Koeien & Kansen werkt aan een toekomst voor schone melkers. Het project is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR
en adviesdiensten. Op verzoek van het ministerie van EZ en ZuivelNL toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en
milieuwetgeving onder praktijkomstandigheden en ondersteunt het de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan. De resultaten van Koeien & Kansen
vindt u op: www.koeienenkansen.nl. Voor vragen kunt u mailen naar: info@koeienenkansen.nl.

Nauwkeurigheid KringloopWijzer
steeds belangrijker
De KringloopWijzer berekent kengetallen die sturing kunnen geven aan het bedrijfsmanagement. Maar hoe nauwkeurig moet zo’n kengetal worden berekend om nuttig te zijn? Als het
kengetal berekend is op 100, wat is dan de werkelijkheid? Is dat tussen de 98 en 102 of
tussen de 90 en 110? Hoe belangrijk de nauwkeurigheid is, hangt af van het doel dat je met
de kengetallen hebt.
Sturen of claimen?
Om te sturen in het bedrijfsmanagement kun je het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven gebruiken. Zo
kun je zien of je op het eigen bedrijf
extra aandacht moet besteden aan
een bepaald kengetal. In zo’n geval
is de nauwkeurigheid van het betreffende kengetal minder belangrijk en
voldoet een nauwkeurigheid van 90
- 110.
Maar dat is echt niet nauwkeurig
genoeg wanneer de melkveesector
via de KringloopWijzer productieruimte wil claimen bij de overheid
of wanneer de melkveehouder hier
gedwongen op wordt afgerekend.
Een melkveehouder wil zich immers
niet laten afrekenen op een kengetal dat niet betrouwbaar genoeg is.
In principe een goede zaak, want
het houdt iedereen scherp en zorgt
ervoor dat alle betrokken partijen niet
over één nacht ijs gaan.
Validatie
De betrouwbaarheid van ieder kengetal dat door de KringloopWijzer
berekend wordt, moet op een
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enkelvoudig

N opname = eiwitopname/6,25

meervoudig

kg FPCM = kg melk * (0,337 + 0,116 * vet% +
eiwit%)

Deelmodellen

combinatie van Berekening VEM behoefte
rekenregels
berekening bodemoverschot

Model
Werkelijkheid

alle deelmodelllen gekoppeld (KringloopWijzer)
Interactie
tussen
rekenregels

De uitkomst van de ene rekenregel wordt gebruikt
als invoer voor de andere rekenregel.
De boer stuurt gelijktijdig op de onderliggende processen van verschillende (sets) rekenregels.
Welk effect heeft dat ‘gelijktijdig sturen’ op de uitkomsten van de (deel)modellen?

transparante wijze helder en éénduidig vastgelegd worden. Dit proces
wordt validatie genoemd. Validatie
is in het project KringloopWijzer dan
ook een belangrijk onderdeel en vindt
plaats op verschillende niveaus van
de KringloopWijzer (zie tabel).
De KringloopWijzer heeft voor
het melkveebedrijf alle relevante
rekenregels en deelmodellen bij
elkaar gebracht en onderling verbonden. Op die manier kunnen de
gevraagde kengetallen berekend
worden. Dat kan echter alleen als

alle rekenregels gevalideerd zijn. Voor
de KringloopWijzer is dat gebeurd
(Schröder e.a, 2014. Rekenregels van
de KringloopWijzer, PRI rapport 553).

De Marke viert dit groeiseizoen een jubileum. Voor het 25e jaar op rij is de bemesting en
gewasopbrengst vastgelegd. Daarnaast is al die jaren de bodem intensief bemonsterd, nitraat
in het bovenste grondwater vastgelegd, denitrificatie gemeten en berekend... en nog veel meer!
Wat is de invloed van het teeltplan?
Wat zijn de zwakke en sterke kanten
van gras, maïs of andere gewassen?
Op welk moment en in welke hoeveelheid wordt (dierlijke) mest het beste
benut? Van data maken we informatie.
Informatie die essentieel is voor het
verbeteren van de mineralenbenutting en vermindering van verliezen op
melkveebedrijven in de praktijk.
Belangrijk onderdeel hierbij is het
feitelijk vaststellen van de mineralen-

Deze validatie wordt momenteel uitgevoerd met data van 2014 en 2015
van de Koeien&Kansen-bedrijven.
Daar worden alle kengetallen ook
gemeten. Een greep uit die kengetallen: N-efficiëntie veestapel, bodemoverschot P 2 O 5 , efficiëntie N- en
P-bemesting en bedrijfsbenutting N
en P. Deze validatie is goed genoeg
voor managementdoeleinden, maar
is het ook goed genoeg voor claimen
en afrekenen? Het zijn immers maar
16 bedrijven (de enig beschikbare)
die het gros van onze melkveesector
vertegenwoordigen, maar niet representatief zijn voor alle Nederlandse
melkveebedrijven. Daarom wordt
tegelijkertijd onderzocht voor welk
type bedrijven de nauwkeurigheid
van de KringloopWijzer niet goed
geborgd is. De resultaten daarvan
zijn begin 2016 beschikbaar.
Léon Šebek
Wageningen UR

Meten
Maar dat wil nog niet zeggen dat
de berekende kengetallen correct
zijn. Immers, de rekenregels worden
gevoed met op het melkveebedrijf
beschikbare gegevens en die zijn
niet altijd ideaal. Daarnaast kan het
zijn dat de onderlinge koppeling van
rekenregels de op het melkveebedrijf
voorkomende interacties niet goed

Jubileum: 25 jaar ‘Meten is weten’

Zwier van de Vegte, manager van KTC
De Marke: “Ik durf te stellen dat De
Marke daarmee uniek is in de wereld.
Al 25 jaar maken we mineralenbalansen met daarin de benutting en verliezen van de percelen. Alle vier de
onderdelen van de KringloopWijzer
komen daarbij in beeld: vee, mest,
bodem en gewas. We onderzoeken de
relaties tussen bodemgebruik, gewas,
bemesting, weersomstandigheden en
milieuresultaten.

weergeven. Daarom is het nodig dat
in de werkelijke situatie (op het melkveebedrijf) wordt vastgesteld dat alle
door de KringloopWijzer berekende
kengetallen overeenkomen met de
werkelijk waarde van dat kengetal.
Oftewel: Je moet het ter plekke gaan
meten.

stromen. Nauwkeurige schattingen
zijn onvoldoende.
Gezond boerenverstand is mooi,
maar de situatie werkelijk meten en
in harde cijfers vastleggen is en blijft
van wezenlijk belang voor een goed
begrip. En daarmee voor de toekomst
van het melkveebedrijf.”

Nieuw
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Rapport nr. 75: Minder gasvormige emissies op melkveebedrijf.
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André Kemperman neemt een grondmonster

Colofon

Zwier van der Vegte (links) en Gerjan
Hilhorst analyseren de resultaten
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