wordt
steeds belangrijker om partners te vinden die
meedoen aan de financiering van projecten.
Onderzoek wordt almaar duurder, zegt Romijn.
Bovendien doet de overheid niet meer mee
in de financiering. “Onderzoek is nu anderhalf
keer zo duur als tien jaar geleden. De vraag is
of we de komende tien à twintig jaar de onderzoekportefeuille op peil kunnen houden.
Daar heb ik wel zorg over. We moeten selectiever gaan worden.”

FOTO: ANN E VAN DER W OUDE

Dairy Campus. Hij is naast voorzitter van de
vakgroep LTO Melkveehouderij ook voorzitter
van het Melkveefonds, waar het vrijgekomen
geld uit de verkoop van proefboerderijen
(waarvan LTO deels eigenaar was) is ondergebracht. Van het geld in het fonds is inmiddels
zo’n drie miljoen euro uitgegeven aan onderzoekprojecten, vertelt Romijn. “Er zit nog zo’n
zes miljoen euro in de pot. Daarmee financieren we onderzoek, waarvan een flink deel op
de Dairy Campus wordt gedaan. Dat hoeft
niet meteen, dat geldt voor de komende jaren. En we zetten het fonds in als multiplier,

Cursisten krijgen van manager Kees de Koning een rondleiding op de Dairy Campus.
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nis in de praktijk. En daarin
speelt Dairy Campus een essentiële rol.”
Dat betekent dat op Dairy
Campus wetenschappelijke
bevindingen snel hun vervolg
vinden in praktijkonderzoek,
een nog niet alledaags verschijnsel in het hoger onderwijs, waar fundamenteel (wo)
en praktijkonderzoek (hbo)
nog altijd gescheiden zijn.
Van Hooijdonk: “Wij proberen
die scheidslijn zoveel moge-

lijk weg te halen. Praktijkonderzoek is bedoeld om fundamenteel onderzoek tot waarde te brengen. We moeten de
kennis bij de boeren en de industrie brengen.”
Het fundamentele onderzoek op de Dairy Campus
richt zich grofweg op voeding, fokkerij, melkkwaliteit
en duurzaamheid. “En van die
vier is duurzaamheid in de
volle breedte wel de belangrijkste,” aldus Van Hooijdonk.

Winst voor de melkveehouder
LTO is bij uitstek de bewaker van de vraag die
melkveehouders stellen bij Dairy Campus:
wat doet het centrum voor mij? Want melkveehouders betalen mee aan een deel van
projecten op Dairy Campus, door hun aan de
melkproductie gekoppelde afdracht aan ketenorganisatie Zuivel.nl. Een gemiddeld
melkveebedrijf met 800.000 liter betaalt jaarlijks zo’n 400 euro aan Zuivel.nl, aldus Romijn.
“Grofweg een derde daarvan gaat naar praktijkonderzoek en nog eens een derde naar
duurzaamheid. Een substantieel deel van dat

FOTO: DTC

De opleidingen van het Dutch Training Centre verschuiven van de oude praktijkschool in Oenkerk naar de Dairy Campus in Leeuwarden.

geld voor onderzoek en duurzaamheid gaat
dus naar Dairy Campus.”
Met het wegvallen van de proefboerderijen zet de melkveehouderij nu alle kaarten op
het innovatiecentrum in Leeuwarden als het
gaat om innovatie. Volgens Romijn is de rode
draad in het onderzoek: hoe blijven we als
sector concurrerend? “We hebben vraagstukken op diverse vlakken: mineralenmanagement, diergezondheid in relatie tot huisvesting, kennis van voeding.” Het zijn de thema’s
die terug te vinden zijn in het innovatieprogramma van Dairy Campus. Uitkomsten van
die onderzoeken moeten melkveehouders
verder helpen op hun bedrijf.
LTO hamert erop, zegt Romijn, dat Dairy
Campus het land intrekt om te laten zien wat
er aan onderzoek wordt gedaan. “De proefboerderijen waren ankerpunten in de regio.
Die zijn we kwijtgeraakt. Nu hebben we er
nog één. Daar is op zich niets mis mee. Het
hoort bij deze tijd. Maar de afstand tussen
boer en onderzoek wordt groter.”
De noodzaak om het onderzoek bij de
boer te brengen, onderschrijft manager De
Koning. “We kunnen meer van de kennis ontsluiten. Ik vind dat we daar nog wat te passief
in zijn. Er gebeurt veel hier en het merendeel
van de onderzoekprojecten moet bij de boer
terechtkomen. Maar hoe dat alles ook effi-

ciënt te organiseren, dat is nog wel een zoektocht.”
Romijn: “Het gaat overigens niet alleen om
onderzoek, maar ook over overdragen van
kennis aan de melkveehouders. Een soort van
bijscholingsinstituut voor melkveehouders,
ja. Dat mag niet vergeten worden.”

Praktijkleren
Dat zogeheten praktijkleren is een belangrijk
onderdeel van de Dairy Campus. Het Dairy
Training Centre is verantwoordelijk voor de
bijscholing van melkveehouders. Han Tellegen is managing director van het DTC, dat
zijn intrek neemt op de Dairy Campus.
Tellegen is enthousiast over het concept

dat in Leeuwarden wordt ontwikkeld. Onderwijs, praktijk en onderzoek onder één dak,
daar kunnen melkveehouders die trainingen
gaan volgen veel voordeel bij hebben, zegt
hij. Waarbij het DTC kennis en lesmateriaal
ook gaat delen met andere kennisinstellingen
in binnen- en buitenland, onder meer via online-leerplatforms. “We zitten heel dicht op
het onderzoek en dat is een unieke combinatie. We gaan het onderzoek vertalen in lesmateriaal. Een onderzoeker komt een dagdeel
les geven. Omgekeerd leert een onderzoeker
van de praktijk. Dit wordt zo gaaf. Dit kent z’n
gelijke niet in de wereld.”
Bert Westenbrink

Meer bezoekers
Dairy Campus moet veel
bezoekers gaan trekken.
In 2015 waren dat er
9.000, vertelt manager
Kees de Koning. “Daarvan
was een kwart melkveehouder.” Nu het onderzoeksinstituut klaar is
moet dat aantal flink om-

hoog. De mogelijkheid
van virtueel bezoek aan
de Dairy Campus zal daaraan moeten bijdragen,
een onlinetool die overigens nog in ontwikkeling
is, aldus De Koning.
Onder de bezoekers
ook veel buitenlanders,

vorig jaar waren het er
een kleine 2.000. “In het
buitenland kijken ze met
interesse naar dit initiatief,” zegt De Koning. “Het
is uitdagend wat we hier
doen. Bovendien hebben
we ook internationale
vraagstukken.”
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Wij feliciteren Dairy Campus met de
nieuwbouw van het innovatiecentrum
voor de melkveehouderij in Nederland.
Arcadis
Zendmast 19
9405 CD Assen
www.arcadis.com

Bright Buildings
Sourethweg 17
6422 PC Heerlen
www.brightbuildings.eu

Biogas Leeuwarden
Boksumerdyk 11
9084 AA Goutum
www.biogasleeuwarden.nl

High welfare Floor
Hoofdstraat 7
9491 AC Zeijen
www.highwelfarefloor.com

Delta instruments
Kelvinlaan 3
9207 JB Drachten
www.deltainstruments.com

Remon
Schakelstraat 4
NL-9363 TH, Marum
www.remon.com

Dutch Dairy Centre
Boksumerdijk 11
9084 AA Leeuwarden
www.dutchdairycentre.com

JOZ
Industrieweg 5 | 1617 KK Westwoud
www.joz.nl

Bles Dairies
Van Swietenstraat 2
8911 AL Leeuwarden
www.bles-dairies.nl

OneSolar
Eikenbos 5 | 5531 MZ Bladel
www.onesolar.nl

Proflex betonproducten
Houtzagerijstraat 22 | 5451 HZ Mill
www.proflexbetonproducten.com

VAN KALF NAAR
STERKE VAARS

Verbetering van de kalveropfok is dé manier om zorgeloos te kunnen genieten van

DAIRY
START ®

uw dieren. DairyStart®, de aanpak voor kalveropfok van Agriﬁrm en Nutrifeed,
ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw jongvee tot sterke vaarzen. Hoogwaardige
voeding, afgestemd op de behoefte van uw dieren. Dit kan u meer fosfaatruimte,
extra melk en ﬁnanciën opleveren. Specialisten van Agriﬁrm en Nutrifeed helpen u
met praktisch advies. Kijk op www.dairystart.nl voor meer informatie.

schakel in succes
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Op naar vierkantsverwaarding biomassa

‘We hebben reuring
en schwung nodig’
Dairy Campus is voor de toekomst hét
centrum voor de melkveehouderij
waarin de keten van onderzoek tot
innovatie en scholing verenigd zijn.

M

et de nieuwbouw op Dairy Campus in Leeuwarden vindt
centralisatie van onderzoek en scholing zijn voltooiing.
Martin Scholten, algemeen directeur van Wageningen
UR verklaart de keuzes uit het verleden en die gemaakt
zijn voor de toekomst.

Waarom was centralisatie nodig?
“Toen ik bij ASG kwam was alles breed en onoverzichtelijk. Er waren
zes proefbedrijven en dat liep financieel niet geweldig. Eigenlijk waren het proefbedrijven die als boerderijen gerund werden en ook af
en toe nog wat onderzoek uitvoerden. Melken was de businesscase.
Maar we moeten onderzoek uitvoeren. Daarbij is kennis de basis, in
de breedste zin van het woord. Onderzoek, onderwijs en innovatie
als een geheel. Met concentreren en opwaarderen maken we
de taken en uitvoering helder en scherp. Dat geeft een
heel andere ‘mindset’. Nu is naast Dairy Campus alleen De Marke nog over. Zolang project
Koeien&Kansen loopt, samen met het Europees project Dairyman, blijft dat zo. Als er niet meer van dat
soort projecten zijn, nemen we ook afscheid van De
Marke.”

Heeft Friesland de voorkeur voor de locatie dan niet min of
meer gekocht?
“Nee, dat is te plat. De hele omgeving van Dairy Campus in Leeuwarden staat in het teken van melkproductie en melkverwerking. We
hebben korte lijnen naar onderzoek, bedrijfsleven, boeren en scholing. Dit hadden we in Lelystad nooit zo op kunnen zetten. We moeten
op Dairy Campus veel projecten draaien. Er is reuring en schwung nodig. Daarvoor moeten we ook anders naar de opzet van het bedrijf kijken, en ook de medewerkers moeten anders werken. Nu moeten de
koeien goed zijn voor onderzoekers en studenten. Vroeger was de
perceptie dat ontvangen en opleiden van studenten alleen maar lastig was. Dat kostte immers melkproductie. Kennis en innovatie zijn de
sleutelwoorden waar Dairy Campus op moet draaien. Zo werd vroeger op Nij Bosma Zathe voor weidegang geen onderzoek gedaan,
omdat dat niet past in het op melkproductie gerichte proefbedrijf. Op
Dairy Campus maken we daar wel veel ruimte voor. En terecht. Weidegang is een van de belangrijkste onderwerpen en vraagstukken binnen de Nederlandse melkveehouderij.”

Wat maakt Dairy Campus anders?
“Dairy Campus is geen boerderij meer in de zin van hoe boeren hun
bedrijf runnen. Dairy Campus biedt mogelijkheden om innovaties te
leren en uit te proberen door onderzoekers, ondernemers en studenten. Alles wijst erop dat de sector naar precisieproductie
zal gaan. Meer maatwerk in plaats van ‘one size fits all’.
We moeten ondernemers hierin de kansen bieden
om ook daadwerkelijk te ondernemen, en het eigen
maatwerk te vinden. Dáár moet Dairy Campus op
draaien. Het bieden van faciliteiten. Nederland is een
leidende natie in melk en melkvee. Dat willen we zijn
en moeten we ook blijven.”

Straks hebben
we aan één
aarde niet
voldoende

FOTO’S: KO OS GRO EN EWO LD

Waarom is gekozen voor Leeuwarden?
“We zijn in 2009 gestart met het idee Dairy Campus. We
wilden echt een nieuw concept plaatsen. In 2011 viel de keuze op Leeuwarden. In Lelystad ligt 1.200 hectare van Wageningen.
Daar is dus wel ruimte, waar dat in Leeuwarden beperkter beschikbaar is. Dat is nog een uitdaging. Maar Friesland heeft een echt ‘achterland’, een melkcultuur. Ook zit veel midden- en kleinbedrijf (mkb)
in het noorden van het land. Ook zitten scholen als AOC Nordwin en
Van Hall Larenstein dichtbij. Daarbij wil Friesland ook een echte melkprovincie zijn. En de provincie heeft geld. Er is € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een vliegende start. Een derde daarvan zit in infrastructuur en ontsluiting van Dairy Campus. De rest zit in nieuw onderwijs, lectoraten en een innovatieprogramma.”

Hoe gaat Dairy Campus dat financieel
rondzetten?
“We krijgen geen geld uit schenkingen of rechtstreeks uit Zuivel NL, andere organisaties of overheden. We moeten alleen met
lopende en nieuwe projecten ons geld verdienen. Veel mensen denken dat Dairy Campus nu pas van start gaat. Dat is niet zo. We hebben
op Dairy Campus al heel wat projecten lopen, en op de Waiboerhoeve
was natuurlijk ook al onderzoek, zoals voedingsonderzoek. Die projecten gaan over naar Dairy Campus. En we halen een deel uit scholing en opleidingen. Ik vertrouw er op dat we Dairy Campus gezond
voortzetten.”

Dus niet over tien jaar einde oefening? Want die kant dreigt
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vooral eiwitzekerheid en niet zozeer de calorieën. Daarvoor moeten
we die biomassa, van gras tot soja, beter benutten. Als we doorgaan
zoals nu, hebben we aan één aarde niet voldoende. Er zit veel meer in
gewassen dan we er nu uithalen. Nu laten we 70 procent van de biomassa onbenut. Onder Noord-West-Europese condities zijn melkkoeien daartoe het meest efficiënt. De vierkantsverwaarding van biomassa, om het zo maar te noemen. De melkproductie is daarin een
belangrijke eiwitbron die daaruit voortkomt. En mest is de bron om
duurzame eiwitten te kunnen blijven produceren.”

En de tweede lijn?
“We moeten veel meer doen met maatwerkproductie. Dan is inbrengen van precisiewerk met hulp van nieuwe technologie nodig. Nu
doen we dat al deels in de akkerbouw, maar in de veehouderij is het
slechts een onderdeeltje: melken en voeren. Het is lang geen totaalconcept. Ik ben er ook van overtuigd dat we veel meer kunnen met de
bodem. Een gezonde bodem produceert. Daarvoor is organische stof
nodig. Dat is er in de vorm van mest. Maar mest wordt gezien als afvalproduct. Er zit fosfaat in en dat moeten we kwijt. Dan voer je echter
ook organische stof af die hard nodig is. Veehouders slaan hun mest
op, kraken of vergisten het. Het restproduct komt dan op het land,
maar dat heeft juist verse mest nodig. Zo vers mogelijk. Dán voed je
de bodem. We moeten mest leren zien als een product, net als melk”

Maar dan moet je ook jaarrond kunnen bemesten. En dat
mag niet.

PROFIEL:
Martin Scholten (57) is sinds 2008 algemeen directeur Animal Sciences
van Wageningen UR. Voor die tijd was hij directeur visserijonderzoek en
heeft hij 16 jaar bij TNO gewerkt.
Scholten is afkomstig uit de Kop van Noord-Holland, waar hij nog altijd
woont. Hij is in 1983 afgestudeerd in de Biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
In 2013 introduceerde hij het concept ‘zorgvuldige veehouderij’, en is in diverse organisaties en commissies rond veehouderijvraagstukken actief, zoals momenteel in de commissie
Nijpels.

‘Dus is systeemverandering nodig, een omwenteling. We moeten
onze krachten bundelen om een complete omslag te maken. Ik pleit
daarin voor een open mindset. Alleen dan maak je mest tot waarde.
Met onze eindproducten zijn we zorgvuldig. Hoe behoud ik de kwaliteit van mijn melk, hoe krijg ik zoveel mogelijk aardappelen op de
markt zonder verlies. Bij mest denken we niet zo. Er zijn veel projecten
die mest waardevoller kunnen maken of zorgen dat het beter benut
wordt. Daarvoor is meer experimentele ruimte nodig om mest maximaal te kunnen benutten en verwaarden.”

80% van innovatie is het anders toepassen
van bestaande
concepten

het met varkensproefbedrijf Sterksel ook op te gaan.
“Nee, Sterksel heeft een andere structuur en leunt nog zwaar op Wageningen. Als de Algemeen Verbindend Verklaring niet afkomt, is het
einde oefening. Wat gestopt is, komt niet meer terug. Dairy Campus
heeft een andere opzet. Daar deelt Wageningen haar faciliteit in samenwerkingsverband van partijen die in een stuurgroep om tafel zitten en hun commitment afgeven. Zoals de provincie, LTO, FrieslandCampina, DTC en de onderwijsinstellingen Nordwin en Van Hall Larenstein. En de zaken eromheen, zoals betrokkenheid van mkb, zijn
ook goed voor elkaar. Het is dus breed gedragen.”

Welke grote onderzoeksvragen liggen er voor 2025?
“Er zijn twee belangrijke lijnen zichtbaar. De eerste is dat we zoveel
mogelijk voor de mens beschikbare eiwitten moeten halen uit de biomassa die we produceren. Het doel is voedselzekerheid, en dat is

16

DAIRY CAMPUS MAGAZINE MEI 2016

En dat kan op Dairy Campus?
“Precies, we krijgen daar alles onder één dak. Zolang
Nederland een zuivelland is zullen we bijdragen aan
die verwachting. Melk moet in de toekomst integer
zijn. Zowel de harde kant, kwaliteit, als de zachte kant,
de duurzame productie. Om voor te blijven lopen,
moet je blijven vernieuwen. Dat kan bij ons worden
uitgeprobeerd en daar is de nieuwbouw ook op ingericht.”

Is er dan niet te duur gebouwd?
“Zeker niet. we zijn bijvoorbeeld trots op de twee innoflex-stallen van
2×60 koeien. Die zijn gebouwd voor € 4.500 per dierplaats. Met een
dichte vloer en een eenvoudige bovenbouw gebaseerd op constructies uit de tuinbouw. Voor onderzoeksdoeleinden heb je soms extra
voorzieningen nodig en daardoor moet je soms duurder bouwen,
maar kostprijsbewaking is een item in de melkveehouderij. Wij tonen
daar innovatieve voorbeelden van en dat kunnen melkveehouders
gebruiken. Ook willen we projecten die laten zien dat eenvoudige
shelters misschien ook wel zouden kunnen passen in de Nederlandse
omstandigheden. Daarvoor hoef je niet altijd helemaal nieuw te beginnen. 80 procent van innovatie is het anders toepassen van bestaande middelen en concepten.”
Robert Bodde en Wijnand Hogenkamp

Hokofarm Group is al tientallen jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en
service van automatische melksystemen, optica, hard- en software, mechanica, sensoren
en managementsystemen voor de internationale agri- en nutrimarkt.
Wij geloven in een gezonde toekomst voor de melkveehouderij. Melk is en blijft uniek en
gezond en maakt een wezenlijk bestandsdeel uit van het voedselpatroon wereldwijd.
Samen met Hokofarm Group zijn onderzoekscentra, fabrikanten én melkveehouders
in staat deze kansen te benutten, waarbij Hokofarm technologie succesvol wordt
toepast in duurzame producten.
Een voorbeeld hiervan is het RIC system (Roughage Intake Control):
“the golden standard for individual feed intake research”
welke is geïnstalleerd op Dairy Campus in Leeuwarden.

Hokofarm Group BV
Tel. +31 (0)527 638 650
info@hokofarmgroup.com
www.hokofarmgroup.com

Bringing your ideas to life

SAC is een toonaangevende full-line leverancier van
traditionele en automatische melkwinnings- en voersystemen.
Graag tot ziens tijdens de Dairy Campus Opening
op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei a.s. tussen
09.30 en 15.30 uur (Boksumerdyk 11, Leeuwarden).
SAC Nederland • Voorsterweg 28 • 8316 PV MARKNESSE
Tel. +31 (0)527 63 86 50 • nl@sacmilking.com • www.sacmilking.com

for the cow, the milk and the milker

INNOVATIEF PROJECT
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Het Bos Aeromixsysteem
verlaagt de
ammoniakemissie. Het
dagelijks mengen van
mest met luchtbellen lijkt
een goed alternatief voor
een emissiearme vloer.

Bij het Aeromixsysteem liggen tyleenslangen onderin de mestkelder. Een compressor maakt grote luchtbellen die
opstijgen door de mest, waardoor deze verticaal mengt.

Aeromix:
51% minder ammoniakuitstoot

U

it verkennend onderzoek in de
emissiemeetunit van Dairy Campus
in Leeuwarden blijkt dat het Aeromixsysteem de ammoniakuitstoot
uit melkveestallen aanzienlijk kan reduceren.
Het is het eerste project dat onder de vlag
van het Innovatieprogramma Dairy Campus
is afgesloten. Aeromix bleek de ammoniakuitstoot op stalniveau gedurende vijf weken
met gemiddeld 51 procent omlaag te brengen vergeleken met een referentieafdeling
(afdeling zonder Aeromix en waarin de mest
in de kelder niet werd gemixt). Ook werd met
gebruik van Aeromix geen zwavelwaterstof
(H2S) gemeten direct boven de roostervloer
en werd de geur in de afdeling met Aeromix
door dierverzorgers als prettiger ervaren.

Aeromixsysteem
Aeromix is een mestmengsysteem dat drijfmest in kelders en mestopslagen verticaal
mengt met behulp van grote, opstijgende
luchtbellen, opgewekt door een compressor.
Dat gebeurt via een verdeler met tyleenslangen en uitloopopeningen over de gehele bodem van de mestopslag. Het onderzoek op
Dairy Campus is uitgevoerd met twee identieke klimaatgescheiden afdelingen met
ieder vijftien melkkoeien in de periode juli tot
en met november 2014. Gedurende een
proefperiode van 35 dagen is de mest in de
Aeromixafdeling elke nacht gemengd en zijn
ammoniakconcentraties van in- en uitgaande

Project: Aeromix
Doel: toepassing van het Aeromixsysteem om de ammoniakemissie en uitstoot van broeikasgassen uit mest te
verlagen en bepalen hoe effectief homogeniseren met behulp van lucht is.
Projectleider: Sjoerd Bokma.
Betrokken instellingen: Dairy Campus,
Wageningen UR Livestock Research,
Ter Braack Agriculture Advising Centre.
Financiers: Bos Benelux BV, Dairy Campus Innovatiefonds.
Status: afgerond
Looptijd: juli 2014 t/m februari 2015

stallucht bepaald. Ook is de emissie van
broeikasgassen (N2O en CH4) gedurende enkele etmalen in de proefperiode gemeten.
Met gasdetectiebuisjes is overdag de concentratie zwavelwaterstof net boven de roosters
bepaald. Daarnaast zijn mestmonsters van de
bovenlaag en de gehele vloeistofkolom in de
mestkelder geanalyseerd. Volgens Hans Wildenbeest van Bos Benelux BV vermindert
Aeromix ook de ontwikkeling van het bedwelmende gas zwavelwaterstof en van methaan. “Voor circa 1.000 veehouders in Engeland en Ierland is veiligheid voor mens en dier
een belangrijke reden om Aeromix toe te passen”, zegt Wildenbeest. In Nederland hebben

25 veehouders het Aeromixsysteem aangelegd. Voor Aeromix is de proefstalstatus verleend aan vier stallen en er lopen nog gesprekken over toekenning van een voorlopige emissiefactor op de RAV-lijst.

Vervolgproject
Dairy Campus gaat in een vervolgonderzoek,
gefinancierd door het ministerie van EZ en
ZuivelNL, de effecten van verschillende methoden van mengen van drijfmest in een
drijfmestkelder gedurende een heel jaar onderzoeken. Naast het Aeromixsysteem zal
dan ook het dagelijks mixen met het gangbare mestmixsysteem door middel van rondpompen worden onderzocht. Het doel is ook
om de werkingsprincipes vast te stellen en
om emissies van ammoniak en broeikasgassen gedurende een langere periode te meten
om te voldoen aan het meetprotocol voor het
vaststellen van een emissiefactor. “Tijdens de
reguliere mestmixmomenten bepalen we ook
de H2S-concentraties in de proefafdelingen in
vergelijking met de referentie”, zegt Bokma.
Aeromix lijkt een eenvoudige en kosteneffectievere maatregel om de ammoniakuitstoot
te verminderen. Het Bos Aeromixsysteem
staat sinds 2015 op de Milieulijst (B 2209),
waardoor veehouders die willen investeren in
dit systeem hierop MIA/Vamil kunnen aanvragen en dat levert fiscale voordelen op.
Janet Beekman

DAIRY CAMPUS MAGAZINE MEI 2016

19

Melken voor
onderzoek
Complexe condities rondom het
melkproces op Dairy Campus
Het melkproces op Dairy Campus is met veel koeien,
veel diergroepen, onderzoeken, twee melksystemen
en 200 meter verder gelegen silotanks complex.
Tegelijkertijd moet het juist voorspelbaar blijven om
gedegen onderzoek mogelijk te maken.
20
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H

et melken op de Dairy Campus in
Leeuwarden is een behoorlijke
exercitie. Niet alleen gaat het om
een koppel van 500 koeien. Door de
verschillende onderzoeken zijn de dieren verdeeld over veel groepen met regelmatig wisselende samenstelling. Daarbij zijn de koeien
ook nog eens verdeeld over vijf stallen en de
melktank staat op 200 meter afstand van de
melkstal. Eén van de stallen melkt met een
VMS-robot van Delaval die aangesloten is op
dezelfde silo als de melkput. Basis is een 40
stands GEA Performer Plus buitenmelker met
een wachtruimte voor ruim 100 koeien. “Er
zijn veel voedingsonderzoeken waarbij vaste
melktijden en routines belangrijk zijn om de
interpretatie van het onderzoek te vereenvoudigen”, verklaart WUR-onderzoeker Harm
Wemmenhove de keuze om het merendeel
van de koeien traditioneel te melken. “Met
een robot heb je de melktijden niet in de
hand. Een draaimelkstal kreeg de voorkeur

FOTO: AN NE VAN D ER WOUDE

boven types als visgraat of swing-over omwille van capaciteit en het gemakkelijk werken
met groepen. Nu kan één persoon melken en
doet één persoon het koeverkeer.”
De buitenmelker is relatief standaard uitgevoerd. In het begin is er wel gesproken om
de GEA Dairy ProQ-robotarmen te installeren,
maar dat ketste af op de kosten en werkwijze.
Voor het onderzoek is er namelijk een consistente werkwijze nodig van bijvoorbeeld voorbehandelen en aansluiten. “Vanuit het onderzoek hebben we ook geen dergelijke robot
nodig,” verklaart collega-onderzoeker Pieter
Hogewerf. “Wat dat betreft staat het melkwinningsonderzoek nu op een laag pitje vergeleken met 10 jaar geleden. Toen waren er vanuit fabrikanten en de praktijk veel onderzoeksvragen over het melken en automatisch

FOTO: AN NE VAN D ER WOUD E

Er wordt gemolken met een VMS van Delaval en een 40
stands buitenmelker van GEA. In de maatvoering van
de rotor is rekening gehouden om eventueel later de
Dairy ProQ-robotunits te installeren.

melken en was er daardoor meer budget.
Mocht de animo voor melkwinningsonderzoek weer toenemen dan is dat eenvoudiger
uit te rollen in een flexibele traditionele melkstal dan in een gerobotiseerde omgeving.”
De VMS met Herdnavigator was al aanwezig en dient behalve voor eventuele onderzoeken vooral voor scholingsdoeleinden. GEA
heeft in de maatvoering van de rotor wel rekening gehouden om de robotunits eventueel later te installeren. Harm Ypma van GEA:
“Wij zijn van plan om de Dairy Campus in de

De buitenmelker heeft
een dubbele melkleiding
speciaal voor het onderzoek. Op deze manier zijn
melkstromen zonodig te
scheiden en apart te
reinigen.

toekomst te gebruiken als onderzoeks- en
testbedrijf voor nieuwe producten. Zowel
qua melkwinning maar eventueel ook qua
staltechniek en mestverwerking.”

Dubbele melkleiding
De buitenmelker heeft een dubbele melkleiding speciaal voor het onderzoek. Op deze
manier zijn melkstromen zonodig te scheiden
en apart te reinigen. Ook is er in plaats van
één koeherkenningspoort in de toeloop gekozen voor koe-identificatie per koestand.
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Dan zijn de onderzoekers op de Dairy Campus er zeker van dat de informatie bij de juiste
koe wordt vastgelegd en geanalyseerd wordt
op grond van juiste data.

Op 200 meter afstand van melkstal en melkrobot staan twee silotanks met elk 28 kuub inhoud. Melktransport via
de lange leiding is onderwerp van onderzoek.

len. In Amerika wordt de melk wel rechtstreeks in de trailer opgeslagen maar dit kost
te veel vanwege de stilstand van de trailers.”

Koepositie via gps

In de terugloop van de carrousel komt een Delaval’s Body Condition Score (BCS)-sensor te hangen. Deze scoort elke dag de conditie van de dieren.

22

Hogewerf aan. Met de melkmeting en alle bijbehorende waarden van GEA, de tochtigheid,
vreetactiviteit en positiebepaling van Nedap
is er al een behoorlijk beeld op de individuele
koe.
Delaval maakt de sensorcontrole compleet
met haar Body Condition Score (BCS)-sensor.
Deze camera hangt in de terugloop van de
carrousel en scoort elke dag de conditie van
de dieren. “De Dairy Campus wordt het vijfde
bedrijf in Nederland waar dit geïnstalleerd
wordt, aldus Andre de Leeuw van Delaval.
“Het is interessant om er achter te komen
welke acties er op de gigantische datastroom
moeten volgen. Hoe moeten voervertegenwoordigers hiermee omgaan, enzovoorts.
Dat bekijken wij weer samen met Dairy Campus en CAH Vilentum in Dronten.”
Frits Huiden

FO TO : ANN E VAN D ER WOUDE

Rondom het koemanagement spelen Nedap
en Delaval een rol met hun laatste noviteiten.
Nedap levert namelijk met de Smarttag Hals
een halsband voor tochtigheidsdetectie,
vreetsensor en koeherkenning. Ook is daarmee de koepositie te bepalen tot op de meter
nauwkeurig in de stallen. “Je hebt minimaal
drie gps-antennes danwel bakens nodig om
de postitie van een koe te bepalen”, vertelt
Floor van Dijk van Nedap. “Elke 12 tot 15 meter hangt er een cirkelvormig baken. In totaal
36 bakens door de hele stal. Alle 500 koeien
zullen een Smarttag krijgen.”“Wij als onderzoekers krijgen hierdoor een belangrijke
nieuwe onderzoekstool beschikbaar”, vult

FO TO : ANN E VAN D ER WOUDE

Voor melkkoeltankleverancier Mueller is er
een speciale rol binnen het project. Er staan
namelijk twee silotanks van elk 28 kuub vooraan het bedrijf terwijl de melkstal op 200 meter afstand staat. “In de toekomst zal een grote afstand tussen melkbewaring en melkstal
of robot steeds meer voorkomen. De melkbewaring moet immers vooraan het erf blijven
terwijl het melken, zeker in geval van robots,
steeds meer middenin de grote stallen gebeurt of op een plek die handig is voor weidegang. Onderzoeksvragen zijn dan hoe de
melkkwaliteit het beste is te borgen. Hoe ga
je over lange afstand melk verpompen, onder
welke temperatuur, moet het warm of juist
koud zijn en hoe ga je reinigen? Een dergelijk
lange leiding kan bij temperatuurswisselingen wel 30 centimeter uitzetten”, vertelt
Wemmenhove.
Plan is om een ondergrondse rvs-leiding te
leggen onder afschot. Bij de melkput wordt
de melk gekoeld. Peter Fopma van Mueller:
“Het is nog zoeken naar de optimale diameter, soort materiaal, hoe luchtinslag in de leiding te voorkomen, en of nanotechnologie
kan helpen bij de reinigbaarheid.” De teruggewonnen warmte gaat naar de ontvangstruimte via vloerverwarming. “Wat te doen
met de warmte in de zomer is een onderzoeksvraag.”
Het gebruik van meerdere tanks ziet Fopma steeds meer als een noodzaak. “Een tank
kan niet groter zijn dan een RMO-vrachtwagen, want hij moet immers in een keer leeg.
In een tank zes of zeven melkmalen opslaan
lukt soms niet meer. Daarom moeten we een
goede ‘smart’ multitankbesturing ontwikke-

FOTO: ANNE VAN DER WOUDE

200 meter tussen put en tank
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Elke 12 tot 15 meter hangt er een cirkelvormig baken. In totaal 36 bakens. De onderzoekers beschikken hiermee over een belangrijke nieuwe onderzoekstool.

ruimte

Leeuwarden geeft
aan de toekomst
Uw bedrijf bij Dairy Campus Leeuwarden?
s
s
s
s

agrarisch kennis- en innovatiecentrum van de wereld
unieke onderzoeksmogelijkheden en demosite
uitstekend bereikbare toplocatie
beschikbare kavels

“ Dairy Campus Leeuwarden is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen
ondernemers en onderwijsinstellingen. Het is een broedplek voor innovatie en
ondernemerschap, waar niet alleen gevestigde dairy-bedrijven uit binnen- en buitenland
op af komen, maar waar ook ruimte is voor startups. We zien jonge, innovatieve
ondernemers aanhaken en daarmee groeit het netwerk voortdurend.”
Gina Tromp
adviseur Economische Zaken, gemeente Leeuwarden

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Gina Tromp van gemeente Leeuwarden: 06 4336 5376 of
gina.tromp@leeuwarden.nl (www.ondernemendleeuwarden.nl)

UW PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE

Gorredijk
Stiens
Surhuisterveen

Badweg 50
Truerderdyk 4a
Dalweg 7

(0513) 463825
(058) 2571712
(0512) 748010

info@broekens.nl
www.broekens.nl

Geissler Agrotechniek
Handelsweg 24
8152 BN Lemelerveld

0572-372555
www.Geissler.nl

Depot Noord:
De Lavalstraat 2 Hoogeveen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Installatietechniek
Klimaatbeheersing
Energietechniek
Milieutechniek
Agro inspecties en keuringen
Noodstroomvoorzieningen
Silo’s en vijzels
Voersystemen
Drinkwatersystemen

INNOVATIEF PROJECT

FOTO: ANNE VAN DER WOUDE

Omdat er een verband is
tussen genomische
fokwaarden voor
gezondheid en efficiëntie
en de werkelijke
prestaties van koeien,
kunnen veehouders
duurzaam vee fokken.

De koeien van Dairy Campus zijn ingedeeld in twee groepen. Een witte halsband staat voor fokkerij op efficientie,
een zwarte voor fokkerij op gezondheid.

Fokken duurzame melkkoe

O

p Dairy Campus loopt sinds april
2015 het project ‘Innovatieve fokkerij voor efficiëntie en gezondheid’. De eerste resultaten laten
zien dat dieren met een hogere genomische
fokwaarde voor efficiëntie ook daadwerkelijk
meer melk produceren. De dieren met een
hogere genetische fokwaarde voor gezondheid hebben een kortere tussenkalftijd. Op
basis van genomische testen zijn alle koeien
op Dairy Campus ingedeeld in twee groepen,
herkenbaar aan de kleur halsband. Een groep
met als fokdoel gezondheid en een andere
groep met efficiëntie als fokdoel. “Er is nu nog
veel overlap in de genetisch aanleg tussen
dieren in de twee groepen. Maar door verdergaande selectie kunnen we in de toekomst
dieren fokken die zich duidelijk onderscheiden op gezondheid of op een efficiënte melkproductie”, vertellen de projectleiders Yvette
de Haas en Roel Veerkamp.

Fokkerijconcept
De tools voor het fokken van een duurzame
melkkoe zijn: fokwaarden voor gezondheid
en voor efficiëntie, selectie (aan vrouwelijke
kant) op basis van genomische fokwaarden
en de InSire Talentscan. Het innovatieve fokkerijconcept maakt gebruik van de nieuwste
fokkerijtechniek genomic selection (InSire TalentScan van CRV) en de nieuwste fokkerijtools van CRV (Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie). Met de Better Life indexen

Project: Innovatieve
fokkerij
Doel: toepassen van de nieuwste fokkerijtechnieken voor het fokken van
een duurzame koe die gezonder is en
efficiënter melk produceert.
Projectleiders: Yvette de Haas en Roel
Veerkamp, Wageningen UR Livestock
Research.
Betrokken instellingen: Wageningen
UR Livestock Research, CRV en Dairy
Campus..
Financiers: CRV en Innovatiefonds.
Status: lopend.
Looptijd: 1 april 2015 t/m 31 maart
2019.

kunnen veehouders stieren kiezen die milieuvriendelijke dochters vererven, omdat zij voer
efficiënt omzetten in melk (efficiëntielijn). Of
stieren kiezen die gezonde dochters vererven, die gemakkelijk te managen zijn en minder antibiotica nodig hebben (gezondheidslijn). “Daarnaast gebruiken we data op basis
van een protocol ontwikkeld in het project
Smart Dairy Farming”, zegt De Haas. “Hierbij
verzamelen we data voor kenmerken als
melkproductie, klauw- en uiergezondheid,
ketose, metabole ziekten, afvoerredenen,
vruchtbaarheid, levensduur en voeropname
van melkkoeien.” Ook stroomt op Dairy Cam-

pus vrouwelijk vee uit het fokprogramma van
CRV in met gemiddeld een zeer hoge genetisch aanleg voor gezondheid en efficiëntie.
Het doel is om selectielijnen te creëren voor
gezonde en efficiënte melkkoeien door zowel
aan de vrouwelijke kant als bij de stieren
streng te selecteren op deze indexen.

Prestaties in de praktijk
Door toepassing van het innovatieve fokkerijconcept gaat de genetische aanleg van de
veestapel op Dairy Campus tot de top van
Nederland behoren. Verbetering van prestaties van melkvee wat gezondheid, efficiënt
voergebruik en een efficiëntie melkproductie
betreft, is van belang voor de gehele Nederlandse melkveesector. “Melkveehouders en
anderen zijn soms nogal sceptisch over nieuwe fokkerijtools die nu beschikbaar zijn, en
komen, maar het gaat er wel voor zorgen dat
dieren daadwerkelijk beter gaan presteren”,
weet Veerkamp. Door fokkerij verbetert de
gezondheid en efficiëntie en daarmee het
rendement en duurzaamheid van de Nederlandse melkkoe. Door het delen van de innovatieve fokkerijkennis met melkveehouders,
kan de praktijk ook profiteren van de nieuwe
foklijnen. “Een gezonde koe die voer efficiënt
omzet in melk, levert de beste prestaties en
dat is altijd in het voordeel van de melkveehouder”, vindt De Haas.
Janet Beekman
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Dairy Training Centre Leeuwarden & Oenkerk
Dairy Traning Centre is een voortzetting
van PTC+ Oenkerk.
Wij bieden trainingen aan voor melkveehouderij en de
periferie. Zie onze website voor het trainingsoverzicht.
www.dairytrainingcentre.com
Voor jonge ondernemers die in de melkveehouderij
verder willen, maar geen HBO studie willen
volgen, hebben wij de Middelbaar Kader
Geef je op voor
Melkveehouderij (MKM). In deze training
de verkiezing:
ga je bewust kijken naar het melkvee‘’De Jonge Koeienboer
houderij bedrijf en leer je keuzes te maken
Van Nederland’’
en veranderingen door te voeren.
en maak kans op gratis
deelname aan
de training MKM.

dairytrainingcentre.com

Dairy Training Centre +31 (0)58 727 10 16 / info@dairytrainingcentre.com
Hoofdvestiging & trainingslocatie: Boksumerdyk 11, 9084 AA Leeuwarden
Trainingslocatie: Sanjesreed 4, 9062 EK Oenkerk

Wij inspireren en leren mensen om
met passie en vakmanschap te werken
aan een duurzame, mooie wereld.

VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

www.nordwincollege.nl

Doe
iets
zinnigs
Volg een hbo-opleiding
bĳ Van Hall Larenstein.
Meer info? Kĳk op:
www.hvhl.nl
Onderzoek jĳ hoe kruidenrĳk grasland
van invloed is op de gezondheid van de
koe en de biodiversiteit van het land?

Is het mogelijk om
koeien te weiden
met behulp van
signalen, zonder
zichtbare
afrastering? Op
deze vraag hoopt
het project
GrazeGuide
antwoord te geven.

FOTO: JAN WILLEM SCHOUTEN
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Stripgrazen is effectief beweiden. Een virtuele afrastering kan veel arbeid van het verzetten van de draad besparen.

Weiden met virtuele afrastering

E

fficiënt beweiden is mogelijk met
stripgrazen, waarbij melkvee een
hoog percentage afgraast. Door de
hoge arbeidsbehoefte van het telkens
verplaatsen van de afrastering, past echter
slechts een klein aantal melkveehouders
stripgrazen toe. Dairy Campus onderzoekt of
stripgrazen efficiënter kan door het weiden
van koeien met behulp van signalen. “We willen onderzoeken of het mogelijk is om runderen met signalen te sturen en ze zo in een bepaald en in de tijd variabel graasgebied te
houden”, zegt projectleider Pieter Hogewerf.
“Ook de impact van deze signalen op dierenwelzijn, nemen we mee in ons onderzoek.”
Het doel van het project GrazeGuide is om efficiënt graslandgebruik te realiseren met weinig arbeid.

Graze Guide: onzichtbare afrastering
Het principe van Graze Guide is eenvoudig.
De koe krijgt aan haar halsband een sensor,
die stuursignalen geeft zodra het dier een onzichtbare, ingegraven afrastering nadert. Een
rond een perceeldeel ingegraven draad (ringleiding) geeft continu een signaal af, die de
sensor in de halsband ontvangt als een dier in
de buurt van deze leiding komt. Deze geeft
een waarschuwingssignaal – geluid – als het
dier de grens van het graasgebied nadert en
een correctiesignaal – elektrische schok – als
grensoverschrijding dreigt. Deze methode
van diersturing heet ‘wireless of virtual fencing’.

Project: GrazeGuide
Doel: onderzoek naar arbeidsextensieve, efficiënte en welzijnsvriendelijke
weidegang met virtuele afrasteringsmethoden (geen zichtbare afrastering).
Projectleider: Pieter Hogewerf, Wageningen UR Livestock Research.
Betrokken instellingen: Dairy Campus,
Veenweiden Innovatiecentrum, Carus,
Courage en HAS Den Bosch.
Financiers: Courage, Dairy Campus Innovatiefonds, Melkveefonds.
Status: lopend.
Looptijd: eerste project in 2013, huidige project tot eind 2016.

“Ook met gps is een virtuele grens te definiëren via geografische coördinaten en het
afgeven van signalen via positiebepaling in
de halsbandsensor”, vertelt Hogewerf. “Dat
maakt aanpassing van grenzen van graasgebied eenvoudig en met gps heb je meer mogelijkheden om koeien te sturen. Maar gps
geeft nog te veel technische belemmeringen,
zoals een hoog energieverbruik.” In het project GrazeGuide wordt daarom gewerkt met
ingegraven ringleidingen. Het concept virtual
fencing is niet nieuw. In 2000 waren hiermee
in de Verenigde Staten al de eerste experimenten en in 2008 in Australië.
Tussen 2013 en 2015 zijn verkennende

proeven uitgevoerd in samenwerking met
Carus en Courage op Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Hieruit blijkt dat koeien zich laten sturen met signalen, maar ook dat dieren
zich niet altijd laten tegenhouden door de
virtuele afrastering. Bijvoorbeeld als er andere dieren aan de andere zijde lopen. “Dit voorjaar testen we GrazeGuide op Dairy Campus
met zestien melkkoeien, waarbij we ook te
maken krijgen met tochtige koeien.” Later in
het jaar beoordelen betrokken partijen welke
beweidingssystemen mogelijk zijn met GrazeGuide. Onder andere of het mogelijk is om
in de loop van de dag de percelen een aantal
maal aan te passen.
Van belang is om koeien te leren hoe het
systeem werkt, zodat ze bij het waarschuwingssignaal al niet verder richting de ringleiding bewegen. De dieren hebben dan controle over de situatie, zodat ze een elektrische
schok kunnen vermijden. “Het ligt voor de
hand om een geluidsignaal te gebruiken als
waarschuwing voor de koeien, maar het is
mogelijk dat het dier gevoeliger is voor andere informatie”, vertelt Hogewerf, die aangeeft
dat het onthouden van de vorige grenspositie nadelig kan uitpakken voor toepassing
van GrazeGuide. Ook dat wordt onderzocht.
De dierexperimentcommissie van de WUR
heeft op advies van de Centrale Commissie
Dierproeven goedkeuring verleend aan uitvoering van de GrazeGuide-proeven.
Janet Beekman
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Dairy is the future

8

Dairy Campus in
vogelvlucht

7

12
4

Drie dagen staat Dairy Campus in het teken van de
toekomst van de zuivelketen. Een officiële opening
door staatssecretaris Martijn van Dam, interactieve
kennissessies door onderzoekers en netwerken met
toeleveranciers, afnemers en onderwijsinstellingen.

O

p 26 mei opent staatssecretaris
Martijn van Dam de Dairy Campus
officieel. Dat is de opmaat voor
een driedaags evenement voor de
melkveehouderij. Dairy Campus zet haar deuren namelijk wijd open op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 mei, elke dag van 9.30
tot 15.30 uur. Melkveehouders, periferie en
andere geïnteresseerden zijn dan van harte
welkom het nieuwe bedrijf te bekijken.
De donderdag en vrijdag zijn netwerkdagen, dan heeft iedereen die beroepshalve

28
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werkzaam is in de melkveehouderij en zuivelketen volop de kans om met elkaar in contact
te komen. Op zaterdag verwacht het innovatie-, opleidings- en onderzoekscentrum ook
vooral veel nieuwsgierige burgers te verwelkomen. De nadruk ligt dan op het beleven
van de ‘smaakmakers van de zuivel’.

Toekomst van de zuivelketen
De drie dagen staan in het teken van de toekomst van de zuivelketen. Niet voor niets is
de slogan van deze dagen ‘Dairy is the future’.

10
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14
6
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11
13

3
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i
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i. INFOBALIE
1. Beweidingsveld
Pars Granen/Visscher/
Limagrain
Loonbedrijf Thijssen
Gras en beweiding, Wageningen UR
Kringlopen, Wageningen UR
Biodiversiteit, Wageningen UR
Kurzrasen, VHL
Beweidingsdemo, Wageningen UR/VHL
Farmwalk, Wageningen UR/VHL

2. Praktijkstal en onderwijsplein
Mueller
DeLaval
Melkwinning, DTC
Klauwverzorging, DTC
VHL/Nordwin/DTC (3 infostands)
Koeien en kruiden, VHL
Graslandkompas, VHL

3. Ontmoetingsplein
AB Vakwerk
Gemeente Leeuwarden/
Provincie Fryslân
GD diergezondheid
FrieslandCampina
Kaasproeverij, DTC
DLV
Klimaatverandering, Wageningen UR

4. Mestplein
Oosterhof Holman
Mestverwaarding, Wageningen UR

5. Innoflex ligboxstal
NEDAP
Innoflex Agriprom
Broekens

6. Voedingsstal
Smits Agro

Hokofarm/Insentec/SAC
Agrovision
Agrifirm Feed
Agrifirm Exlan
QLIP
DLF seeds & science
Smart Farming, Wageningen UR
Trioliet

7. Koe en Kalf

Geissler
Courage
Duurzame huisvesting, Wageningen UR

10. Innoflex vrijloopstal
Innoflex V-stal en Hollema
Jacob Noord

11. Melkstal
GEA

Kalveropfok, Wageningen UR/VHL
Jongvee Protocollen, DTC

12. Grassendemoveld

8. Transitiestal

DLF seeds & science
Grasdemoveld, VHL

CRV4all
Levensduur, Wageningen UR
Duurzame fokkerij, Wageningen UR

9. Milieu- en meetstal
Airkoe
DSD

13. Water
Water op de boerderij, Wageningen UR
LTO Noord

14. Sleufsilo’s
Bosch Beton
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Route en parkeren
Dairy Campus is gelegen aan de Boksumerdyk 11 in Leeuwarden. Rondom
Leeuwarden wordt
de route hierheen
met speciale borden
aangegeven.
Leeuwarden is eenvoudig te bereiken
met openbaar vervoer. Aan de rand van
de binnenstad bevindt zich het Cen-

traal Station. Vanaf
het station is Dairy
Campus gemakkelijk
te bereiken met een
NS-fiets (5-10 minuten fietsen).
Komt u met de eigen
auto dan kunt u op
industrieterrein De
Zwette V parkeren
(afslag 24 van de
N31). Dit is op loopafstand van Dairy
Campus. Bij slecht

Openingstijde

weer kunt u parkeren
op het parkeerterrein
van WTC Expo (Heliconweg 52, Leeuwarden). Van daar af rijden dan pendelbussen van en naar Dairy
Campus.
Kijk op www.openingdairycampus.nl
voor het laatste
nieuws over de parkeerlocaties tijdens
de open dagen.

P
Boksumerdyk 11

n

mpus
van de Dairy Ca
De open dagen
tot
30
9.
28 mei van
zijn op 26, 27 en
14.30
t
ekers kunnen to
15.30 uur. Bezo
starten
op, rond 16.00
uur het terrein
t melden rondom he
de werkzaamhe
eer
oproutes niet m
ken en zijn de lo
toegankelijk.

Naast bezichtiging van de gebouwen en onderzoeksfaciliteiten maakt Dairy Campus veel werk van interactie met en tussen de bezoekers.
Ten eerste verzorgen medewerkers van
Wageningen UR Livestock Research, Van Hall
Larenstein (VHL) en Dairy Training Centre
(DTC) donderdag 26 en vrijdag 27 mei kennisloketten waarbij ze bezoekers uitdagen mee
te denken over toekomstige ontwikkelingen
in de melkveehouderij. De loketten gaan over
actuele onderwerpen als mestverwaarding,
levensduur, smart farming, efficiënt gebruik
van grondstoffen, gras en beweiding, kringlopen, duurzame huisvesting, biodiversiteit, klimaatverandering en jongveeopfok.

Daarnaast
zijn er ook
een dertig
standhouders, toeleveranciers,
dienstverleners en vertegenwoordigers van de diverse
opleidingsinstellingen in en
rond de stallen aanwezig
om toelichting te geven.
Daardoor worden het drie
inspirerende dagen waarbij
alle partijen uit de zuivelsector volop de kans krijgen elkaar te ontmoeten
en kennis met elkaar te
delen.
Robert Bodde

Colofon
DAIRY CAMPUS MAGAZINE
Boksumerdyk 11
9084 AA Leeuwarden
telefoon: (058) 21 675 92
www.dairycampus.nl
Aan dit nummer werkten mee:
Lex Aalders, Janet Beekman, Robert Bodde, Aalt
Dijkhuizen, Imago Mediabuilders, Louise Fresco, Frits Huiden, Wijnand, Hogenkamp, AnneMarie van der Linde, Diederik Sleurink, René
Stevens, Jan Willem Veldman, Ton Velthuysen,
Bert Westenbrink, Willeke Wissink
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COPYRIGHT Het is niet toegestaan om, zonder
voorafgaande toestemming van Dairy Campus
gepubliceerde artikelen, onderzoeken of
gedeelten daarvan over te nemen, te (doen)
publiceren of anderzins openbaar te maken of
te verveelvoudigen.
DISCLAIMER Alle (redactionele)
informatie, waaronder begrepen adviezen,
ideeën en meningen, is op zorgvuldige wijze
en naar beste weten samengesteld. De inhoud
en inkleding van advertenties is bepaald door
of namens adverteerders en wordt door Dairy

Campus, de uitgever van Dairy Campus Magazine, of door de redactie niet beoordeeld op de
juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Dairy Campus en auteurs zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met gebruik van
(redactionele) informatie en de inhoud en
vormgeving van advertenties.
Productiecoördinatie:
John van Hummel
Druk:
Senefelder Misset bv, Doetinchem

Afscheidingshekken
HVLS ventilatoren

Voerhekken

Ligboxbedekking
Mestsystemen

Zijwandventilatie

Ligboxafscheidingen
Drinkwatervoorziening

Renovatie of nieuwbouw?

DSD Stalinrichting kenmerkt zich door diervriendelijkheid,
arbeidsbesparing en duurzaamheid. Wij doén wat we zeggen
en kunnen dankzij onze locaties in Dokkum en Drachten
snel en ﬂexibel anticiperen op uw wensen.
Snel, concurrerend, direct, zonder communicatieruis.

Fortuinweg 4 • 9101 PE DOKKUM • T. 0519 228 100 Renoveren of (nieuw)bouwen?
info@dsd-stalinrichting.nl • www.dsd-stalinrichting.nl Neem contact op met DSD!

Your Partner in Quality Assurance in Agrofood
3 Central

M i l k Te s t i n g

- P a y me n t p u rp o s e s a n d f o o d s a f e t y m o n i t o r i n g
- D a i r y He rd I m p ro v e m e n t

3 C h e mi ca l a n d M i c ro b i o l o g i c a l A n a l y s e s
3 A u d i t s , I n s p e c t i o n s a n d C e rt i fi c a t i o n t h r o u g h o u t
3 C r ea t i n g v a l u e b y I n n o v a t i o n

the dairy chain

quality assurance in agrofood

+31 (0)88 754 70 00
info@qlip.com
www.qlip.com
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Voor al uw: - Silo’s FlexAugers & Vijzels
- Volautomatische voersystemen
- Eigen 24-uurs service

De specialist in stalventilatie

eft
Dairy Campus Leeuwarden he
ntilatie
nieuwe stallen gebouwd, en de ve
vertrouwd!
vanzelfsprekend aan Airkoe toe
Airkoe BV Dearsum nr 3 8644 VP Dearsum Tel: 0515 23 03 04 Email: info@airkoe.nl www.airkoe.nl
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FOTO: DIEDERIK VAN DER LAAN

Het herkennen van
subacute pensverzuring
via biomarkers in de melk
is nog niet zo eenvoudig.
Het grootste probleem is
het traceren van de
koeien met SARA.

Dairy Campus probeert via melkonderzoek het ontstaan van pensverzuring vroegtijdig aan te tonen. Rantsoenen
snel aanpassen moet dan klinische problemen voorkomen.

Biomarkers tegen pensverzuring

S

ubklinische pensverzuring of subacute ruminal acidosis (SARA) komt in
Nederland bij veertien procent van de
melkkoeien voor, maar het is niet altijd duidelijk welke koeien dat zijn. Vroege
opsporing van SARA kan erger voorkomen.
Dit was aanleiding voor het project Biomarkers voor pensverzuring, één van de projecten uit het Innovatieprogramma Dairy Campus. De hypothese is dat tijdens pensverzuring de melksamenstelling verandert. Als via
biomarkers of indicatoren in de melk vroegtijdig subklinische pensverzuring te herkennen
is, dan kunnen veehouders het rantsoen tijdig
bijsturen om klinische pensverzuring te voorkomen. “Het idee is goed, maar de praktijk is
echter weerbarstig”, zegt Jan Rademaker van
Qlip op basis van de eerste resultaten van het
project. “Het viel niet mee om bij gezonde
koeien de pens-pH voldoende te verlagen
door het verstrekken van pensverzurende
rantsoenen. Blijkbaar kunnen koeien hun
pens-pH goed zelf reguleren, onder andere
door aanpassing van de dagelijkse drogestofopname en microbiologische bijstellingen in
de pens.”

Herkennen pensverzuring
Er is geprobeerd om in een voedingsproef
met acht koeien met pensfistels subklinische
pensverzuring te veroorzaken en vervolgens
te kijken of de melksamenstelling verandert.
Gedurende twee rondes met elk vier koeien

Project: Biomarkers voor
pensgezondheid
Doel: ontwikkelen indicator om pensverzuring te voorspellen op melksamenstelling, bruikbaar voor rantsoenoptimalisatie ter verbetering pensgezondheid en voerefficiëntie.
Projectleider: Roselinde Goselink, Wageningen UR Livestock Research.
Betrokken instellingen: Qlip BV, ForFarmers, Wageningen UR Livestock Research, Dairy Campus.
Financiers: Qlip BV, ForFarmers, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
Status: afgerond (in 2016 nog onderzoek naar indicatoren in melk).
Looptijd: augustus 2014 tot juli 2015.

Volgens Bart Tas van ForFarmers begint de
moeilijkheid bij pensverzuring al bij de definitie ervan. Wanneer is er sprake van pensverzuring? Het wordt gedefinieerd als een situatie waarin de pens-pH gedurende minimaal
drie uur lager is dan 5,8, maar hoe is dit in de
praktijk klinisch vast te stellen? “In de praktijk
verdenken we koeien met verminderde voeropname, een lagere melkproductie en met
dunnere mest op SARA, maar de werkelijke
gevallen van SARA op basis van metingen
van pens-pH varieert enorm”, stelt Tas. Het
continu meten van de pens-pH is het meest
betrouwbare instrument, maar dat is te duur
om in de praktijk toe te passen. Ook de vet-eiwitinversie in de melk is een belangrijke indicatie, maar ook deze is niet nauwkeurig genoeg.

Praktijkproef met 2.000 koeien
en twee typen pensverzurende rantsoenen is
dagelijks de melkproductie en drogestofopname gemeten en elke twee minuten de
pens-pH met een pH-bolus in de pens. Koeien
op een rantsoen met een hoger aandeel
krachtvoer in vergelijking met de controlegroep hadden SARA, maar de pens-pH kwam
niet lager dan 5,6. De koeien op een rantsoen
met krachtvoer dat meer snel afbreekbare
koolhydraten (70 procent gemalen tarwe) bevatte en een lager ruwvoeraandeel ontwikkelden geen SARA.

Het project is opgeschaald naar een praktijkproef met circa 2.000 koeien op 15 melkveebedrijven. Op basis van koesignalen of klinische symptomen worden koeien met een SARA-verdenking vastgelegd. Vervolgens onderzoekt Qlip of er een relatie is tussen deze
koeien en samenstelling van de melk. “We
kunnen met infraroodtechnologie steeds
meer meten in de melk”, zegt Rademaker. “Als
indicator voor het traceren van SARA komen
circa 18 biomarkers in aanmerking.”
Janet Beekman
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Van de wei
naar de stal

FOTO: ANNE VAN DER WOUD E

Medewerker Menno Nieuwhof van
Dairy Campus begeleidt de laatste
koeien van de wei naar stal. Bij mooi
weer een aangename wandeling van
twee maal 600 meter. Op de achtergrond zijn de nieuwe stallen te zien
waar in totaal 600 koeien zijn gehuisvest. De duur van de weidegang is afhankelijk van weer en grasaanbod. In
de derde week van april varieerde het
aantal uur buiten van 2,5 tot 6 uur per
dag.
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Alles in
één Smarttag
• Accurate Koe Positiebepaling: snel
koeien vinden op koelengte nauwkeurig
• 24/7 RealTime Tochtdetectie:
ten minste 90% detectiepercentage
• Gezondheidsmonitoring: detecteert
mogelijke gezondheidsproblemen

Nedap Koe Positiebepaling
altijd met geïntegreerde
Tochtdetectie en
Gezondheidsmonitoring

• ISO-identificatie: voor voeren, separeren
en melkmeting

nedap.com/allesineensmarttag

INNOVATIEF PROJECT

FOTO: MARK PASVEER

De kalveropfok op
melkveebedrijven laat
nog te wensen over. Op
Dairy Campus werken
verschillende organisaties
en disciplines samen aan
een innovatief
kalveropfokconcept.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe opfokconcept is er veel aandacht voor arbeidsgemak en arbeidsbesparing voor
de melkveehouder.

Opfok kalveren kan beter

V

oor een goede benutting van de
productiecapaciteit van een melkkoe is een goede opfok van het dier
cruciaal. Op veel melkveebedrijven
is in het optimaliseren van de kalveropfok
nog een slag te slaan. Een aantal partijen
werkt samen in het project InnoCalf (zie kader) om te komen tot een optimale opfok van
kalveren. “Belangrijke oorzaken van een suboptimale opfok zijn gebrek aan aandacht, tijd
en een heldere werkwijze. Dat risico neemt
toe bij schaalvergroting”, zegt projectleider
Jetta Heeres. Bij de ontwikkeling van het
nieuwe opfokconcept is er ook veel aandacht
voor arbeidsgemak en arbeidsbesparing voor
de melkveehouder.
Doel van het nieuwe kalveropfokconcept
zijn gezonde kalveren die zich optimaal ontwikkelen tot melkkoeien die lang meegaan
en een hoge levensproductie realiseren. “Om
een optimale gezondheid en groei van het
jonge dier te borgen, is een integrale aanpak
van kalveropfok noodzakelijk”, zegt Heeres.
De samenwerkende partijen nemen alle relevante aspecten van kalveropfok mee in het
InnoCalf-concept. Zoals voeding van geboorte tot zes MEIen leeftijd, huisvesting, arbeidsefficiëntie en management (verzorging)
met nadruk op hygiëne en diergezondheid.
Het project vergelijkt twee kalvermelkschema’s gedurende de eerste negen weken
op groei en ontwikkeling van het kalf. Het
LifeStart-programma van Sprayfo (50 kg

Project: InnoCalf
Doel: de ontwikkeling van een innovatief kalveropfokconcept voor goed
ontwikkelde vaarzen.
Projectleider: Jetta Heeres, Wageningen UR Livestock Research.
Betrokken instellingen: Wageningen
UR Livestock Research, CVI, VDK Products, ForFarmers, Trouw Nutrition
(Sprayfo), Dairy Campus.
Financiers: genoemd bedrijfsleven en
Dairy Campus Innovatiefonds.
Status: start in januari 2015.
Looptijd: vanaf juni 2016 t/m eind 2018.

melkpoeder) en een intensiever LifeStartvoerschema met nagenoeg onbeperkt kalvermelk (70 kg melkpoeder). Doel van
LifeStart is maximale ontwikkeling van het
kalf in de eerste twee MEIen. Centraal staat
een goede ontwikkeling van uierweefsel en
vitale organen, belangrijk voor een optimale
prestatie van de toekomstige vaars. De onderzoekers vergelijken een innovatief arbeidsbesparend voer van ForFarmers met het
verstrekken van traditionele voeders. Naast
veel arbeidsgemak is de verwachting dat het
innovatieve voer ook positieve effecten heeft
op de ontwikkeling van het kalf.
Daarnaast wordt een nieuw huisvestingssysteem onderzocht. Traditioneel zijn de kal-

veren, na opvang in eenlingboxen, in groepen op stro gehuisvest met een drinkautomaat of in kleinere groepen met voeding via
(speen)emmers of milkbars. Het nieuwe systeem van VDK products is een combinatie
van individuele huisvesting, waarna vier kalveren in één groep staan in een groepshok
met een loop/vreetgedeelte en een liggedeelte. “Naast een strobed onderzoeken we
twee alternatieven als ligbed op groei, ontwikkeling, hygiëne en arbeidsbesparing.”

Aandacht en werkwijze
Voor een optimale hygiëne en gezonde, vitale
kalveren zijn protocollen of vaste standaarden belangrijk. Met consequent en volgens
vaste routines werkzaamheden uitvoeren,
krijgen kalveren de aandacht die ze verdienen. Hierbij gaat het niet alleen om vaarskalveren, maar ook om een goede opfok van
stierkalveren in de eerste weken. “Het is belangrijk dat de melkveehouderij haar verantwoordelijkheid neemt voor levering van gezonde en vitale kalveren aan vleeskalverhouders.” De samenwerkende partijen vinden het
voor een succesvolle innovatie belangrijk om
melkveehouders als eindgebruikers al in een
vroeg stadium te betrekken bij het onderzoek. Een klankborgroep van melkveehouders toetst gedurende het project het InnoCalf concept op praktische uitvoerbaarheid.
Janet Beekman
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Dairy Campus gaat verarmde
grond eerst opknappen

Het Innovatiecentrum kreeg er een portie matig
ontwaterde en verarmde grond bij. ‘Zonder goede
ontwatering, weinig kwaliteit. Daar zullen we eerst
wat aan moeten doen’.
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wel sterk en de toestand van twee blokken is
lichtelijk uitgewoond te noemen, omdat de
percelen jarenlang aan diverse gebruikers
werden verpacht voor de teelt van snijmaïs.
Dairy Campus zal de komende jaren nog behoorlijk in deze grond moeten investeren.
Herman de Boer heeft drie kaarten met de
percelen voor zich op tafel liggen. De bodemkundige van WUR wijst op de percelen met

codering F en H en vertelt dat die een jaar of
acht geleden zijn overgenomen en op orde
gebracht. Het waterpeil ging omlaag en de
percelen zijn gedraineerd. “De ontwatering
aanpakken maakt een groot verschil. Bij matige tot slechte ontwatering blijft de grond
lang nat en koud in het voorjaar. Daardoor
komt de grasgroei traag op gang”, zegt hij.
Verder zorgt een slechte ontwatering voor

FOTO: WUR

H

et landschap rondom Dairy Campus
is fors veranderd. Aan de ene kant
kwam het bedrijventerrein dichterbij, aan de andere kant is een nieuw
stuk snelweg aangelegd. Die ontwikkelingen
zorgen voor een verschuiving in percelen van
het Innovatiecentrum. Er vielen percelen af,
maar richting Goutum kwamen er drie grote
blokken percelen bij.
De oppervlakte grond bij het bedrijf is
daarmee uitgebreid naar totaal 195 hectare.
Kaartjes van de percelen rond het bedrijf vertonen een lappendeken aan percelen. Ze
hebben een behoorlijke maat, van 1 tot 7
hectare, maar de variatie in oppervlakte en
ook in vormen is groot. De percelen aan de
buitengrenzen hebben schuine kanten en lopen soms in een punt uit. De percelen rond
de boerderij zijn perfect bereikbaar over kavelpaden en vormen een beweidbare huiskavel van 90 hectare. De drie blokken die erbij
kwamen zijn over de weg bereikbaar, maar te
ver om er koeien te weiden. De grondsoort
van deze blokken komt overeen met die van
de bestaande percelen, het is jonge zeeklei
met een afslibbaarheid van tussen de 60 en
80%.
De ontwatering en afwatering verschilt

FOTO: ANNE VAN DER WOUDE

Hoofdrol voor
ontwatering
en regenworm

Horizontale wormgangen verbeteren zowel de beworteling als ontwatering van een perceel.

voorbeeld mag het perceel met PAL-getal 91
rustig afzakken naar 50, dat is nog een prima
waarde. Als je de verschillen naast elkaar legt,
kun je je bemestingsplan verfijnen en daar op
afstemmen.”

Regenworm naar de zin maken

een snelle achteruitgang van de kwaliteit van
de grasmat en de grasproductie. Onproductieve grassoorten, zoals ruwbeemdgras, krijgen bij natte percelen een steeds groter aandeel in de zode. Een hoog maaipercentage,
zoals Dairy Campus dat de laatste jaren heeft
gehad, versnelt dat proces ook nog eens. Verbetering van de ontwatering heeft daarom
prioriteit, voordat andere maatregelen zoals
herinzaai worden toegepast.
Een bekend euvel met de zeekleigronden
zoals die van Dairy Campus is dat ze op basis
van de bodemanalyses behoorlijk vruchtbaar
lijken, terwijl dit er in de praktijk ‘niet altijd uit
komt’. De Boer legt uit dat het bodemleven bij
nattigheid slecht gedijt, waardoor de bodem
last heeft van zuurstofgebrek. Organische
stof en nutriënten zoals stikstof zijn voldoende aanwezig, maar worden te weinig omgezet en beschikbaar gemaakt door regenwormen, bacteriën en schimmels. “Een goede
ontwatering kan ook daarom de werkelijke
vruchtbaarheid van deze percelen een stuk
verbeteren.”

Drijfmest toedelen
De Boer heeft van twee percelen bodemanalyses meegenomen. Het ene perceel ligt bij

Dairy Campus zal de komende jaren nog flink moeten
investeren in verbetering van de percelen op drie blokken die het innovatiecentrum er recent bij kreeg. Een
deel ervan is lichtelijk uitgewoond door maïsteelt.

de boerderij en is goed onderhouden. Het
tweede perceel ligt op afstand, is duidelijk
minder vruchtbaar en matig ontwaterd. Het
gezonde perceel heeft een NLV van 250 kg N,
bevat veel wormen en een organische stofgehalte van 15,1%. Het PAL-getal van 91 geeft
aan dat er erg veel fosfaat in de bodem zit.
Het tweede perceel ziet er anders uit: het organische stofgehalte is 6,6% en het PAL-getal
45. Hoewel het gehalte organische stof aan
de lage kant is voor dit type kleigrond, is de
fosfaattoestand nog steeds ruim voldoende.
Geven de huidige bemestingsnormen
eigenlijk wel genoeg ruimte om percelen te
repareren? Volgens De Boer wel. Juist omdat
de bodemanalyses binnen een bedrijf vaak
grote verschillen laten zien. De goede percelen kunnen een tijdje met minder drijfmest
toe. Die kan zoveel mogelijk gebruikt worden
op de nieuwe percelen met bijvoorbeeld een
laag fosfaatgehalte, legt De Boer uit. “In de
praktijk kunnen veehouders meer gebruikmaken van die variatie. Als je voldoende bodemanalyses hebt, zie je de verschillen. In ons

Behalve de bemesting, kan een gerichte gewaskeuze bijdragen aan reparatie. Zo is Italiaans raaigras de eerste twee jaar na zaai een
snelle groeier met diepgaande wortels, die
veel verse organische stof produceren. Dairy
Campus heeft dit op een aantal recent overgenomen percelen ingezaaid, gevolgd door
doorzaai met Engels raaigras na twee jaar.
Ook rode klaver is een prettig gewas, omdat
het zelf stikstof bindt uit de lucht en die doorlevert aan de bodem en het bodemleven. De
Boer: “Het mooie van klaver is dat er dagelijks
geleidelijk stikstof uit beschikbaar komt, via
een biologisch proces en in organische vorm.
Natuurlijke stikstofvoorziening, die direct verbonden is met de gewasproductie, stimuleert
het bodemleven meestal meer, en geeft meer
regenwormen dan wanneer dezelfde stikstof
met kunstmest wordt gegeven.”
Tegelijk gaat Dairy Campus aan de slag om
de percelen beter droog te leggen en te voorzien van drainage. Een goed ontwaterd perceel, waarop nooit langer dan 24 uur water
blijft staan, krijgt bij een goede gewasgroei
vanzelf meer regenwormen en die zorgen er
met hun gangen weer voor dat regenwater
vlot wordt afgevoerd. Bovendien ‘eten’ ze
grond en maken de nutriënten door vertering
vele malen beter beschikbaar voor opname
door het gewas. “Ze mengen de grond en verkleinen de organische stofdeeltjes, wat opname en afgifte van mineralen verbeterd. Ze
voegen er ook enzymen aan toe en stimuleren de bacteriegroei. Analyses van wormenmest laten zien dat de beschikbaarheid van
fosfaat daaruit wel zes keer groter is dan uit
gronddelen naast die worm.” Kortom: wil je
bodemvruchtbaarheid, maak het de regenworm naar de zin.
De Boer voelt de vraag aankomen of er
geen onderzoeksplan is voor de nieuwe percelen. “Zo ging dat vroeger vaak wel, dan was
er een team op gezet en werd het een onderzoekstraject. Nu is het onderzoek georganiseerd in projecten. Dairy Campus moet zich
als bedrijf zelf bedruipen. Het moet gewoon
uit de bedrijfsvoering komen, er is geen aparte zak geld voor beschikbaar. Momenteel
wordt er daarom door het bedrijf een stappenplan opgesteld om de komende jaren de
kwaliteit van bestaande en nieuwe percelen
geleidelijk verder te verbeteren.”
Diederik Sleurink
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maakt mede mogelijk

dong energy solar challenge

faderpaard

serious request

www.leeuwarderondernemersfonds.nl
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VAN DROOM
TOT
REALISATIE
mede
mogelijk
gemaakt door
agriﬁrm exlan

Agriﬁrm Exlan helpt u bij het realiseren van uw:
Stalontwerp

|

Aanvragen alle vergunningen

|

Bestemmingsplan

procedures | Opstellen bouwbestek | Bouwbegeleiding | Advies rondom
bedrijfsovername of bedrijfsuitbreiding | Opstellen kringloopwijzer |
Mest en Mineralen advies | Mestverwerking | Aankoop en verkoop van
productierechten | Bemiddeling in vvo’s
Meer informatie vindt u op onze website www.exlan.nl of bel
T 088 488 29 29.

schakel in succes

Samen werken
aan diergezondheid

www.gddiergezondheid.nl
GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, T. 0900-1770, F. 0570-63 41 04
www.gddiergezondheid.nl, info@gddiergezondheid.nl
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Centrale rol voor voe
Contractonderzoek
is belangrijke poot
onder voedingsstal
8

Het voedingsonderzoek is een
belangrijke, blijvende pijler van
Dairy Campus. Voor dat
onderzoek is een splinternieuwe
stal voor 128 koeien gebouwd.

H

et voedingsonderzoek is belangrijk
voor Dairy Campus. “Deze vorm van
onderzoek blijft dat ook, want
vraag naar nieuwe kennis rond veevoeding blijft. Al is het alleen maar omdat de
wereld verandert. Vergelijk de huidige omstandigheden maar eens met die van 25 jaar
geleden”, stellen Roselinde Goselink en Gert
van Duinkerken, voedingsonderzoekers van
Wageningen-UR. “De moderne koe vreet en
produceert meer. En dit gebeurt met ander
ruwvoer dan vroeger.” En voeding is de belangrijkste factor die de veehouder kan beïnvloeden en die ook direct invloed heeft op
nutriëntenbenutting en –verliezen, voerefficientie, diergezondheid en voersaldo .

Stal voor onderzoek
Op Dairy Campus in Leeuwarden moeten de
onderzoekers dit voedingsonderzoek dus ook
op de juiste en de meest moderne wijze kunnen uitvoeren. Het leidt tot een ‘state of the
art’ stal. De plattegrond toont 64 RIC (Roughage Intake Control) bakken van de Hokofarm Group. Aan elke kant van de voergang
zijn 32 bakken geplaatst. Een RIC-bak is genoeg om twee koeien te kunnen voeren.
Achter het ‘RIC voerhek’ zijn de ligboxen in
dwarsrichting opgesteld. Per 8 bakken zijn er
16 ligplaatsen, met aan het eind een Hokofarm/SAC krachtvoerstation. In totaal zijn er
zo 8×16 = 128 ligplaatsen. Door de dwarsopstelling zijn met hekken koeien per groepje
van 16 te scheiden als een proefopzet daar
om vraagt. De dieren krijgen individueel toe-
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De voedingsstal
biedt veel mogelijkheden tot het maken van groepen en
geeft ruimte voor allerlei vormen van
voedingsonderzoek.

gang tot de specifieke RIC bakken met het
juiste proefrantsoen. Nedap techniek in de
halstags herkent de koeien en de inhoud van
de bak wordt dan door de Hokofarm RIC software vastgesteld. De koe krijgt toegang en als
ze de bak weer verlaat, wordt het gewicht van
de bak weer geregistreerd. Het verschil is
door de koe opgenomen. De RIC bakken registeren naast begin- en eindgewicht ook de
begin- en eindtijd van het bezoek. Zo is voeropname en voeropnamegedrag te koppelen
aan vreetsnelheid. In de stal is er ook de mogelijkheid per 8 bakken om een van de bakken te wisselen met een RIC waterbak, wat

een beeld geeft van drinkbezoeken, wateropname en drinksnelheid per dier.
De Nedap halszenders zijn ook voorzien
van de functie tracking, waarbij via GPS op tablet of smartphone op een stalkaart te zien is
welke koe zich waar bevindt. Dat vergemakkelijkt het zoeken naar een specifieke koe.
Verder meet de halssensor ook realtime
tochtdetectie en vreetactiviteit, waarbij het
aantal maaltijden, de maaltijdduur en het interval tussen maaltijden wordt bijgehouden.
Ook kunnen koeien voorzien worden van
pens-pH bolussen die de zuurgraad van de
pensinhoud van de koeien registreert.

dingsstal
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voersilo 30 ton vloeibare voedermiddelen
voersilo 12 ton mengvoer
voersilo 6 ton mengvoer
weeg/mengsilo plus schakelkast en mengunit
voerbunker automatisch voersysteem

Aanvullend zijn er in de stal nog 16 vastzetplaatsen voor intensief onderzoek, wat
niet te combineren is met vrij bewegen in de
ligboxenstal, bijvoorbeeld voor plaatsen van
infusen of opvangen van de totale mestproductie voor verteringsonderzoek.
Het automatisch voersysteem Triomatic
T40 van Trioliet vult de RIC-bakken. Automa-

6
7
8
9
10

Triomatic T40 Trioliet automatisch voersysteem
Hokofarm RIC-bak
ligplaats koeien
krachtvoerstation
behandelruimte met 2×8 standen

tisch voeren vraagt minder arbeid en deze arbeid is flexibel inzetbaar. De meng- en doseerrobot mengt het rantsoen. De robot
hangt aan een stalen rail met daarnaast een
stroomrail, zodat tijdens transport gemengd
kan worden. De inhoud van deze robot is 3
kuub, en met de twee verticale vijzels zijn ook
kleine porties, vanaf 60 kilo, voor een gering

aantal koeien toch goed mengbaar. In theorie
is elke RIC-bak met een eigen mengseltje te
vullen. De software van de RIC-bakken communiceert met de Trioliet-software zodat de
robot ‘weet’ welke baken hij moet vullen. Voor
het ruwvoer en bijproducten zijn er vijf aanvoerbodems, groot genoeg voor meerdere
dagen voer.
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Net buiten de stal staan de krachtvoersilo’s. Er zijn acht silo’s van elk 6 ton inhoud.
Centraal daarin staat de silo met weegmengunit, schakelkast en bedieningspaneel.
Daarnaast zijn er nog twee grotere krachtvoersilo’s (12 ton) en een 30 ton silo voor opslag van vloeibare voedermiddelen.
De voerrobot weegt de verschillende voercomponenten in, zowel ruwvoer als krachtvoer. Mineralen worden via een nauwkeurig
tussenweegstation gedoseerd.

In het contractonderzoek worden voedingsproducten veelal getest op hun effectiviteit.
“Daarbij kan je denken aan diervoederadditieven of aan nieuwe voedingsconcepten, bijvoorbeeld voor koeien in de transitieperiode”,
verklaart Goselink.
Agrifirm is een van die contractgevers.
Hendrik Arends, sectormanager rundvee bij
Agrifirm: “We laten niet alleen al jaren door
Dairy Campus voedingsonderzoek uitvoeren
maar zijn ook de algehele voerleverancier op
Dairy Campus. Voorbeelden van onderzoek
zijn de 100-dagenaanpak voor de droogstand
en opstart van melkvee, het TopStart-concept
voor fors hogere melkproducties per koe, als
ook DairyStart voor de opfok van kalf tot sterke vaars in 22 à 24 MEIen. Het gaat ons erom
dat we niet alleen brok leveren, maar een totaal concept aan de veehouder bieden die hij

FOTO: MARK PASVEER

Contract en registratie

Hokofarm Group levert de Roughage Intake Control (RIC) bakken. Deze bakken worden overal ter wereld gebruikt
in veevoedingsonderzoek.

toepast als systeem. Dán draag je bij aan verbetering van technisch en financieel resultaat
op het bedrijf.” Direct na de opening van
Dairy Campus start Agrifirm met onderzoek
naar het effect van bewerkte grondstoffen op
het presteren van de koe en slim individueel
voeren. Dat kan leiden tot verlaging van voerkosten of verbetering van nutriënten- en mineralenefficiëntie.”

Het voedingsonderzoek wordt ook benut
voor registratiestudies omdat producenten
voor toelating van diervoederadditief op de
Europese markt bij onafhankelijke instituten
voedingsonderzoek moeten laten uitvoeren.
Wageningen UR wordt daarvoor vaak benaderd. De toelating van een product op de
Europese markt ligt bij de EFSA (European
Food Safety Authority). De conclusies en be-

Weidegang is bij verschillende fondsen een van de speerpunten. Zuivel NL heeft het
tot een van de belangrijkste
thema’s benoemd en ook in
het Melkveefonds weegt onderzoek en meer kennis rondom weidegang zwaar. Weidegang ondersteunt het imago
van de melkveehouderij en is
een icoon van de Nederlandse
zuivelsector, zowel nationaal
als internationaal. Het is
mede daarom dat Dairy Campus ruimte maakt voor onderzoek naar weidegang. In het
voedingsonderzoek is het zinvol te weten hoeveel gras
koeien buiten opnemen, hoe
je dat kan sturen, en hoe dat
gras benut wordt.
Roselinde Goselink legt uit
waar het beweidingsonderzoek zich op concentreert. “In
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de huidige beweidingsproeven bekijken we de effecten
van stripgrazen versus standweiden. Daarbij proberen we
de maximale grasopname te
halen.” Dat is te sturen door te
variëren in het grasaanbod en
de hoeveelheid en soort bijvoeding. De opname voor de
groep wordt bepaald door
eerst de grasopbrengst te bepalen en na uitscharen terug
te meten. Verder wordt er aan
het krachtvoer van de koeien
een onverteerbare markerstof
toegevoegd. Naarmate de totale opname door de koeien
toeneemt, is de concentratie
van deze markerstof in de
mest lager. Omdat bekend is
wat de koeien binnen bijgevoerd krijgen aan ruwvoer en
krachtvoer, is aan de hand
van de verdunning van de

FOTO: MARTEN SAN D BURG

Speciale plaats voor onderzoek naar weidegang

Verschillende sensoren volgen het vreetgedrag van koeien in de wei. Met een onverteerbare markerstof kan zelfs de versgrasopname worden berekend.

markerstof de opname uit
vers gras per individuele koe
te berekenen.
Voerefficiëntie op vers gras
is nog een redelijke ‘black
box’. Alles wat bijdraagt om
meer licht op dit onderwerp
te werpen draagt bij om de
koe in de wei te houden. Van

Duinkerken: “Als je de effecten wilt meten, moet je rekening houden met seizoeneffecten, het groeistadium van
het gras en het weer. Om verschillende systemen met elkaar te kunnen vergelijken,
neemt dit soort onderzoek al
snel een jaar of drie in beslag.”

vindingen van dit soort onderzoek worden
aan de opdrachtgever opgeleverd, die de resultaten opneemt in het dossier voor de
EFSA.

Fondsen
Het bekendste onderzoek dat de laatste jaren
in Lelystad draaide, is project Why Dry, dat
zich richtte op de mogelijkheden en effecten

van korte droogstand of zelfs doormelken
van koeien. Ook vervolgproject Droogstand
op Maat is hier uitgevoerd. Onderzoek naar
extra beweging voor droge koeien onder de
naam ‘Zwangerschapsgym’, heeft flink wat
aandacht van de praktijk gekregen. Inzetten
van een stapmolen voor koeien was een innovatieve onderzoeksmethode. Dit onderzoek leidde ertoe dat veel veehouders nu hun

Wijnand Hogenkamp

De dwarsopstelling van de ligboxen maakt het mogelijk om eenvoudig kleinere groepen te maken als het
voedingsonderzoek daar om vraagt.
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De Triomatic T40 zorgt er voor dat de RIC-bakken gevuld worden met het juiste rantsoen per proefgroep. Deze
vorm van automatisering vraagt minder arbeid en de arbeid is ook flexibeler inzetbaar.

droge koeien uitloop geven, zodat de extra
beweging het aantal gezondheidsproblemen
in begin lactatie vermindert.
Voor de financiering van dit soort projecten met praktische inslag zijn er drie belangrijke opdrachtgevers. De bekendste voor de
veehouder is ZuivelNL. Deze ketenorganisatie
van de zuivelsector is in 2014 opgericht door
LTO Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). “Het onderzoek van ZuivelNL
volgt deels de doelen van het platform ‘Duurzame zuivelketen’: klimaatneutrale ontwikkeling, verbetering van dierenwelzijn, behoud
van weidegang en behoud van biodiversiteit
en milieu”, zegt Van Duinkerken.
Daarnaast is er het Innovatiefonds Dairy
Campus, waarbij het onderzoek veelal opgezet en ingevuld wordt in samenwerking met
de industrie en midden- en kleinbedrijf. Dit is
meer op innovatieprojecten gericht en op
ontwikkelen van nieuwe concepten en technieken. Dan is er nog het Melkveefonds, gevuld uit de verkoop van de vroegere regionale proefbedrijven. Ook hier wordt thematisch
aandacht besteed aan onderzoeksvragen
voor de melkveehouderij van de toekomst,
op gebied van gras en weidegang, mest en
bemesting, levensduur melkvee en ‘smart farming’. Het melkveefonds wordt beheerd door
LTO en Wageningen UR.

45

Maaien in dienst van het weiden is vaak niet meer vol te houden

Beweidingssysteem voor
de toekomst in de maak
Ook de komende jaren is Dairy Campus het centrum
van WUR-onderzoek naar beweiding. “We
ontwikkelen moderne beweidingssystemen. De
bouwstenen zijn er al.”

O

nder het project Amazing Grazing
2.0 draaien de komende jaren
proeven met groepen koeien die
weiden in een veebezetting van 7
tot 8 koeien per hectare. Dezelfde proeven
draaien tegelijk op het Veenweide Innovatie
Centrum in Zegveld. Het onderzoek legt daarmee komende jaren de prioriteit bij optimale
beweidingsstrategieën voor bedrijven met
een krappe huiskavel. Veel melkveebedrijven
zijn afgelopen jaren immers gegroeid, terwijl
de huiskavel niet evenveel groter werd. Willen
ze de koeien weiden, dan gaat dat gepaard
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met een veebezetting van 5 tot 10 koeien per
hectare op de beweidbare percelen.

Weidegang behapbaar
Juist nu de druk vanuit de zuivel om meer
weidegang toe te passen toeneemt, is de behoefte aan kennis over optimale beweiding
onder veehouders groot, zo ervaart onderzoeker Bert Philipsen. Uit onderzoeken en
projecten van de afgelopen jaren kwam veel
bruikbare praktische kennis waar melkveehouders iets aan hebben. Philipsen brengt
met zijn collega’s die kennis volop aan de

man. “Daarnaast hebben we veel aanknopingspunten en bouwstenen waarmee we de
komende jaren moderne beweidingssystemen gaan ontwikkelen èn onderbouwen.”
Het doel is om beweiding efficiënter en behapbaarder te maken in goed uitgewerkte
concepten en adviezen, waarbij bedrijven
met grote koppels en bedrijven met een robot nadrukkelijk tot de doelgroepen behoren.
Afgelopen jaren heeft WUR samen met
veehouders de kennis over beweiding opgefrist en uitgediept. Dat gebeurde in projecten
met mooie namen als Dynamisch Weiden en
‘Amazing Grazing’. Veldproeven op Dairy
Campus en Zegveld en uitwisseling van kennis en ervaringen met veehouders gingen
daarin gelijk op. Samen met Stichting Weidegang leidde WUR adviseurs op tot Weidecoaches. Zij adviseren veehouders over weidegang en geven in studiegroepen cursus in het
maken van ‘Farmwalks’ als middel om de be-

Natuurinclusief melken

weiding goed te plannen voor een betere
grasopname en grasopbrengst.

Drone meet grasgroei
Philipsen legt uit dat met onderzoek op Dairy
Campus en Zegveld afgelopen jaren proeven
zijn gedaan met beweiding in een veebezetting van 6 koeien per hectare in drie systemen: stripgrazing, omweiden en roterend
standweiden. Daarbij is gekeken naar grasopbrengsten, grasopname, koegedrag, melkproductie en -gehalten. Ook zijn aanvullend
proeven gedaan, met het bestrijden van bossen en wegwerken of verteren van mestflatten bijvoorbeeld. Met de opgedane kennis
zijn meetmethoden verbeterd en is de advisering over beweiding gemoderniseerd.
Bij weiden met een hoge veebezetting is het
principe ‘maaien in dienst van het weiden’
niet vol te houden. Dat wordt dan ‘weiden in
dienst van het weiden’, bijvoorbeeld door

De Duurzame Zuivelketen
wil komende jaren werk maken van biodiversiteit en
weidevogels. Onderzoekers
van WUR spreken van ‘natuurinclusieve landbouw’.
Hoe biodiversiteit op moderne melkveebedrijven een
plek kan krijgen en wat er
dan onderzocht moet worden, is nog een open vraag.
Op Dairy Campus gaat WUR
er samen met het Van Hal instituut en het Nordwin college in Leeuwarden mee aan
de slag.
Met weidevogelbescherming is des te meer ervaring.
Sinds 2000 is er op 18 hectare aan weidevogelbescherming gedaan.
Met een wat hogere waterstand en een kwart hectare plas-drasweiland nam het
aantal nesten toe van 50
naar 110 in 2012.
De nieuwe snelweg om
Leeuwarden heeft het ge-

bied doorsneden, maar op
de overgebleven en nieuw
toegevoegde percelen
neemt het aantal nu weer
toe, zo vertelt Durk Durksz
van WUR. Maaien in fasen om
verschillende graslengtes te
houden (mozaïekbeheer) en
het gebruik van ruige stalmest zijn maatregelen die
duidelijk succes hebben.
“Inmiddels hebben we
geen subsidie meer voor de
weidevogelhectares, dus het
gaat de proefboerderij geld
kosten. Maar we zetten het
wel voort”, stelt Durk Durksz.
“Wat we in beeld willen brengen zijn de effecten van
maatregelen en wat die
maatregelen in tijd en geld
kosten. Wat ik zelf heel opvallend vond was het effect
van plas-dras. Daar trek je
duidelijk veel meer weidevogels mee naar je land. En
rond die plas zitten de meeste nesten.”

Beweiding volgens het
stripgraassysteem is goed
voor hoge versgrasopnames en een hoge grasopbrengst. Ook de komende
jaren worden er proeven
mee gedaan met hoge
veebezettingen van 7 tot
8 koeien per hectare.
FOTO: MARTEN SANDBURG
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Luchtopname van de beweidingsproeven met omweiden, standweiden en stripgrazen op Dairy Campus afgelopen
jaar.

uit maaien. Philipsen wil ook de planning van
de maaipercelen in hetzelfde systeem opnemen. “Het is ontwikkeld voor veehouders die
100% weiden en zo min mogelijk maaien. In
Nederland passen we meer een hybride systeem toe: weiden, en daarnaast bijvoeren en
een langere stalperiode met wintervoer.”

Grasopname meten met sensoren
Een ander thema is het nauwkeuriger schatten of meten van de opname van vers gras uit
de wei. Dit valt nu alleen indirect af te leiden
van de voeropname in de stal. “Afgelopen jaar
hebben we aangetoond dat sensoren aan de
koe voldoende gegevens opleveren om die
opname goed te schatten”, zegt Philipsen. Die
sensoren meten hoeveel tijd de koe besteed
aan liggen, herkauwen, lopen en grazen. Onderzoekers gaan die gegevens vergelijken
met intensieve metingen van individuele
grasopnames om daar ijklijnen uit af te leiden. Een computermodel moet uiteindelijk

FO TO : AKKERWEB.N L

heel kort af te grazen, zodat daarna toch een
schone en goed benutbare tweede weidesnede groeit.
“We weten wat van belang is, maar baseren
ons nog steeds op feiten en cijfers uit de jaren
zeventig en tachtig. De komende twee jaar
gaan we eerst de diepte in om de systemen
van de toekomst goed te onderbouwen met
onderzoekscijfers”, zegt Philipsen. “In het derde en vierde jaar ligt de nadruk meer op uitwerken naar concepten en adviezen.”
Het onderzoek, overigens in opdracht van
Duurzame Zuivelketen en gefinancierd door
ZuivelNL en ministerie van Economische Zaken, wordt voortgezet met proeven op Dairy
Campus en Zegveld en dan met de systemen
stripgrazen en roterend standweiden. Dat
moet bouwstenen opleveren om met nieuwe
technieken optimaler te beweiden. Bijvoorbeeld door de grasproductie te voorspellen
met een combinatie van gegevens van sensoren die bodemvocht en -temperatuur meten,
grashoogtemetingen en de weersvoorspelling. Wellicht kunnen drones in de toekomst
helpen de grasvoorraad en grasgroei sneller
vast te stellen dan met een grashoogtemeter.
Afgelopen jaren is er op Dairy Campus veelvuldig gevlogen met een drone die foto’s
maakte van de weidepercelen.
Daarnaast is het mogelijk beweiding beter
te plannen met hulp van een Nederlandse variant op de in Ierland en Nieuw-Zeeland ontwikkelde ‘Feedwedge’. Een aantal veehouders
van het project Amazing Grazing deden er al
enkele jaren ervaring mee op. Philipsen laat
een staafdiagram met groene en rode balkjes
zien. Het vertelt de veehouder in één oogopslag in welke volgorde hij zijn weidepercelen
het beste kan gebruiken en of er komende
tijd een tekort of teveel aan weidegras ontstaat. De rode balkjes zijn percelen met teveel
gras om te weiden: die kan de veehouder er-

Goed beweiden draait om planning. De Feedwedge, zoals veehouders die in Ierland en Nieuw-Zeeland gebruiken,
kan ook in Nederland een handig hulpmiddel worden.
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de grasopname kunnen berekenen. “Het zou
toch een mooie stap vooruit zijn als een veehouder dagelijks kan weten wat de koeien uit
de wei halen. Met die gegevens kan hij veel
scherper sturen met de bijvoeding op stal.”

Dé vraag
Nederland onderscheid zich van andere
graaslanden door wat Philipsen een ‘hybride
systeem’ noemt: we weiden wel, maar voeren
de koeien op stal nog een behoorlijk rantsoen
bij en koeien hebben een veel hogere melkproductie. Hoe bij een hoog niveau van bijvoeding toch nog voldoende vers gras in de
koe te krijgen en dat goed te benutten, is
eigenlijk dé vraag in het onderzoek. Philipsen:
“We gaan proeven doen waarin we variëren
met het bijvoedingssysteem. Niet alleen in
wat we bijvoeren, maar ook in wanneer we
bijvoeren.”
Zo komt er een proef waarbij de ene groep
koeien meteen na melken een rantsoen aan
het voerhek krijgt en de andere groep dat
voer pas rond middernacht krijgt aangeboden. De eerste groep zal ’s morgens dus met
meer honger de wei in gaan.
Een ander onderwerp van onderzoek is het
verschil tussen synchroon of a-synchroon eiwit voeren. Overdag eiwitrijk gras vreten en
’s nachts zetmeelrijke snijmaïs aan het voerhek is a-synchroon voor eiwit. Gangbaar is
om dat verschil een beetje af te vlakken met
eiwitrijke brok naast de maïs, omdat een constant rantsoen goed is voor de penswerking.
Aan de andere kant zijn er aanwijzingen dat
de koe die verschillen heel goed aankan en
door een paar uur energierijke voeding juist
meer getriggerd wordt om overdag meer eiwitrijke voeding (dus gras) te vreten.
Diederik Sleurink

De allerbeste grasrassen van Rassenlijst 2016
verkrijgbaar in onze grasmengsels

Engels raaigras diploïd:

SPUTNIK
Engels raaigras tetraploïd:

MELBOLT & DIWAN
Timothee:

SUMMERGRAZE

Postbus 1 • 4420 AA Kapelle • Tel. +31 (0)113 347 911 • Fax +31 (0)113 330 110 • www.dlf.nl • info@dlf.nl

Hoe haal ik meer
rendement?

Een goed presterende veestapel is de basis. Het is uw
bron van inkomsten, uw levenswerk. Maar hoe maakt u
de productie efficiënter? En hoe houdt u de gezondheid
van uw dieren op peil en de kosten in de

hand? CRV helpt met advies, dienstverlening en slimme
oplossingen. Zodat u snel en gericht kunt sturen op
optimaal presterende dieren. De veestapel maakt het
verschil, ook als u meer rendement wilt behalen.

Meer weten? Bezoek www.crv4all.nl, bel 088 00 24 440
of volg ons op twitter @crv4all
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Ook meer melken binnen de huidige regels?
“Met CowVision benut
ik mijn fosfaatruimte
optimaal. Ik kan
maximaal melken.”
Grip op:
voeren
mineralen & mest
liquiditeit

In CowVision komt alles samen!

Voerefﬁciëntie

www.cowvision.nl

Fosfaatefﬁciëntie

Liquiditeit

INTERVIEW

‘Trots op Dairy Campus’
De provincie investeerde
fors in de komst van de
Dairy Campus naar
Leeuwarden en dat is niet
voor niets. De
melkveesector is direct
en indirect goed voor 7%
van de Friese
werkgelegenheid.

Zijn de Friese melkveehouders blij met
de vestiging van de Dairy Campus bij
Leeuwarden?
“Ja, veel melkveehouders zijn er trots op. Je
moet er niet aan denken dat een dergelijk
groot kennisinstituut aan de Friese neus voorbijgaat. Maar aan de andere kant is het natuurlijk geen vanzelfsprekendheid dat alles in
Fryslân gebeurt en moeten we ons goed bewust zijn van het feit dat we dit moeten delen
met de rest van Nederland en wat mij betreft
Noordwest-Europa.”

Wat levert de Dairy Campus op?
“Fryslân is een melkveeprovincie bij uitstek.
Daar hangt heel veel werkgelegenheid mee
samen, zowel op de boerenbedrijven als in de
dienstverlenende en verwerkende industrie.
In totaal zijn er ruim 15.000 arbeidsplaatsen
in de sector, dit is bijna 7% van de Friese
werkgelegenheid.”

Hoeveel heeft de provincie in de Dairy
Campus geïnvesteerd?
“De regio heeft er € 20 miljoen in gestoken.
Daarvan bestond € 15 miljoen uit REP-gelden
(gelden gericht op versterken kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur
Noord-Nederland, red.). Zowel de provincie
als gemeente Leeuwarden hebben elk nog

FOTO: ANNE VAN DER WOUDE

D

e Dairy Campus moet de Cape Canaveral worden van de Nederlandse zuivel. Dáár moeten zaken ontwikkeld worden die boeren in hun
bedrijfsvoering kunnen gebruiken om de
voorsprong die zij hebben te behouden en zo
mogelijk uit te breiden. Johannes Kramer is
trots op de vestiging van de Dairy Campus in
zijn provincie, of zoals hij zelf zegt: ‘de melkveeprovincie bij uitstek.’

PROFIEL:
Johannes Kramer (48) is sinds 2011 gedeputeerde van de provincie Fryslân. Hij heeft onder andere landbouw en agrofood in zijn portefeuille. Kramer is afkomstig uit de gelederen van de Friese Nationale Partij.

eens € 2,5 miljoen geïnvesteerd. Daarnaast
heeft de provincie € 8 ton geïnvesteerd in een
onderdoorgang onder de Zwette. Alle partijen samen hebben € 52,6 miljoen in de Dairy
Campus geïnvesteerd.”

Ondersteunt de provincie de Dairy
Campus ook met diensten?
“Nee, wel participeren wij in een stuurgroep
en hebben wij ons netwerk en onze kennis
aangeboden. Ook proberen wij er samen met
de gemeente Leeuwarden voor te zorgen dat
het aan zijn grondbehoefte kan voldoen, al
zijn wij daar niet verantwoordelijk voor.”

Dairy Campus wil groeien naar 350
hectare. Wat vinden nabijgelegen
melkveebedrijven hiervan?
“Dit zorgt voor spanning in het gebied, maar
er lopen nog geen rechtszaken. De Dairy
Campus heeft een grote grondbehoefte in
een gebied waar ook andere grote melkveebedrijven zitten en waar ook nog eens stadsuitbreiding plaatsvindt. Laat duidelijk zijn dat
de Dairy Campus geen subsidie krijgt voor de
verwerving van grond. In Nederland kennen
we een vrije grondmarkt.

Heeft de provincie ook zelf gronden
beschikbaar gesteld?
“Ja, wij hebben in het gebied destijds een
tweetal boerderijen gekocht in het kader van
de aanleg van De Haak (nieuwe rijksweg om
Leeuwarden, red. ). Een deel van deze gronden is aan de Dairy Campus verkocht.”

Stelt de provincie als tegenprestatie
voor haar ondersteuning ook harde
eisen?
“Nee. Wel zijn er wederzijdse intenties en afspraken om waar mogelijk samen te werken
aan de verdere opbouw van een sterk zuivelcluster, dat ook landelijke uitstraling heeft. Bij
deze afspraken zijn ook het bedrijfsleven, de
onderwijsinstellingen en de gemeenten
Leeuwarden en Heerenveen betrokken. We
hebben de wens neergelegd meer aandacht
te besteden aan agrarisch natuurbeheer. Dat
wordt nu opgepakt samen met het lectoraat
Weidevogels van Van Hall Larenstein. Verder
willen wij als provincie blijven faciliteren. Het
is aan de Dairy Campus zelf om voldoende
onderzoeksopdrachten binnen te slepen.”
Jan Willem Veldman
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Differentiëren wordt voor de
praktijk steeds interessanter

Transitieperiode
centraal in onderzoek
verlenging levensduur

H

et verbeteren van de levensduur
van koeien is niet simpelweg het
langer aanhouden van een dier. De
gezondheid van de dieren speelt
hierbij een grote rol. De koe moet langer mee
kunnen door gezond te blijven. De melkprijs
heeft hierin een behoorlijke invloed. Is deze
hoog, dan zal een veehouder extra kosten
voor een oudere koe voor lief nemen, maar
zodra de melkprijs onder druk staat, gaat toch
de kostenoverweging een rol spelen. Om de
levensduur te verbeteren moet de onvrijwillige afvoer als gevolg van gezondheidsproblemen verminderd worden. Rond die onvrijwillige afvoer speelt de transitieperiode een belangrijke rol, omdat veel gezondheidsproblemen daar hun oorsprong vinden. Reden voor
Dairy Campus om veel aandacht te besteden
aan transitieonderzoek.

grip geven, maar ook de druk op de klauwen
verminderen. Daarnaast is een ruimte uitgevoerd met de High Welfaire-vloer: een kunststof vloer waar urine direct door wegloopt en
een mestrobot de mest verwijdert. Deze vloer
is geplaatst omdat het minder arbeid vraagt
aan instrooien en uitmesten en de vloer moet
de koeien voldoende grip geven.

FOTO: MARK PASVEER

Veel gezondheidsproblemen hebben hun oorsprong
in de transitieperiode. In het droogstandsonderzoek
ligt de nadruk op de individuele koe.

Vervolg droogstandonderzoek
Wageningen UR zet het droogstandsonderzoek uit ‘Droogstand op Maat’ en diens ver-

Stal gericht op koecomfort
De nieuwe transitiestal op de Dairy Campus is
gericht op het comfort van de koe in de laatste weken van de dracht. De stal is opgedeeld
in twee ruimtes. De eerste is een potstal met
op de roosters tussen de pot en het voerhek
een rubber toplaag op het beton. Deze rubber vloer moet de zware koeien voldoende
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In de afkalfruimte hangen twee RIC-bakken waarmee de individuele voeropname gewogen wordt.

volg ‘Why Dry’ voort. In het verleden is gezocht naar een zo geleidelijk mogelijke overgang van droogstand naar lactatie om de
stofwisseling te ondersteunen. Uit ‘Why Dry’,
gefinancierd door PZ, PDV en CRV, is naar voren gekomen dat een koe niet droog zetten
ervoor zorgt dat het benodigde energieniveau aan het eind van de lactatie hoger blijft.
Daarnaast pieken melkproductie en energiebehoefte aan het begin van de volgende lactatie minder sterk, waardoor de energiebalans geleidelijker verloopt. Dat kan zorgen
voor meer rust voor de stofwisseling en daarmee minder problemen als slepende melkziekte, aan de nageboorte blijven staan en
klauwproblemen.
Daarnaast wordt er binnen Droogstand op
Maat een beslismodel ontwikkelt, uitgevoerd
in een mobiele app. Dit model heeft als doel
om lengte van de droogstand en gebruik van
antibiotica te optimaliseren voor de individuele koe. In een praktijkproef waar ook Dairy
Campus aan deelneemt, worden komend jaar

De transitiestal bestaat uit een potstal (rechts) en een
deel met de High Welfaire-vloer.

op basis van dit model koeien droog gezet of
helemaal niet.

Zoeken naar optimale voeding
Naast de droogstandlengte speelt ook voeding een belangrijke rol. De afkalfruimtes zijn
uitgevoerd met twee RIC-bakken om de individuele voeropname te meten. Als de voeropname gedurende de hele droogstand gemeten wordt, worden de droge koeien verplaatst
naar de voedingsstal waar 64 RIC-bakken
hangen. Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek
gedaan naar het effect van voedingssuplementen op de energiestofwisseling in droogstand en vroege lactatie.
Een belangrijk aandachtspunt is de vetafbraak, die speelt in het begin van de lactatie
een grote rol in de energievoorziening. Wanneer deze vetafbraak te sterk is, kan een koe
problemen krijgen met de verwerking van

gemobiliseerde vetten. In verschillende experimenten wordt gekeken welke supplementen die vetafbraak verminderen of het proces
in betere banen kunnen leiden om stofwisselingsziekten te voorkomen.
Ook speelt de individuele koe een grote
rol. Rantsoenen lopen in de praktijk voor de
hele kudde vaak wel goed, maar er vallen altijd een paar koeien door de mand, omdat
deze gevoeliger lijken voor bepaalde problemen.
Een uitdaging voor de toekomst is deze
koeien al vóór de transitieperiode aan te wijzen om ze zo nodig individuele ondersteuning te geven voor een soepele start van de
lactatie. Dit differentiëren wordt voor de praktijk steeds interessanter vanwege groeiende
bedrijven waarbij de veestapel groot genoeg
wordt voor maatwerk. In de komende tijd
wordt onderzocht welke factoren kunnen
helpen om die risicokoeien te vinden.
Anne-Marie van der Linde

DAIRY CAMPUS MAGAZINE MEI 2016

53

IN BEELD

Testvloer in
innoflexstal

FOTO: ANNE VAN DER WOUD E

Medewerkers van Hollema Bouw in
Surhuisterveen (Fr.) leggen een 'blue
label' vloer in een van de innoflexstallen. Deze stallen zijn flexibel in te richten, zodat snel te schakelen is naar
nieuw uit te voeren onderzoek. Bedrijven die actief zijn in de melkveesector
en zuivelketen, kunnen hiervoor innovatieprojecten indienen. Na goedkeuring is projectuitvoering mogelijk, samen met Dairy Campus en onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research. Het fonds vergoedt de kosten
van onderzoekers voor maximaal
50 procent, met een maximum van
€100.000 per project.
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Wij zorgen voor gezonde voeding, elke dag,
voor miljoenen mensen wereldwijd
Elke dag voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten over de hele
wereld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen zoals kindervoeding, zuiveldranken, kaas, yoghurt, toetjes, boter- en roomproducten,
zuivelingrediënten en –halffabricaten.
FrieslandCampina brengt het beste van twee werelden samen.
Het vakmanschap en ondernemerschap van de leden-melkveehouders
wordt gecombineerd met de expertise van de medewerkers; van de
kwaliteit van het grasland waarop de koeien grazen tot het op
de markt brengen van smakelijke en gezonde zuivelproducten.
Dat doet FrieslandCampina op een duurzame manier.

www.frieslandcampina.com

DE INNOVATIE-FLEX STALLEN
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Vrijloopstallen zijn goed
voor het welzijn van de
koe. Op Dairy Campus
loopt onderzoek naar de
meest optimale
vrijloopstalbodem voor
koe, milieu en
melkkwaliteit.

FOTO’ S: ANNE VAN DER WOUDE

INNOVATIEF PROJECT

Dairy Campus onderzoekt de ammoniakemissie van een houtsnipperbodem en de risico’s op thermofiele bacteriën.

Optimale bodem vrijloopstal

W

ageningen UR en de zuivelindustrie zoeken naar innovatieve stalbodemsystemen voor
vrijloopstallen die goed zijn
voor koe en milieu en geen negatieve effecten hebben op de melkkwaliteit. De aandacht
richt zich op de doorontwikkeling van de
kunststof weidevloer en toepassing van houtsnipperbodems.

Kunststof weidevloer
In een gedeelte van de meetstal op Dairy
Campus is een gepatenteerde kunststof weidevloer van ID Agro aangelegd in een vrijloopstal voor vijftien koeien. Op de weidevloer kunnen koeien comfortabel liggen en
gemakkelijk opstaan en lopen, zonder uit te
glijden. De vloer laat urine door. De snelle
scheiding van mest en urine verlaagt de ammoniakemissie op stalniveau. Het levert ook
twee mestsoorten op, waarbij de urinefractie
mogelijk als kunstmestvervanger inzetbaar is.
Het onderzoek op Dairy Campus richt zich onder andere op optimalisatie van de vloerreiniging met een volautomatische mestrobot van
de firma Betebe. “Ons doel is een schone vloer
en schone uiers, waarmee de risico’s voor uiergezondheid en melkkwaliteit verminderen.
Ook beperkt dat de emissies”, vertelt Paul Galama, projectleider van onderzoek op Dairy
Campus naar de ontwikkeling van vrijloopstalbodems. Als de meest optimale reinigingstechniek is vastgesteld, kan Dairy Campus ook
emissiemetingen uitvoeren. “Het succes van
de weidevloer hangt sterk af van de drainerende werking ervan en de dagelijkse routing

Twee projecten
vrijloopstalbodems
Project 1: Kunststof weidevloer
Doel: doorontwikkeling weidevloer tot
systeem met minimale emissies, minimale risico’s voor uiergezondheid en melkkwaliteit en geen verstoring diergedrag.
Projectleider: Paul Galama, Wageningen
UR Livestock Research.
Betrokken instellingen: Wageningen UR
Livestock Research, NIZO, Dairy Campus.
Financiers: ZuivelNL, Innovatiefonds
Dairy Campus en ID Agro.
Status: lopend.
Looptijd: april 2016 t/m juni 2017.
Project 2: Vrijloopstal houtsnipperbodem
Doel: vaststellen emissiefactor van deze
bodem (RAV) en monitoring aantal sporen van thermofiele aerobe sporenvormende bacteriën in relatie tot risico’s
voor melkkwaliteit.
Projectleider: Paul Galama, Wageningen
UR Livestock Research.
Betrokken instellingen: Wageningen UR
Livestock Research.
Financiers: ZuivelNL.
Status: lopend.
Looptijd: maart 2016 t/m juni 2017.

van de mestrobot, die het lig-, loop- en stagedrag van de koeien niet mag verstoren.”
Een houtsnipperbodem in een vrijloopstal
kan een goed alternatief zijn voor de niet

meer toegestane compostbodems. Voor een
brede introductie van houtsnipperbodems is
een erkend emissiearmsysteem nodig. In de
praktijk bleek al dat een houtsnipperbodem,
bij een goede compostering, het totale N-verlies en de ammoniakemissie in de stal kan verlagen. Op Dairy Campus wordt de ammoniakemissie in de stal met de houtsnipperbodem
met een actief beluchtingssysteem gemeten
en vergeleken met de emissie van een gangbare ligboxenstal. “In combinatie met eerdere
metingen op praktijkbedrijven is voor dit type
vrijloopstal eind 2017 opname van een emissiefactor op de zogenoemde RAV-lijst mogelijk”, zegt Galama. De gecomposteerde houtsnippers leveren in vergelijking met drijfmest
ook een verbeterde meststof op met meer organische stof. In het onderzoek naar de houtsnipperbodem, vindt ook monitoring plaats
van het aantal sporen van sporenvormende
bacteriën, om inzicht te krijgen in eventuele
risico’s van dit bodemtype voor de melkkwaliteit.

High Welfare Floor
Op Dairy Campus bestaat de helft van de
vloer in de transitiestal uit een kunststof vloer
(High Welfare Floor) en de andere helft uit
stro, waar koeien afkalven. Hier is geen onderzoek aan gekoppeld, het opdoen van praktijkervaring is wel mogelijk. Er is een onderzoeksplan ingediend voor het bepalen van N-verlies
in stal en mestopslag op een High Welfare
Floor in één van de nieuwe innoflexstallen.
Janet Beekman
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Flexibele stal met ligboxen en vrijloopgedeelte

Emissieonderzoek
in unieke meetstal
Voor het meten van emissies heeft Dairy Campus een
unieke meetstal met twee stalsystemen. Er kunnen in
deze stal verschillende situaties worden nagebootst.
De nieuwe meetstal levert zodoende meer kennis op
en kan sneller leiden tot een emissiefactor.
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D

e nieuwe stal voor emissiemetingen op Dairy Campus is in meerdere opzichten bijzonder. “In proefstallen in de praktijk is altijd maar
één type huisvesting en ventilatie mogelijk”,
vertelt Sjoerd Bokma, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research. De nieuwe
meetstal bestaat daarentegen uit vier afdelin-

Flexibiliteit uitgangspunt
ontwerp meetstal
de verschillende functies en
staltypen is er toch een eenheid”, aldus Pijnappels van
DLV Advies. Het ontvangstgebouw is echter de blikvanger van Dairy Campus, dus
de stallen hebben wel een ingetogen uitstraling.
Vanzelfsprekend is deze stal
per plaats duurder dan een
gangbare stal. Toch is DLV
erin geslaagd kosten te drukken. De ondiepe kelders zonder heien zijn daarbij belangrijk, maar ook is de logistiek voor studenten en bezoekers goed uitgedacht.
“De eerste ideeën waren om
aparte looproutes te maken,
maar dat was duur en onwerkbaar. Mensen willen
toch dichtbij komen.”
FOTO’S: M ARK PASV EER

Naast de specifieke eisen
voor het doen van proeven
en veilig en goed kunnen
ontvangen van bezoekers en
studenten, zijn ook voor de
ruwbouw specifieke keuzes
gemaakt. Zo is vanwege de
slechte ondergrond gekozen
om een betonplaat op de
kleibodem te leggen, dus
zonder heien. De kelders zijn
daardoor ‘maar’ 1,25 meter
diep. Ook voor onderzoek is
dat geen probleem. Flexibiliteit was het uitgangspunt,
ook bij de basisopzet. Als het
nodig is, kan het vrijloopgedeelte gemakkelijk worden
omgebouwd naar ligboxen
en andersom.
Qua uitstraling is alles op elkaar afgestemd. “Ondanks

De meetstal biedt plaats aan koeien in ligboxen en een
vrijloopstal. Door een slimme logistiek gaan alle koeien
tegelijkertijd naar de melkstal en komen via een selectiepoort in de correcte groep terug.

gen met 15 koeien in ligboxen en twee compartimenten met elk 15 tot 20 koeien in een
vrijloopstal. In elk compartiment kan natuurlijke en mechanische ventilatie worden toegepast. Op die manier zijn emissieproeven
onder meerdere omstandigheden uit te voeren.
De stal is ontworpen door DLV Advies, in
samenspraak met de mensen van Dairy Campus en Wageningen UR Livestock Research.
Een mooie klus aldus Eric Pijnappels, projectleider bouw rundvee bij DLV Advies. “De stal
moest aan specifieke eisen voldoen voor het
onderzoek, maar ook praktisch werkbaar blijven.” Voor dagelijkse werkzaamheden, maar
ook voor studenten en bezoekers. Ook moeten proefopstellingen aangepast worden.
“Roosters moeten per compartiment gemak-

kelijk vervangen kunnen worden, dus goed
bereikbaar zijn.” Geen verrassing: dat was een
logistieke uitdaging.
De zes afdelingen zijn zo gesitueerd dat de
koeien gezamenlijk via dezelfde kant naar de
melkstal lopen en via de andere kant weer terug. Door selectiepoorten komt de juiste koe
weer in de juiste afdeling. De koeien vreten
allemaal aan één voerhek, zodat voeren geen
extra tijd kost.

Emisiefactor verkrijgen
De meetstal is in eerste instantie bedoeld
voor Nederlandse bedrijven die nieuwe vloeren of andere emissiereducerende maatregelen willen uittesten. Daarnaast kan Wageningen UR ook metingen doen voor andere opdrachtgevers, zoals overheden of het collectieve bedrijfsleven. Verder voldoet de stal aan
nationale en Europese eisen om een emissiefactor voor ammoniak te verkrijgen. “Het is
een meer efficiënte methode dan op vier

praktijkstallen met een proefstalstatus een
heel jaar metingen doen”, legt Hendrik Jan
van Dooren, onderzoeker veehouderij en
milieu bij Wageningen UR Livestock Research,
uit. Overigens is ook een combinatie van
twee praktijkstallen en de meetunits op Dairy
Campus mogelijk.
De opzet van de stal met meerdere afdelingen maakt volgens Van Dooren een veelvoud aan onderzoek mogelijk. Eén van de
stalgedeelten zal altijd de basissituatie zijn
waarmee vergeleken wordt. In de andere gedeelten kunnen dan variaties worden aangebracht. Bijvoorbeeld met het type klimaatsysteem, maar ook qua voeding of vloeraanpassingen. “We kunnen ook gemakkelijk
deelvragen beantwoorden als: wat is het effect van schuiffrequentie of hoe groot is de
bijdrage van de kelder in de totale emissie.
Dat draagt bij aan het beter begrijpen en optimaliseren van een bepaalde techniek of
huisvestingssysteem.”
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In de twee vrijloopstallen zullen zowel een
organische bodem als een kunststofbodem
worden geplaatst. Deze stal heeft een potdiepte van 1,5 meter en biedt mogelijkheden
om te beluchten of de mest mechanisch te
bewerken. De eerste metingen die worden
gedaan, zijn gericht op het vaststellen van
een emissiefactor voor een ‘bodem met houtsnippers en een vorm van beluchten en bewerken van de toplaag’. In de ander vrijloopstal komt de kunststof weidevloer van ID Agro
te liggen. Voordat daar emissiemetingen starten zijn eerst praktische vragen rondom
mestafvoer aan de orde.

Geen luchtwassers
Het meten van de ammoniakemissie gebeurt
met kleine slangetjes die op ongeveer 3 meter boven de vloer, in de nok en in de ventilatoren zijn gemonteerd. Per afdeling zijn dat in
totaal 12 monsterpunten. Deze tientallen
slangen komen samen in een ruimte met analyseapparatuur. Ook de emissie van methaan
en lachgas kan gemeten worden.
Om geen “last” te hebben van aanwezige
ammoniak en andere stoffen in de buitenlucht is de meetstal een heel eind van de andere stallen geplaatst. Via een lang verhard
pad kunnen de koeien telkens van en naar de
melkstal lopen. Sowieso ligt Dairy Campus in
een veehouderijarm deel van Friesland.
Anders dan in de varkenshouderij worden
in de melkveehouderij nauwelijks luchtwassers gebruikt om ammoniakemissie te verminderen. Bij de bouw is daar op voorhand
daarom geen rekening mee gehouden. Technisch gezien kunnen in een later stadium wel
aanpassingen worden gedaan. “De sector zit
niet te wachten op deze oplossing voor
ammoniakemissie”, aldus Bokma. “Er kleven
nogal wat nadelen aan het dichtmaken van
de stal en een luchtwasser is qua energieverbruik niet duurzaam. Ook draagt het niets bij
aan een beter stalklimaat. We moeten daarom
andere oplossingen zoeken.” Ook bij commer-

In elk van de vier compartimenten met ligboxen lopen maximaal 15 koeien. In elk deel kan natuurlijk of mechanisch geventileerd worden, of andere aanpassingen worden gedaan omwille van onderzoek.

ciële bedrijven merken de onderzoekers weinig animo om fors te investeren in deze techniek. Mogelijk dat onderafzuiging of deelventilatie belangstelling krijgt. “Als er vragen op
dat punt komen, kunnen we daarop inspelen.”

Eerder gegevens bekend
De voordelen voor de sector van de nieuwe
meetstal zijn volgens Bokma en Van Dooren
legio. Voor verdere innovatie en ontwikkeling
van emissiearme stalsystemen zijn eerder
emissiegegevens bekend. Dat scheelt in de
ontwikkeltijd. Ook kunnen leveranciers gemakkelijk varianten onderzoeken en op basis
daarvan aanpassingen doen in het systeem,
waardoor de emissie omlaag gaat of de praktische bruikbaarheid omhoog.
Naast technische oplossingen biedt de stal
ook andere mogelijkheden om emissieverlaging te onderzoeken. Voer is een vanzelfsprekende, maar er zijn ook andere factoren die
een rol kunnen spelen. “De stal gaat in het al-

Het vrijloopgedeelte bestaat uit twee gelijke ruimtes waar bodems beproefd kunnen worden. Ook bestaat de mogelijkheid voor bewerking of beluchten.
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gemeen meer kennis opleveren over stalemissies, daar profiteert de hele melkveehouderij van.”
Waar zijn de onderzoekers zelf het meeste
benieuwd naar? Bokma: “Ik ben erg benieuwd
naar de uitkomsten van het onderzoek naar
het bellenmixen (Aeromix). Dat gaat leuke,
fundamentele vragen opleveren wat er precies in die mestkelder gebeurt.” Van Dooren:
“Hoe de kunststof vloer in de vrijloopstal het
gaat doen. Bij de organische materialen gaat
het de goede kant op met de emissie en ik
ben benieuwd of kunststof de verwachtingen
gaat waarmaken.” Ook Pijnappels van DLV Advies is erg benieuwd naar de vrijloopvloeren.
“Het is een veelbelovend systeem waar dankzij de meetstal meer kennis over zal komen.”
Ook het beluchten via luchtbellen en varianten voor de rubberen vloeren hebben zijn belangstelling.
René Stevens

Aan de buitenkant zijn de mechanische en natuurlijke ventilatie zichtbaar. Achteraan is de transitiestal. De koeien lopen via de andere zijde naar de melkstal toe.

Maïs & gras
demoplatform
Dairy Campus 2016
Maïs & gras demoplatform wordt georganiseerd door:
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Ambitie: centrum
mestverwerking rundveehouderij

De opzet van Dairy Campus biedt mogelijkheden
voor onderzoek naar mestverwerking. Installaties
draaien er nog niet, maar Dairy Campus maakt het
fabrikanten van mestverwerkingsinstallaties wel
gemakkelijk met een plein met faciliteiten.

H

et verwerken van mest staat meer
dan ooit in de belangstelling. Dairy
Campus en Wageningen UR zijn al
jaren betrokken bij onderzoeken
naar technieken en meststromen uit ver- en
bewerking. “Met het scheiden van mest en
gebruik van dunne fractie op melkveebedrijven is op Dairy Campus al veel ervaring opgedaan”, aldus Nico Verdoes, onderzoeker mestverwerking bij Wageningen UR. “We willen nu
een stap verder gaan: er moet met mestraffinage meer uit mest worden gehaald.” Dat
moet toepassingen van mestverwerking op
melkveebedrijven interessanter maken.
In de nieuwe stallen van Dairy Campus
worden geen directe investeringen gedaan
voor mestverwerking. Maar de nieuwbouw
gaat volgens Verdoes wel meer mogelijkheden bieden voor onderzoek. Met name in de
flexstal zijn er mogelijkheden om de mest direct af te voeren. Ook is het mogelijk om mest
en urine apart op te vangen en te verwerken,
zoals bij de kunststofvloer.
Ook is een koppeling met ammoniakemissie te maken. Die wordt in die stallen continu
gemeten. Op een praktijkbedrijf vindt onderzoek plaats naar gescheiden opvang van
mest en urine, door in te spelen op het ge-
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drag van de koeien. “Als de uitkomsten goed
zijn, gaan we daar waarschijnlijk op Dairy
Campus mee verder.”

Mestverwerkingsplein
Afgelopen jaar zijn verschillende mestverwerkingsinstallaties onderzocht op Dairy Cam-

FOTO’S: MARK PASVEER

Logistiek
klaar voor
mestverwerking

pus. Dat onderzoek wordt voortgezet op
praktijkbedrijven, in een laboratorium of bij
een grote mestverwerker. Momenteel staat er
daarom geen te testen installatie. Naast de
huidige vergister is een mestverwerkingsplein gepland waar bedrijven zelf met hun
apparatuur aan de slag kunnen. De rol van

Dairy Campus is vooralsnog vooral faciliteren,
zowel de technische infrastructuur als benodigde kennis en ervaring die de laatste jaren
op het proefbedrijf op opgedaan. “En natuurlijk kunnen wij de installatie aan een onderzoek onderwerpen, zodat er objectieve kennis over beschikbaar komt.” Ondanks de vrij

bescheiden rol van het bedrijf zelf, zijn de ambities volgens Verdoes niet minder groot.
“Dairy Campus wil hét mestverwerkingscentrum voor de rundveehouderij worden.”

Verbeteren vergisting
Op Dairy Campus is twee jaar onderzoek ge-

Het mestverwerkingsplein moet nog worden
afgewerkt. Hier kunnen
bedrijven installaties
neerzetten. Dairy Campus
zorgt voor de technische
faciliteiten.

De bestaande biovergister van Dairy Campus is aan een
commercieel bedrijf verhuurd. Deze gaat een nieuwe
methode van bewerken van de coproducten onderzoeken. Dat moet het rendement verhogen.

daan met traditionele biovergisting. Ondanks
tegenvallende resultaten in de praktijk gelooft Verdoes nog wel in biogas. Zowel via
monovergisters (meer op bedrijfsniveau) als
de grote installaties met reststromen (meer
op centraal niveau), zie ook het kader.
Verdoes ziet mogelijkheden ter verbetering van monovergisten door met verse mest
te werken (hogere biogaspotentie) en de investering in de installatie te verminderen als
het gewonnen methaan beter tot waarde kan
worden gebracht. Ook de overheid speelt een
rol, zoals met een goed en betrouwbaar subsidie- en energiebeleid. Dairy Campus wil op
het terrein eenvoudige systemen testen en
technieken optimaliseren. “Maar kosten versus energieopbrengst blijft een lastig punt.
Zeker omdat energie en warmte op melkveebedrijven moeilijk toepasbaar zijn.”
De grote vergister op het terrein is verhuurd aan Biogas-Leeuwarden. Dat bedrijf
gaat een Amerikaanse technologie toepassen
om reststromen voor de vergister eerst voor
te bewerken, zowel mechanisch als biolo-
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Drijfmest uit de stallen is beschikbaar voor onderzoek naar mestverwerking. In een aantal stallen komt de mogelijkheid mest en urine apart op te vangen.

gisch (zie kader). De claim is dat door dit procedé de productie van biogas met een factor
twee tot drie stijgt. Onderzoek naar co-vergisten zal in samenwerking gaan met deze partij.

Kansen mestraffinage
Ook op het gebied van mestraffinage is en
wordt onderzoek gedaan. “In het algemeen
kijken we naar mogelijkheden om meststoffen uit elkaar te halen, zodat aparte N-, P- en
K-stromen ontstaan”, aldus Verdoes. Verschillende vormen zijn in pilotvorm uitgetest, al

dan niet op Dairy Campus. Vochtrijke mineralenconcentraten – met veel N en K erin – uit
omgekeerde osmose zijn interessant als
kunstmestvervanger. Een andere is een combinatie van monovergisten en struviet winnen. Struviet is een fosfaat- en stikstofmineraal. Daarbij zijn technische en economische
aspecten bekeken. “De uitdaging is om struviet in redelijk zuivere vorm uit de mest te
krijgen.”
Verder zijn mogelijkheden bekeken om
specifieke mestproducten als calciumfosfaat-

meststof te produceren. Ook is een pilot gedraaid om een stikstof- en kalizout uit mest te
produceren. “Technisch is er al veel mogelijk,
maar de praktijk moet het naderhand nog
oppakken.” Verdoes hoopt dat er meer inzicht
komt over het verwijderen van fosfaat uit de
organische stof. “We willen de organische stof
in Nederland houden in verband met de bodemvruchtbaarheid, maar de fosfaat exporteren.”
René Stevens

Nieuw procedé voor meer efficiënte co-vergisting
Bij mestvergisting wordt organische stof in drijfmest
door bacteriën omgezet in
biogas. De grote co-vergisters
werken naast drijfmest vaak
met coproducten (maïs, bijproducten) om het rendement van de vergister te verhogen. Daarnaast zijn er kleinere vergisters die zonder coproducten werken, de
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zogenoemde mono-vergisters.
Biogas Leeuwarden richt
zich met de installatie op
Dairy Campus op het afbreken van (harde) cellulose en
lignine (de belangrijkste componenten in mest, grassen en
hout). Deze biomassastromen
zijn veel goedkoper, waardoor het economisch interes-

santer wordt. De eerste stap
in het proces is het vermalen
van biomassa tot korte vezels
met de ‘hydropulper’. Hierna
gaat het in de ‘hydrolysetank’.
Hier worden de cellulose celmembranen opengebroken
en wordt alle extra zuurstof
verwijderd. Hierna gaat het in
de plug-flow reactor waar
speciale bacteriën de biomas-

sa effectief omzetten naar
biogas. Het eindresultaat
wordt geperst in een schroef,
waarbij het water terug het
systeem ingaat.
Omdat er relatief droge
stoffen in gaan, zoals gras en
hout, is er nauwelijks afvalwater. De vaste fractie heeft
geen geur meer en kan worden gebruikt als meststof.

COLUMN

Consumenten moeten kunnen rekenen op
integere en gezonde zuivelproducten. Daarvoor is
krachtenbundeling vereist.

Samen voor meer met betere zuivel
Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR

D

e toekomstige behoefte aan voldoende gezond voedsel
stelt de landbouw wereldwijd voor grote opgaven. Ook al
omdat er in veel landen twijfels bestaan bij een aantal burgers over de aangedragen oplossingen. Wageningen UR
kan met haar kennis bijdragen aan innovatieve oplossingen, maar
moet daarbij de maatschappelijke dialoog niet uit het oog verliezen.
We moeten dus niet alleen toe naar een hogere productie, maar
ook of juist naar nieuwe benaderingen, zelfs in onze hoogproductieve
en efficiënte Nederlandse zuivelketen. Melk is zoveel meer dan louter
een voedingsproduct: het is een grondstof voor tal van interessante
en nuttige producten. Ook is het mogelijk om met moderne technologie zuivel geschikt te maken voor mensen met lactose-intolerantie.
We kunnen al met al veel beter inspelen op de behoefte en vragen van
consumenten. Die uitdaging moeten we oppakken: van aanbod
naar vraag.
De kwaliteit van zuivelproducten is afhankelijk van tal van
factoren zoals onder meer de genen van de koe, het voer dat
de dieren eten, de dierverzorging en de omgeving waar de
dieren gehouden worden.
Dat hebben we in Nederland in de vingers, omdat we samenwerken in de gehele keten van veehouders, toeleveranciers, coöperaties en toonaangevende onderzoek- en onderwijsinstellingen. Deze van gras- tot-glas-aanpak is een typisch
Nederlandse aanpak om de zuivelketen te optimaliseren. En de
genomicsrevolutie biedt nieuwe kansen om dat nog beter te
doen.
Daarom is het zo belangrijk dat alle spelers die betrokken zijn
bij de toekomst van de melkveehouderij als basis van de toekomstige zuivelproductie nu de krachten bundelen in een nationaal innovatiecentrum van mondiale allure: Dairy Campus. Op
vernieuwing gericht onderwijs op alle niveaus in een traject
van een leven lang leren. Baanbrekend onderzoek van fundamentele kennisvragen tot op praktijkgerichte proeven. Waardecreatie van kennis met innovaties die de wereld versteld
doen staan. Dat moet voor de zuivelketen in Nederland en in
de rest van de wereld resultaten opleveren. Maar het gaat
uiteindelijk om de consumenten die moeten kunnen rekenen op integere en gezonde zuivelproducten. Laten we samen werken aan maatschappelijk geaccepteerde duurzame
zuivelketens overal ter wereld zonder daarbij de maatschappelijke dialoog uit het oog te verliezen.
Doe met ons en onze partners mee.
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Bedankt!

Dairy Campus bedankt alle partijen die hebben meegewerkt aan
de realisatie van hét innovatiecentrum voor de melkveehouderij in
Nederland. Meer dan vijftig partijen uit heel Nederland hebben hieraan
een bijdrage geleverd. We zijn trots op deze mooie samenwerking.
Wilt u met eigen ogen zien en beleven waar wij zo trots op zijn?
Kom dan naar de open dagen!

Open dagen
Datum:

26, 27 & 28 mei 2016

Tijd:

9.30 - 15.30 uur

Adres:

Boksumerdyk 11 | 9084 AA | Leeuwarden (afslag 24, Zwette V)

Dairy Campus is een samenwerkingsverband tussen Wageningen UR Livestock Research,
Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Dairy Training Centre, LTO Nederland,
Friesland Campina, gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijksuniversiteit Groningen/
&DPSXV)U\VOkQ(QZRUGWPHGHJH¿QDQFLHUGGRRUKHW6DPHQZHUNLQJVYHUEDQG1RRUG1HGHU
ODQG 611 5XLPWHOLMN(FRQRPLVFK3URJUDPPD
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