Nieuwsbrief
Ondernemen en bedrijfsspecifiek
keuzes maken
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Even voorstellen

De wereld beleeft een financiële crisis. Deze heeft ook z’n weerslag op de melkprijs.
Vorig jaar was die zo hoog dat we niet konden geloven dat die ooit nog zou dalen.
Nu, een jaar later, staan we weer met beide benen op de grond. De melkprijs is weer
net zo laag als voor 2007. Ondernemende melkveehouders kunnen hun lol niet op.
Fluctuaties en marktbewegingen betekenen immers dat er volop kansen zijn om jezelf
te onderscheiden. Ook al zien we natuurlijk liever hoge melkprijzen. Ondernemende
melkveehouders onderscheiden zich door hun keuzes. Keuzes die ertoe leiden dat de
ene succesvoller is dan de ander. Het project Koeien & Kansen wil de sector graag
ondersteunen bij die bedrijfsspecifieke keuzes. En dan met name op het gebied van
het mestbeleid. Dat is een speerpunt voor 2009.
Iedereen kent inmiddels de BEX. Maar wist u dat dit bedrijfsspecifieke rekeninstrument pas onlangs beleidsmatig is goedgekeurd? Met de BEX kunnen melkveehouders
aantonen hoe de excretie van stikstof en fosfaat door het vee ‘echt’ is. Dat voelt veel
vertrouwder dan een opgelegde forfaitaire norm die door ambtenaren bepaald is. Hoe
deskundig dan ook. Maar Koeien & Kansen gaat verder. We zien goede mogelijkheden om ook bedrijfsspecifiek op fosfaat afgerekend te kunnen worden. Het gaat dan
niet om excretie, maar om een bedrijfseigen fosfaatnorm (BEP). Komende jaren krijgt
Nederland te maken met aanscherping van de fosfaatnorm. Deze wordt gebaseerd op
gewasonttrekking. Evenals bij stikstof is hier veel variatie tussen de bedrijven. Koeien &
Kansen kan inmiddels bedrijfsspecifiek de fosfaatonttrekking berekenen.
Maar ook bij fosfaat blijft het niet. Ammoniak is de volgende stap. Minister Cramer
(VROM) bestookt de sector al een tijdlang met vragen, adviezen en eisen over ammoniakemissie. Daarnaast wegen locale overheden ammoniakemissie vaak mee bij
uitbreidingsaanvragen van melkveebedrijven. Daarom zullen ondernemende melkveehouders graag op de hoogte zijn van hun bedrijfseigen ammoniakemissie. In 2009 wil
Koeien & Kansen ook werken aan een hulpmiddel om de bedrijfseigen ammoniakemissie te bepalen (BEA).
Kortom, bedrijfsspecifiek management en eigen keuzes maken. Een paar speerpunten
voor 2009.
Michel de Haan,
Projectleider, Animal Sciences Group

Ik ben Stef Groot Nibbelink, sinds half september
bedrijfsleider van De Marke. Het eerste dat me daar
opviel was de systeembenadering. Bij alles dus rekening houden met wat dat betekent voor het gehele
bedrijfssysteem. Enthousiaste onderzoekers proberen
de laatste kilo’s en zelfs grammetjes stikstof en fosfaat
te pakken te krijgen. Ook in de stal en op kantoor tref
ik betrokken medewerkers aan. Met al m’n gevraag
hebben ze wellicht in het begin meer last dan gemak
van me gehad.
Ik vind het hartstikke mooi om met De Marke en
Koeien & Kansen bij te dragen aan de onderbouwing
van de derogatie en BEX. Want laten we eerlijk zijn,
zoiets heb je toch nodig om als melkveesector beleid
te krijgen dat niet te generiek is.
Twee dagen per week blijf ik docent veehouderij bij
de Hogeschool Van Hall Larenstein. Dit biedt me een
uitgelezen kans om de mogelijkheden van samenwerking tussen onderwijs en onderzoek te onderzoeken.
Beide partijen kunnen daarvan profiteren.

EU-nitraatnorm van 50 mg/l lijkt haalbaar
De gemiddelde nitraatgehaltes in het grondwater onder tien Koeien & Kansen-bedrijven op zandgrond schommelen rond de 50
tot 60 mg per liter. De verschillen tussen bedrijven en jaren zijn echter groot. Vooral de invloed van grasland scheuren en van
maïsteelt is aanzienlijk. De gehaltes zijn echter niet representatief voor Nederland. De zandbedrijven in Koeien & Kansen zijn
namelijk gemiddeld iets uitspoelinggevoeliger dan de zandbedrijven in het landelijk meetnet van het RIVM.
Stikstofgebruiksnormen moeten voorkomen dat
nitraatgehaltes in het grondwater te hoog worden.
Momenteel voldoen veel melkveehouders op
zandgrond nog niet aan de norm van 50 mg/l.
Een verdere verbetering van het mineralenmanagement is dus nodig om de doelen van
het mestbeleid te realiseren. De deelnemers
van Koeien & Kansen, inclusief proefbedrijf De
Marke, hebben daar al veel ervaring mee. Al
vanaf 2004 werken zij met de stikstofgebruiksnormen zoals die voor 2009 zijn afgesproken.
Daarvoor met de eindnormen MINAS. Hoe grillig
dit per bedrijf soms uitpakt ziet u in de jaarlijkse
nitraatmetingen van het RIVM, zie figuur 1.
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Hoefmans: maïsteelt boosdoener
Het bedrijf van Patrick en Emmy Hoefmans ligt
op een jonge ontginningsgrond in Alphen (NB).
De voormalige heidegrond is in de jaren dertig in
gebruik genomen als landbouwgrond. Hoefmans
verbouwt gras en maïs in wisselbouw. In het
verleden was het aandeel maïsland hoog, meer
dan – de nu voor derogatie toegestane – 30 %.
Het gras werd om de 4 á 5 jaar omgezet voor een
periode maïsland. Vanaf 2005 teelt Patrick minder maïs en is de graslandfase gemiddeld langer
geworden. Dus minder scheuren en vervolgens
maïsteelt. De beweiding is beperkt.

Jaarlijks bepaalt het RIVM het nitraatgehalte van het grondwater onder Koeien & Kansen-bedrijven.

In 2000 is het nitraatgehalte bij Hoefmans hoog.
Daarna daalt dit door verbetering van het mineralenmanagement. In 2004 stijgt het weer door
droogte in 2003. De verdere stijging in 2005 heeft
onder andere te maken met onduidelijkheid in het
mineralenbeleid, waardoor Patrick z’n bouwplan
moest aanpassen. De daling vanaf 2005 is waar-

schijnlijk een gevolg van een kleiner maïsareaal
en daardoor het langer in stand houden van de
graslandfase. Minder maïs en minder scheuren
lijken dus effect te hebben.
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