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Een stap voor
‘Pap, als ik vandaag voor twee
dagen typehuiswerk doe, kan ik
morgen dan langer bij Luuk spelen?’, vraagt onze jongste, die dit
jaar met typeles aan het worstelen is. Hij is vooruit aan het denken. Als ik nu goed gedrag vertoon, mag ik morgen misschien
wel meer. Zou dat in de echte
wereld ook gelden?

Toetsing KringloopWijzer onderweg
De KringloopWijzer is een model dat op basis van bedrijfseigen gegevens een berekening
maakt van, onder meer, de hoeveelheid stikstof (N) en fosfor (P) in de excretie en in gewassen. Bedrijven kunnen deze berekeningen gebruiken om hun mineralenbeheer te verbeteren.
Overheden kunnen de berekeningen aanwenden ter bepaling van de hoeveelheid mest die op
individuele bedrijven moet worden afgevoerd of mag worden toegediend. De KringloopWijzer
wordt momenteel getoetst op de bruikbaarheid hiervoor.
Om de KringloopWijzer volledig
bruik
b aar te maken voor zowel
ondernemers als overheid, was een
toetsing nodig op de juistheid van
de berekeningen. Berekende waarden moesten vergeleken worden
met onafhankelijke metingen. Als
de metingen overeenkomen met
de berekeningen, is het model als
‘goed’ te beoordelen. Er is daarom
een toetsing uitgevoerd om de nauwkeurigheid vast te stellen waarmee
de N- en P-excreties van melkvee
en de hoeveelheid oogst van N en P
van eigen land (‘opbrengst van gras
en maïs’) door het model worden
voorspeld.
Belangrijke data uit Koeien &
Kansen
Om de toetsing te kunnen doen,

waren vanzelfsprekend andere
metingen nodig dan de data die
gebruikt zijn om de KringloopWijzer
te maken. Gelukkig heeft Koeien &
Kansen unieke metingen beschikbaar van de voeropname en bepalingen van de gewasopbrengsten. De
metingen van de voeropname vinden
plaats in zogenaamde ‘meetweken’;
metingen gedurende minimaal acht
weken verspreid over het jaar, altijd
in een periode waarin het rantsoen
niet gewijzigd wordt. Binnen een
meetweek wordt dus niet overgestapt naar een volgende graskuil
of een nieuwe partij krachtvoer.
De bepalingen van de gewasopbrengsten zijn een combinatie van
(robuuste) schattingen en metingen
èn ze worden gecontroleerd in de
werkelijke kringloop van het bedrijf

via checks met andere bedrijfsgegevens. Deze metingen op Koeien
& Kansen bedrijven zijn belangrijk
om van de KringloopWijzer een
betrouwbaar instrument te maken.
Voor zowel bedrijfsmanagement als
beleidsdoelen.
Status toetsing
De toetsing is inmiddels voltooid en
gerapporteerd. Het ministerie van
EZ heeft het rapport voorgelegd
aan de Commissie Deskundigen
Meststoffenwet (CDM). Na hun oordeel zal het ministerie bekijken of en
hoe de KringloopWijzer een rol zal
krijgen in het beleid.

Maar zouden we Europa ook een
stap vóór kunnen zijn? We weten
dat milieukwaliteit de achtergrond
van het Brusselse milieubeleid
is. Bijvoorbeeld grondwater. Dat
gaat echt de goede kant op. Maar
daarnaast is er de kwaliteit van
ons oppervlaktewater. Als we nu
eens zichtbaar inspanningen verrichten om dat te verbeteren, zou
dat ook indruk maken? Water en
de BedrijfsWaterWijzer zijn speerpunten van Koeien & Kansen.
Nederland kan onze resultaten
goed gebruiken in Brussel.
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En onze zoon? Natuurlijk mocht
hij langer spelen bij Luuk.

Allesweters!
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De melkveehouderij zit in de hoek waar de klappen vallen, en
ze zijn raak. Het is niet te hopen dat de knock-out, het verlies
van de derogatie, ook nog wordt uitgedeeld. Dat zou de
doodsteek zijn voor een groot deel van de sector.
Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd
wat de onderzoekers en ondernemers binnen Koeien & Kansen van
de situatie vinden. Ze hebben er
vast een mening over en ze hebben
er vast al wel de antwoorden voor
klaar liggen. Want tot nu toe heeft
het project, en vooral de mensen
die erbij betrokken zijn, telkens aan
weten te tonen dat er altijd kansen
zijn. Wat er ook gebeurt. Of het nu
gaat om nitraatnormen, ammoniakemissienormen, bemestingsnormen:

Neem het fosfaatplafond. Dat
hebben we om meer mest te
mogen gebruiken dan standaard
in Europa (derogatie). Hiervoor
wil Nederland fosfaatrechten
introduceren. Brussel heeft dat
afgekeurd. Behoud van derogatie is dus erg onzeker; het zijn
spannende tijden. Gaat het lukken om onder het fosfaatplafond
te komen? Veel inspanningen zijn
daarop gericht.

telkens heeft Koeien & Kansen in
nauwe samenwerking met de praktijk aangetoond dat de gestelde
(soms zeer strenge) normen haalbaar en betaalbaar zijn. Door anders
te durven denken en vooral anders
te durven doen.
Ik wacht met smart op de volgende
Nieuwsbrief. Want het kan niet
anders dan dat men daarin uit de
doeken doet hoe de Nederlandse
melkveehouderij in 2017 binnen het

fosfaatplafond produceert. En jawel,
op een manier die voor iedereen voldoende Koeien en Kansen biedt!
Arnout Venekamp
Beleidscoördinator bodemontwikkeling &
duurzame landbouw
Provincie Drenthe

