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Water: belangrijk voor de
melkveehouderij

Examenstress
We hebben een eindexamenkandidaat in huis. Ik schrijf dit op de
vooravond van het examen. Erg
spannend, voor het hele gezin.
Heeft hij voldoende geleerd, is
het moeilijk, zal hij het halen?

Grond- en oppervlaktekwaliteit spelen een belangrijke rol bij het huidige en toekomstige
mestbeleid. Want Nederland moet aandacht schenken aan de Nitraatrichtlijn, maar ook
aan de Kaderrichtlijn Water. Waterhoeveelheid en waterkwaliteit maken daar onderdeel van
uit. Nú aandacht voor water, kan strengere wetgeving later voorkomen. Maar water is ook
belangrijk voor de agrarische sector zelf.
Zo moet er voldoende drinkwater
van goede kwaliteit zijn voor het vee.
Daarnaast is water nodig voor een
onbelemmerde gewasgroei. Planten
hebben water nodig, ook als transportmiddel voor nutriënten.
Te veel water geeft overlast bij het
uitvoeren van de werkzaamheden
op het land en leidt tot een lagere
gewasopbrengst en voerkwaliteit.
Een slechte bodemkwaliteit leidt
behalve tot opbrengstderving, ook
tot af- en uitspoeling van water en
nutriënten. Dat is jammer.
De melkveehouderijsector heeft

direct belang bij een goede bodem,
de beschikbaarheid van voldoende
water en bij schoon grond- en oppervlaktewater. Verlies van nutriënten als
stikstof en fosfaat met uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater
betekent minder stikstof en fosfaat
voor het gewas. Deze verliezen dragen dus bij aan een hoger overschot
in plaats van een hogere gewasopbrengst. Met als gevolg een lager
bedrijfseconomisch resultaat.
BedrijfsWaterWijzer
Om inzicht te krijgen in de watersituatie van een bedrijf en de bijbehorende risico’s voor bedrijf en

milieu, ontwikkelt Koeien & Kansen
de BedrijfsWaterWijzer (BWW). Dit
instrument werkt via het internet
en gebruikt onder andere informatie uit de KringloopWijzer. De
BedrijfsWaterWijzer werkt met zeven
modules (zie de figuur op de volgende pagina). De BWW stelt ondernemers in staat om in één oogopslag
te laten zien waar het bedrijf staat als
het gaat om waterbeheer.
Michel de Haan & Koos Verloop,
Wageningen Livestock Research

Deelnemers Koeien &
Kansen zijn nét gewone
melkveehouders

Of: Hoe kan ik zorgen voor minder

water- of droogteschade in mijn
gewassen? Alledaagse praktijkafwegingen, met als doel een goed
bedrijfsresultaat. Op basis van mineralen maar zeker ook financieel.
Praktische zoektocht naar
verbetering
Deze gerichte zoektocht in de praktijk naar mogelijke verbeterpunten is
volgens mij de kracht van een project als Koeien & Kansen. Zoeken

Ook op 15 mei is de volgende
deadline: KringloopWijzer indienen. Dit is voor velen wel een
stressmoment. ‘Vul ik het goed
in?’ en ‘Wat als het niet helemaal goed is?’. Hier is de sector
nog niet aan gewend, want de
KringloopWijzer is nieuw. Best
spannend dus.
Helemaal spannend is de fosfaatreductie. Gaan we onder het
fosfaatplafond komen? En zo ja,
houden we dan derogatie? De
eerste prognoses waren bemoedigend, maar aanpassingen van
het beleid, juridische perikelen
en discussies binnen de sector
maken het er niet makkelijker op.
Hopelijk slaagt de melkveesector voor dit ‘examen’; vóór 2018
weten we meer.
En onze zoon? Hopelijk is het
goed gegaan. Nu, bij het verschijnen van de nieuwsbrief, is
de uitslag bekend.

Wanneer ik op een Koeien & Kansen bedrijf kom, verbaast het
me altijd dat deze melkveehouderijen er zo doorsnee uitzien.
Niet altijd alles piekfijn op orde, geen gelikt plaatje, maar
echte praktijk. Wél met ondernemers die nadenken over
hun bedrijfsvoering. Maar dat hoort er natuurlijk ook bij op
een doorsnee-melkveebedrijf.
Ook de afwegingen die gemaakt
worden omtrent bijvoorbeeld de
bemesting en teelt zijn heel herkenbaar. Bijvoorbeeld: Zal ik de dierlijke
mestgift op maïs verlagen omdat
er voldoende fosfaat in de bodem
beschikbaar is? Of toch maar naar
de kali- en stikstofvoorziening uit
dierlijke mest kijken? Daarvoor wil ik
ook geen kunstmest gebruiken.

Dit soort speciale momenten met
deadlines, kent de melkveehouderij ook. Zeker in dit bijzondere
jaar 2017. De eerste deadline
is op 15 mei: indienen van de
gecombineerde data inwinning
(GDI). Dit is nog niet zo heel
spannend, aan deze jaarlijkse
deadline zijn we inmiddels aardig gewend.

Michel de Haan
Projectleider Koeien & Kansen

naar verbeteringen met als doel het
gehele bedrijfsresultaat.
Het is van groot belang dat we de
mogelijkheden om de goede dingen
te doen ook in de regelgeving behouden en vergroten. Samen met Koeien
& Kansen werken we hieraan.
Claude van Dongen
Bestuurslid Vakgroep Melkveehouderij
LTO

