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Geachte heer Berkelmans,
Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een
wetenschappelijk onderbouwd advies opgesteld over de bruikbaarheid en
betrouwbaarheid van de KringloopWijzer, als instrument voor de berekening van de
stikstof- en fosfaatproductie in mest en het mestoverschot op melkveebedrijven
(brief 16/N&M0152 van 21 november 2016). Dat advies was gebaseerd op een
review en analyse van het concept-rapport “Toetsing van de KringloopWijzer gemeten en voorspelde stikstof- en fosfaatproducties van mest en gewas”. Het CDMadvies heeft onder andere geleid tot een volledige revisie van het voornoemde
rapport. Met genoegen bied ik u thans het tweede CDM-advies aan over de toetsing
van de Kringloopwijzer, dat is gebaseerd op een review en analyse van het
gereviseerde rapport.
De CDM concludeert dat de KringloopWijzer (zie bijlage):
•

Voldoende is getest om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid aan te kunnen
geven, voor een deel van de melkveehouderij.

•

Een kleine doch systematische en statistisch betrouwbare onderschatting (3
à 4%) geeft van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee.
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De CDM adviseert (zie bijlage):
•

De systematische verschillen tussen de resultaten van de KringloopWijzer en
die van metingen te verkleinen.

•

De (neven)effecten van het gebruik van de KringloopWijzer in de praktijk exante te evalueren, ook op bedrijven die nu buiten het toetsingsdomein
vielen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Prof.dr. Oene Oenema
cc.

drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en
Voedselkwaliteit
dr.ir. M.H. Meijer, ministerie van EZ, directie PAV
dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM)

Wageningen University & Research is
specialised in the domain of healthy
food and living environment.
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Tweede CDM-advies ‘Wetenschappelijke toetsing KringloopWijzer’
Samenvatting
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet
(CDM) advies gevraagd over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de KringloopWijzer, als
instrument voor de berekening van de stikstof- en fosfaatproductie in mest en het mestoverschot op
melkveebedrijven, voor beleidsdoeleinden. De CDM heeft daartoe het concept-rapport “Toetsing van
de KringloopWijzer” beoordeeld, en haar bevinding verwoord in het advies “Wetenschappelijke
toetsing KringloopWijzer”, dat per brief (2016/N&M0152) op 21 november 2016 is aangeboden aan
het ministerie van EZ. Op basis van de aanbevelingen in het advies hebben de auteurs van het
voornoemde concept-rapport aanvullende statistische analyses uitgevoerd en het rapport aangepast.
Op verzoek van het ministerie van EZ heeft de CDM ook het aangepaste rapport beoordeeld.
Hieronder worden de conclusies en aanbevelingen op basis van het aangepaste rapport samengevat.
De CDM concludeert dat:
• De toets beschreven in het aangepaste concept-rapport is voldoende betrouwbaar uitgevoerd
om uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid en geschiktheid van de
KringloopWijzer voor de berekening van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van
melkvee en de gemiddelde ruwvoerproductie op bedrijfsniveau, binnen het aangegeven
geldigheidsdomein.
• De KringloopWijzer geeft een kleine doch systematische en statistisch betrouwbare
onderschatting (3 à 4%) van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee. De
drogestofopbrengst wordt door de KringloopWijzer systematisch met 6% overschat (gemiddeld
660 kg per ha per jaar) op bedrijfsniveau. De hoeveelheid stikstof in het ruwvoer wordt
gemiddeld genomen met 1% overschat en de hoeveelheid fosfaat wordt met 1% onderschat.
• De verschillen tussen de voorspelde excretie (met de Kringloopwijzer) en berekende excretie (op
basis van de gemeten voeropname) zijn gerelateerd aan (i) de melkproductie per koe, (ii) het
aandeel snijmaïs in het rantsoen, en (iii) deels met het aandeel bijproducten in het rantsoen.
• Het geldigheidsdomein van de KringloopWijzer komt overeenkomt met een groot deel van de
Nederlandse melkveehouderij. Er kan echter geen uitspraak worden gedaan over de
geschiktheid en betrouwbaarheid van de KringloopWijzer voor typen melkveebedrijven (20-30%
van de Nederlandse melkveehouderij) waarvoor de KringloopWijzer niet is getoetst.
Advies:
• Voor toepassing van de KringloopWijzer als beleidsinstrument voor de berekening van de
gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee en de gemiddelde ruwvoerproductie op
bedrijfsniveau is het gewenst dat systematische verschillen tussen de resultaten van de
KringloopWijzer en die van metingen worden verkleind, om twee redenen: (i) systematische
verschillen wijzen op onjuistheden in de KringloopWijzer en/of op leemtes in de kennis over
onderdelen van de stikstof- en fosfaatkringlopen van melkveebedrijven, en (ii) een
systematische onderschatting of overschatting van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties
van melkvee leidt er toe dat óf meer óf minder stikstof en fosfaat via mest wordt toegediend op
het land (waardoor het risico ontstaat dat óf de milieubelasting hoger is dan verwacht, óf dat
minder gewasopbrengst kan worden behaald dan verwacht).
• Het is gewenst dat de KringloopWijzer ook wordt getoetst op bedrijven die nu buiten het
toetsingsdomein/geldigheidsdomein vallen. Dit geeft niet alleen aanvullende informatie over
het functioneren van de KringloopWijzer, maar biedt op termijn ook de mogelijkheid dat alle
melkveebedrijven de Kringloopwijzer kunnen gebruiken, waardoor een hoge mate van
bedrijfsspecificiteit kan worden gerealiseerd.
• De neveneffecten van het gebruik van de KringloopWijzer in de praktijk ex-ante te evalueren.
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Inleiding
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet
(CDM) advies gevraagd over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de KringloopWijzer als
instrument voor beleidsdoeleinden, om de stikstof- en fosfaatproductie in mest en het
mestoverschot op een melkveebedrijf nauwkeurig te berekenen (Bijlage 1). Bij de adviesaanvraag
heeft het ministerie het concept-rapport gevoegd “Toetsing van de KringloopWijzer” 1.
De KringLoopWijzer is een managementinstrument dat beoogt de benutting van stikstof en fosfaat
op een melkveehouderijbedrijf te verbeteren en de verliezen van stikstof en fosfaat naar het milieu
te verminderen. De KringLoopWijzer berekent de excretie van stikstof en fosfaat door melkvee (en
jongvee) per bedrijf, op basis van de hoeveelheden stikstof en fosfaat in het gebruikte veevoer en de
hoeveelheden stikstof en fosfaat in de afgeleverde melk en dieren. De centrale vraag is of de stikstofen fosfaatexcreties, de ruwvoerproductie en het mestoverschot voor alle typen melkveebedrijven
door de KringLoopwijzer nauwkeurig en betrouwbaar (kunnen) worden berekend. Het ministerie
vraagt aan de CDM ook om een uitspraak te doen over de juistheid en betrouwbaarheid van de toets,
zoals beschreven in het concept-rapport “Toetsing van de KringloopWijzer”.
De bevinding van de CDM zijn verwoord in het advies “Wetenschappelijke toetsing KringloopWijzer”,
dat per brief (2016/N&M0152) op 21 november 2016 is aangeboden aan het ministerie van EZ. Het
advies is ook besproken met de auteurs van het concept-rapport “Toetsing van de KringloopWijzer”.
Op verzoek van het ministerie is het concept-rapport vervolgens door de auteurs aangepast, op basis
van het CDM-advies. Op 15 februari 2017 hebben de auteurs een aangepaste versie van het rapport
per email naar de CDM gestuurd 2. Bij de email was een notitie gevoegd waarin de auteurs hebben
aangegeven hoe ze het commentaar van de CDM hebben verwerkt in het aangepaste rapport. Het
ministerie van EZ heeft vervolgens de CDM gevraagd om het aangepaste rapport te beoordelen en
nogmaals advies gevraagd over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de KringloopWijzer, als
instrument voor de berekening van de stikstof- en fosfaatproductie in mest en het mestoverschot op
een melkveebedrijf, voor beleidsdoeleinden.
Dit is het tweede advies van de CDM over “Wetenschappelijke toetsing KringloopWijzer”.
Werkwijze
De CDM heeft de volgende experts gevraagd om het aangepaste rapport te beoordelen: Dr S. de
Campeneere (ILVO; Vlaanderen), Ir F.C. van der Schans (CLM Onderzoek & Advies), Dr R.L.M. Schils
(Wageningen Environmental Research) en Ir J. de Wit (Louis Bolk Instituut). Zij hebben ook de eerste
versie beoordeeld. De overige twee leden van de eerste reviewcommissie (Prof dr R. Schulte van
Wageningen Economic Research, en Dr J. Dijkstra van Departement Dierwetenschappen,
Wageningen University) zijn ook gevraagd op het aangepaste rapport te beoordelen, maar zij hadden
nu geen tijd.
Het advies is opgesteld door Dr G.L. Velthof, secretaris Commissie Deskundigen Meststoffenwet
(CDM). De reviews en het concept advies zijn per email met elkaar gedeeld. Het finale advies is
geaccordeerd door alle nu betrokken experts.

1

J. Oenema, L.B. Šebek, J.J. Schröder, J. Verloop, M.H.A. de Haan & G.J. Hilhorst (2016) Toetsing van de
KringloopWijzer -gemeten en voorspelde stikstof- en fosfaatproducties van mest en gewas. Wageningen UR
Plant Research International en Wageningen UR Livestock Research, Wageningen, augustus 2016.
2
J. Oenema, L.B. Šebek, J.J. Schröder, J. Verloop, M.H.A. de Haan & G.J. Hilhorst (2017) Toetsing van de
KringloopWijzer -gemeten en voorspelde stikstof- en fosfaatproducties van mest en gewas. Wageningen UR
Plant Research International en Wageningen UR Livestock Research, Wageningen, februari 2017.
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Advies
De CDM heeft waardering voor de reactie van de auteurs op het CDM-advies “Wetenschappelijke
toetsing KringloopWijzer”, en voor de wijze waarop het oorspronkelijke rapport door de auteurs is
aangepast. De uitgevoerde statistische analyse van de resultaten van de toets van de KringloopWijzer
geeft nu een beter inzicht in het uitgevoerde onderzoek en daardoor in de betrouwbaarheid van de
KringloopWijzer.
De reviews van de vier experts zijn als bijlage bij dit review gevoegd en vormen een integraal
onderdeel van dit advies. Hieronder worden de vijf door het ministerie van EZ gestelde vragen
opnieuw op hoofdlijnen beantwoord.
1. Is de KringloopWijzer, als instrument voor de berekening van de stikstof- en fosfaatproductie in
mest en de ruwvoerproductie op een melkveebedrijf, bruikbaar en betrouwbaar voor
beleidsdoeleinden?
De KringloopWijzer is in principe een doelmatig managementinstrument om de effecten van
maatregelen op melkveebedrijven bedrijfsspecifiek te analyseren, en om de gemiddelde stikstof- en
fosfaatexcreties van melkvee, en de stikstof- en fosfaatopbrengsten in het geoogste ruwvoer
bedrijfsspecifiek te berekenen.
Uit het aangepaste rapport “Toetsing van de KringloopWijzer” (zie voetnoot 2) blijkt dat bij een juiste
invoer van bedrijfsgegevens de KringloopWijzer redelijk nauwkeurig de nutriëntenexcreties van
melkvee en de hoeveelheid geoogste nutriënten van eigen land (‘opbrengst van gras en maïs’) kan
berekenen. Opvallend is wel dat de KringloopWijzer de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van
melkvee systematisch (en statistisch betrouwbaar) onderschat met respectievelijk 3% en 4%. Dit
impliceert dat er een kleine doch systematische fout in de KringloopWijzer zit. Op het niveau van
individuele bedrijven zijn de verschillen tussen de resultaten van de KringloopWijzer en die van de
toets-weken groter, variërend van een onderschatting van 15,1 kg per koe tot een overschatting van
8,8 kg per koe voor stikstof, en van een onderschatting van 5 kg per koe tot een overschatting van 2
kg per koe voor fosfaat (P2O5). Onderschatting van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties trad
op bij 13 van de 16 bedrijven; voor stikstof was de onderschatting bij 3 van de 16 bedrijven, en voor
fosfaat voor 4 van de 16 statistisch significant. De onderschatting van de gemiddelde stikstof- en
fosfaatexcreties is omgekeerd evenredig met de melkproductie per koe, d.w.z. naarmate de
gemiddelde melkproductie op bedrijfsniveau toeneemt, neemt het verschil af tussen de resultaten
van de KringloopWijzer en die van de toets-weken. De onderschatting van de gemiddelde stikstof- en
fosfaatexcreties op bedrijfsniveau neemt toe met een toename van de gemeten VEM-dekking van de
veestapel. De onderschatting van de gemiddelde fosfaatexcreties op bedrijfsniveau is relatief sterk
gecorreleerd met het aandeel bijproducten in het rantsoen; hoe meer bijproducten in het rantsoen,
hoe groter de onderschatting van de fosfaatexcretie.
De resultaten van de toets-weken zijn ook vergeleken met de forfaitaire stikstof- en fosfaatexcreties
van melkvee. De forfaitaire stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee blijken de excreties afgeleid uit
de resultaten van de toets-weken systematisch (en statistisch betrouwbaar) te overschatten met
respectievelijk 6% en 4%. Op het niveau van individuele bedrijven zijn de verschillen tussen de
forfaitaire stikstof- en fosfaatexcreties en de resultaten van de toets-weken groter, variërend van een
overschatting van 25 kg per koe tot een onderschatting van 7,8 kg per koe voor stikstof, en van een
overschatting van 12,8 kg per koe tot een onderschatting van 9,2 kg per koe voor fosfaat (P2O5).
Overschatting van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties door de forfaits trad op bij 12 van de
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16 bedrijven; voor stikstof was de overschatting bij 8 van de 16 bedrijven, en voor fosfaat voor 5 van
de 16 statistisch significant.
De gemiddelde onderschatting van de fosfaatexcretie door de KringloopWijzer is in kilogrammen
fosfaat per koe ongeveer gelijk aan de overschatting van de fosfaatexcretie door de forfaits. De
gemiddelde onderschatting van de stikstofexcretie door de KringloopWijzer is in kilogrammen
stikstof per koe bijna twee keer zo klein als de overschatting van de stikstofexcretie door de forfaits.
De door de KringloopWijzer berekende gemiddelde stikstof- en fosfaatopbrengst van grasland en
maisland van alle bedrijven komt goed overeen met de gemeten gemiddelde stikstof- en
fosfaatopbrengst tijdens de toets-weken. De Kringloopwijzer onderschat de gemiddelde
fosfaatopbrengst met 1% terwijl de gemiddelde stikstofopbrengst met 1% wordt overschat. Voor
individuele bedrijven zijn de verschillen groter (van -13,1 tot +25,3 kg per ha per jaar voor stikstof; en
van -7,4 tot +4,6 kg per ha per jaar voor fosfaat). De drogestofopbrengst wordt door de
KringloopWijzer met 6% overschat (gemiddeld 660 kg per ha per jaar), zowel voor grasland als
maisland.
Samengevat, de KringloopWijzer geeft een kleine doch systematische en statistisch betrouwbare
onderschatting van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee, en een systematische
en statistisch betrouwbare overschatting van de ruwvoerproductie op bedrijfsniveau. De gemiddelde
onderschatting van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee door de Kringloopwijzer
is kleiner dan de gemiddelde overschatting van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van
melkvee door de excretieforfaits. De auteurs geven in hoofdstuk 4.4 van het aangepaste rapport
verschillende suggesties om de nauwkeurigheid van de KringloopWijzer verder te verbeteren. Vooral
de systematische verschillen tussen de resultaten van de KringloopWijzer en die van toets-weken
dienen verkleind te worden, om het instrument betrouwbaar te kunnen gebruiken voor de
berekening van de stikstof- en fosfaatproductie in mest en de ruwvoerproductie op een
melkveebedrijf, ten behoeve van beleidsdoeleinden.
2. Kan de KringloopWijzer worden gebruikt ter vervanging van de diergebonden normen (RVOTabellen 4 en 6) op een melkveebedrijf?
In theorie doet de KringloopWijzer meer recht aan de diversiteit van bedrijven en bedrijfsvoeringen
(in het bijzonder wat betreft gehalten aan stikstof en fosfaat in het rantsoen en de ruwvoerproductie
per ha) dan de gemiddelde forfaitaire waarden in de RVO-tabellen 3. Het bedrijfsspecifieke karakter
van de KringloopWijzer spreekt veel veehouders aan.
De gemiddelde onderschatting van de fosfaatexcretie door de KringloopWijzer, in kilogrammen
fosfaat per koe, blijkt ongeveer gelijk te zijn aan de gemiddelde overschatting van de fosfaatexcretie
door de forfaits. De gemiddelde onderschatting van de stikstofexcretie door de KringloopWijzer is in
kilogrammen stikstof per koe bijna twee keer zo klein als de overschatting van de stikstofexcretie
door de forfaits. Voor individuele bedrijven zijn de verschillen groter. De onderschatting van de
gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee door de KringloopWijzer is mogelijk een andere
redenen waarom de KringloopWijzer populair is in de sector. De onderschatting van de gemiddelde
stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee door de KringloopWijzer leidt er toe dat er bij gebruik van
de Kringloopwijzer meer stikstof en fosfaat op grasland en bouwland kan worden toegediend dan
volgens de metingen te rechtvaardigen is, en dat de belasting van het milieu groter is dan verwacht.

3

De forfaitaire excretiecijfers zijn nu gedifferentieerd naar melkproductie per koe en het ureumgehalte in de
melk. De forfaitaire excretiecijfers zouden verder gedifferentieerd kunnen worden, naar bijvoorbeeld het
aandeel snijmais en bijproducten in het rantsoen, om meer bedrijfsspecifiek te worden.

4

Tweede CDM-advies ‘Wetenschappelijke toetsing KringloopWijzer’ – 07-06-2017

Omgekeerd leidt de overschatting van de excreties door de forfaits er toe dat minder stikstof en
fosfaat op grasland en bouwland kan worden toegediend dan volgens de metingen te rechtvaardigen
is, en dat daardoor mogelijk ook meer mest moet worden afgevoerd dan volgens de metingen te
rechtvaardigen is.
De auteurs van het rapport stellen in de reactie op het CDM-advies “Wetenschappelijke toetsing
KringloopWijzer” dat zij geen criteria of nauwkeurigheidseisen hebben ontwikkeld, en geen criteria of
nauwkeurigheidseisen van de opdrachtgevers hebben ontvangen, om aan te kunnen geven wanneer
en onder welke voorwaarden de resultaten van de KringloopWijzer gebruikt kunnen/mogen worden
ter vervanging van de diergebonden normen (RVO-Tabellen 4 en 6) op een melkveebedrijf. Toch zijn
die criteria of nauwkeurigheidseisen nodig om een antwoord te kunnen geven op voornoemde vraag.
Naar het oordeel van de CDM zijn er minimaal vier nauwkeurigheidseisen (criteria) waaraan de
KringloopWijzer en het gebruik van de KringloopWijzer zou moeten voldoen:
(i)
Het geldigheidsdomein van de KringloopWijzer dient representatief te zijn voor de
melkveebedrijven waarvoor de KringloopWijzer is bedoeld.
(ii)
Systematische verschillen tussen berekende en gemeten stikstof- en fosfaatexcreties van
melkvee, en tussen de berekende en gemeten stikstof- en fosfaatopbrengsten van het
grasland en maisland op bedrijfsniveau, zijn gemiddeld over een populatie van bedrijven
(>15) en over een periode van 5 à 10 jaar kleiner dan circa 1 à 2% (percentages door de
overheid vast te stellen).
(iii)
Systematische verschillen tussen berekende en gemeten stikstof- en fosfaatexcreties van
melkvee en die tussen berekende en gemeten stikstof- en fosfaatopbrengsten van
grasland en maisland zijn gemiddeld per bedrijf over een periode van 5 à 10 jaar kleiner
dan circa 5 à 10% (percentages door de overheid vast te stellen).
(iv)
Alle melkveebedrijven binnen het geldigheidsdomein van de KringloopWijzer dienen de
berekende stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee, en de berekende stikstof- en
fosfaatopbrengsten van het grasland en maisland op bedrijfsniveau, te accepteren en te
rapporteren ten behoeve van beleidsdoeleinden.
Samengevat, de KringloopWijzer kan worden gebruikt ter vervanging van de diergebonden normen
(RVO-Tabellen 4 en 6) op melkveebedrijven die voldoen aan het geldigheidsdomein van de
Kringloopwijzer, mits voldaan wordt aan de hiervoor genoemde nauwkeurigheidseisen en criteria.
3. Voor welke typen melkveebedrijven is de KringloopWijzer geschikt; ook voor melkveebedrijven met
een neventak, bedrijven die vee uitscharen, bedrijven die zelf melk verwerken/verkopen en bedrijven
die meer dan één vestiging hebben?
De KringloopWijzer is getoetst op 16 Koeien & Kansen bedrijven, met gegevens van een periode van
10 jaar. De gemiddelde melkproductie per koe is bij de Koeien & Kansen bedrijven hoger, en de
variatie in melkproductie per koe is kleiner dan in Nederland. Vooral lage melkproducties per koe zijn
niet vertegenwoordigd bij de Koeien & Kansen bedrijven (ca. 10% van de Nederlandse populatie).
Ook de gemiddelde melkproductie per ha is bij de Koeien & Kansen bedrijven hoger dan in
Nederland. Bedrijven met minder dan 10.000 kg melk per ha (ca. 20% in Nederland) zijn niet
vertegenwoordigd bij de Koeien & Kansen bedrijven.
Binnen de Koeien & Kansen bedrijven blijken de afwijkingen tussen de resultaten van metingen en
die van berekeningen (van voeropnames, stikstof- en fosfaatexcretie en de stikstof- en
fosfaatopbrengst van grasland en maïsland) niet afhankelijk te zijn van bedrijfskenmerken als
intensiteit, het aantal stuks jongvee per melkkoe, en de mate van beweiding. De verschillen tussen
de voorspelde excretie (met de Kringloopwijzer) en berekende excretie (op basis van de gemeten
5
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voeropname) blijken wel gerelateerd te zijn aan (i) de melkproductie per koe, (ii) het aandeel
snijmaïs in het rantsoen, en (iii) deels met het aandeel bijproducten in het rantsoen.
De KringloopWijzer is niet specifiek getoetst op geschiktheid voor melkveebedrijven met een
neventak, bedrijven die vee uitscharen en/of land ruilen, bedrijven die zelf melk
verwerken/verkopen, bedrijven die vaste mest, zeldzame koeienrassen hebben, en bedrijven die
meer dan één vestiging hebben. De geschiktheid van de KringloopWijzer voor dit type bedrijven
wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid en juistheid van de benodigde data, en door de
mogelijkheden om met data te manipuleren. De beoordeling van de geschiktheid van de
KringloopWijzer voor de hiervoor genoemde melkveebedrijven valt deels onder de noemer ‘borging
Kringloopwijzer’, waarover de CDM eerder heeft geadviseerd (brief 1701344/WOTN&M/JE van 9
januari 2017).
Samengevat, het geldigheidsdomein van de KringloopWijzer komt overeenkomt met een groot deel
van de Nederlandse melkveehouderij. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de geschiktheid
van de KringloopWijzer voor melkveebedrijven die (i) extensief (<10.000 kg melk/ha/jaar) of zeer
intensief (>35.000 kg melk/ha/jaar) zijn, (ii) veel snijmaïs in het rantsoen hebben (>40%), (iii) veel
bijproducten in het rantsoen hebben (>30%), (iv) een lage melkproductie per koe (< 6.000 kg) of hoge
melkproductie per koe (>10.000 kg) hebben, en/of (v) een hoog aandeel weidegras in het rantsoen
(>30%) hebben, omdat de KringloopWijzer niet is getoetst op dit type bedrijven.
4. Is de toets zoals beschreven in het concept-rapport betrouwbaar uitgevoerd; is de werkwijze van de
meetweken een voldoende betrouwbare toets?
Op de 16 Koeien & Kansen bedrijven vinden veel metingen plaats. Die metingen betreffen onder
meer de opname door de veestapel van stikstof en fosfaat met het voer en de afvoer van stikstof en
fosfaat in melk. Ook worden data verzameld over de aan- en afvoer van voer en meststoffen op het
bedrijf, en worden registraties gedaan per perceel over bemesting, beweiding en gewasopbrengsten
(per snede). Aangelegde kuilen worden geanalyseerd (droge stof, stikstof (N), fosfor (P), VEM) en er
worden regelmatig monsters genomen uit de mestopslagen voor chemische analyse. De gegevens
worden gebruikt voor het opstellen van stikstof- en fosfaatbalansen.
Tijdens zogenaamde ‘meetweken’ wordt de voeropname door het vee gemeten. Deze metingen
vinden plaats gedurende minimaal acht weken verspreid over het jaar. De voeropname van
melkgevende koeien (MK) en droogstaande koeien (DK) wordt berekend als het verschil tussen het
gewicht van het aangeboden voer en het gewicht van de voerresten en wordt uitgedrukt per dier per
dag. Ieder aangeboden voedermiddel wordt afzonderlijk gewogen en van dat voedermiddel is de
samenstelling (droge stof, N, P, VEM, DVE en OEB) per meetweek bekend. Resultaten van de
meetweken worden geëxtrapoleerd naar een heel jaar
De toets heeft betrekking op de vergelijking tussen de resultaten van de hiervoor genoemde
metingen en de resultaten van berekeningen van de KringloopWijzer, voor 16 bedrijven en voor ca
10 jaren per bedrijf. De toetst geeft informatie over de overeenkomsten tussen de metingen en
berekeningen, en over de variatie tussen bedrijven en tussen jaren per bedrijf. In de aangepaste
versie van het rapport “Toetsing van de KringloopWijzer” is de toets voldoende duidelijk beschreven,
en voor zover kan worden beoordeeld op basis van het rapport is de toets betrouwbaar uitgevoerd.
De resultaten zijn uitgebreid statistisch geanalyseerd, met de juiste methoden. De conclusies in
hoofdstuk 5 geven een juiste weergave van de belangrijkste resultaten van de toets
Samengevat, de toets zoals beschreven in het aangepaste concept-rapport “Toetsing van de
KringloopWijzer” (versie februari 2017) is voldoende betrouwbaar uitgevoerd om uitspraken te
6
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kunnen doen over de betrouwbaarheid en geschiktheid van de KringloopWijzer voor de berekening
van de gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee en de gemiddelde ruwvoerproductie op
bedrijfsniveau, binnen het eerder aangegeven geldigheidsdomein.
5. Welke mogelijke verbeteringen van de KringloopWijzer kunnen leiden tot een hogere
betrouwbaarheid?
In hoofdstuk 4.4 van het aangepaste concept-rapport “Toetsing van de KringloopWijzer” (versie
februari 2017) geven de auteurs verschillende suggesties voor verbetering van de KringloopWijzer.
De CDM ondersteunt deze aanbevelingen.
Voor toepassing van de KringloopWijzer als beleidsinstrument voor de berekening van de
gemiddelde stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee en de gemiddelde ruwvoerproductie op
bedrijfsniveau is het gewenst dat systematische verschillen tussen de resultaten van berekeningen
met de KringloopWijzer en resultaten van metingen worden verkleind. Dit is nodig om twee redenen:
(i) systematische verschillen wijzen op systematische onjuistheden in de KringloopWijzer en/of op
leemtes in de kennis en data over onderdelen van de stikstof- en fosfaatkringlopen van
melkveebedrijven, en (ii) een systematische onderschatting of overschatting van de gemiddelde
stikstof- en fosfaatexcreties van melkvee leidt er toe dat óf meer óf minder stikstof en fosfaat via
mest wordt toegediend op het land (waardoor het risico ontstaat dat óf de milieubelasting hoger is
dan verwacht, óf dat minder gewasopbrengst wordt behaald dan verwacht.
Zoals de auteurs aangeven ligt een mogelijke verklaring in een (te) lage aangenomen “VEM-dekking”
in de KringloopWijzer. De oorzaken van een hogere VEM-dekking in de praktijk dan volgens de
veevoedingsnormen nodig is, zou daarom vooral verder onderzocht moeten worden. Het is niet
duidelijk of met een actualisatie van de VEM-dekking ook het verband tussen melkproductie per koe
en de onderschatting van de stikstof- en fosfaatexcreties per koe minder sterk wordt.
Toepassing van de KringloopWijzer als managementinstrument en/of als beleidsinstrument leidt
mogelijk tot verschillende effecten in de praktijk. Bepaalde effecten zijn beoogd, zoals ‘verhoging van
de efficiëntie van het gebruik van stikstof en fosfaat’ en ‘vermindering van stikstof- en fosfaatexcretie per kg melk’. Er zijn mogelijk ook neveneffecten, zoals een grotere intensivering van de
productie en een grotere totale mestproductie, waardoor uiteindelijk de doelen van het mestbeleid
mogelijk minder gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden. Toepassing van de Kringloopwijzer in de
praktijk leidt mogelijk ook tot minder beweiding, waardoor andere beleidsdoeleinden in het geding
komen. De CDM adviseert om de neveneffecten van het gebruik van de KringloopWijzer in de
praktijk ex-ante te evalueren, en die evaluaties te benutten voor eventuele aanpassing van de
KringloopWijzer.
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Bijlage 1. Adviesvraag van het ministerie van Economische Zaken
Aan Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM)
t.a.v. secretaris dr. ir. G. Velthof
Alterra Wageningen UR
Postbus 47
6700 AA Wageningen
Datum: 6 september 2016
Betreft: Verzoek om advies over de KringLoopWijzer als instrument op basis van het rapport Toetsing van de
KringloopWijzer.
Geachte leden van de CDM,
De KringLoopWijzer (KLW) is een instrument, een rekenmodel, dat ontwikkeld is door Wageningen University &
Research (WUR) voor en samen met ondernemers. De KringloopWijzer voorspelt op basis van, onder meer, de
veestapelsamenstelling en melkproductie, hoeveel stikstof (N)- en fosfaat (P) in mest geproduceerd wordt op
een individueel melkveebedrijf. In het rapport “Toetsing van de KringloopWijzer”, dat bij deze adviesaanvraag
is gevoegd, is beschreven hoe het model als vervanging van forfaitaire mestproductie of metingen van de
mestsamenstelling te gebruiken is op melkveebedrijven. Daarbij is in dit rappoort de juistheid van
voorspellingen getoetst aan meetgegevens. In concreto zijn de gemeten en door het rekenmodel voorspelde
stikstof- en fosfaatproducties in mest op een melkveebedrijf getoetst tegen de gemeten waarden. Het model
berekent ook hoeveel ruwvoer (gras, snijmais) op het bedrijf netto is geproduceerd en door het vee is benut.
Verzoek om advies en doel ervan:
Wij verzoeken u om voor de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken (EZ) een onderbouwd
advies op te stellen over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de KringLoopWijzer als instrument voor
beleidsdoeleinden, om de stikstof- en fosfaatproductie in mest en de ruwvoerproductie op een melkveebedrijf
nauwkeurig te berekenen.. Kan de KringLoopWijzer worden gebruikt ter vervanging van de diergebonden
normen (RVO-Tabellen 4 en 6) op een melkveebedrijf?
Het gevraagde advies moet ook ingaan op de (rand)voorwaarden die aan het gebruik en de gebruiker gesteld
dienen te worden voor een getrouwe weergave van de stikstof- en fosfaatproductie in mest. Is de
KringLoopWijzer geschikt voor alle typen melkveebedrijven; ook voor bedrijven met een neventak, bedrijven
die vee uitscharen, bedrijven die zelf melk verwerken/verkopen en bedrijven die meer dan één vestiging
hebben? Gevraagd wordt in te gaan op de betrouwbaarheid van de toets zoals beschreven in het rapport.
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de gehanteerde c.q. ontwikkelde werkwijze en het invoeren van data,
zoals meetweken, en de daar aan te verbinden eisen om foutieve invoer van data te voorkomen en onjuiste
resultaten te voorkomen.
Ook wordt advies gevraagd over mogelijke verbeteringen van de KringLoopWijzer, die –eventueel
doorontwikkeling – kunnen leiden tot een hogere betrouwbaarheid.

bij

Het advies wordt uiterlijk op 1 december 2016 opgeleverd.
Richt uw uit te brengen advies aan:
•
de directeur van Directie Agrokennis (DAK), dhr. ir. M.A.A.M. Berkelmans en
•
de directeur van directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV), dhr. Drs. R.P. van
Brouwershaven.
Voor inhoudelijke informatie over dit verzoek kunt u contact opnemen met mevr. dr. ir. M.H. Meijer, tel. 070
378 6028.
Met vriendelijke groet,
Leo Oprel (l.oprel@minez.nl)
Ministerie van Economische Zaken
Directie Agro- en Natuurkennis
Postbus 20401
2500 EK ’s-GRAVENHAGE
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Bijlage 2. Reviews van de zes experts.

9

Review aangepaste rapport “Toetsing van de KringloopWijzer” (versie februari 2017)
Rene Schils, Wageningen Environmental Research
Datum: 7 maart 2017

Algemeen
De auteurs hebben de rapportage aangepast aan de hand van de aanbevelingen van het CDM advies
(18 november 2016), voorzien van een puntsgewijze toelichting op de individuele aanbevelingen. In
grote lijn is het rapport aanzienlijk verbeterd: de uitleg van de opzet en dataverwerking is duidelijker,
de statistische toets is toegevoegd en de representativiteit is onderbouwd. Waardering daarvoor.
Dat gezegd hebbende, blijf ik met de vraag worstelen of deze studie nu het gebruik van de KLW
rechtvaardigt. Los van alle inhoudelijke en methodische bedenkingen (zie hieronder) laat het rapport
zien dat de KLW voor de schatting van de excretie op K&K- bedrijven tot kleinere afwijkingen (tov de
meetweken) leidt dan de RVO forfaits. Tabel 4.3 vat het een en ander mooi samen. Op grond van de
toets van de representativiteit mag je concluderen dat het dan ook geldt voor de bredere praktijk.
Dus vervanging van de RVO forfaits door KLW berekeningen is op zich gerechtvaardigd.
De vragen
- of de KLW een betrouwbare en nauwkeurige schatting van excreties en gewasopbrengsten
oplevert,
- of de verschillen tussen KLW en RVO de inspanning rechtvaardigen die nodig is om voor alle
bedrijven de KLW jaarlijks in te vullen
blijven naar mijn idee niet te beantwoorden op grond van deze studie.
Als de verbetering/instandhouding van de waterkwaliteit het beleidsdoel is, dan is het belangrijk dat
de KLW-methode op alle bedrijven wordt toegepast en niet selectief op bedrijven met lager-danforfait excreties (zoals de auteurs ook terecht opmerken).
Inhoudelijke opmerkingen
Het blijft op onderdelen niet duidelijk hoe data zijn verwerkt en welke aanpassingen zijn
doorgevoerd, wat deels te maken heeft met de complexiteit van het bedrijfsmodel en deels met de
beschrijving in de rapportage. Het is voor de lezer onmogelijk om te achterhalen welke correcties
precies zijn doorgevoerd. Ze zijn ongetwijfeld op een zo juist mogelijke en consistente manier
verwerkt, maar het is achteraf niet toetsbaar.
Weidegrasopname blijft een lastig punt. Op pagina 14 staat onder punt 3: “De kVEM-opname uit vers
gras is berekend als het verschil tussen de berekende kVEM-behoefte en de gemeten kVEM-opname
uit alle overige voedermiddelen”. Op pagina 17 staat echter “De weidegrasopbrengst wordt hierbij
niet simpelweg berekend als de totale kVEM-behoefte minus de kVEM-opname uit krachtvoer, kuilen
van eigen land en aangekocht ruwvoer, maar op basis van de onderlinge verhoudingen in
kuilhoeveelheden en het opgegeven beweidingsysteem (zie Bijlage 1 en paragrafen 2.1.2.12 en
2.1.2.15 in Schröder et al. (2016))”.
In het antwoord op de methode van de weide-gras opname (punt 18 van de toelichting) wordt
gesteld dat in principe de verhouding tussen gras/mais kuilen wordt gebruikt, en vervolgens een
controle wordt uitgevoerd met het aantal weide-uren. Als die tweede methode een hogere opname
geeft wordt die gehanteerd. Nu blijkt dat deze correctie in 90% van de bedrijfsjaren is uitgevoerd. Is
het dan niet correcter om de methode van de weide-uren in de hoofdtekst te beschrijven als de
gehanteerde methode? Ik ben overigens benieuwd of bij de toepassing van de KLW in brede zin ook

een dergelijk hoge fractie van de berekeningen gecorrigeerd wordt? Dat geeft dan namelijk te
denken over de geschiktheid van de gras/mais verhouding-methode.
Op pagina 15 staat dat de K&K-veehouders de weidegras opbrengst onder andere schatten op basis
van de koe-weidedagen maal een ds-opname per koe per dag. De vraag is dan waar die dagelijkse dsopname op is gebaseerd? Komt die toevallig uit de KLW? Dit lijkt op een cirkelredenering.
Pagina 17: wat is het verschil tussen “voorspeld” en “op voorspellingen gebaseerd”?
Opschaling van meetweken wordt nu uitgelegd in Bijlage 2a. De beschrijving roept nog steeds vragen
op. Allereerst wordt gesteld dat alle meetweken evenredig meetellen, maar vervolgens worden twee
correcties gepresenteerd: melkproductie en weideseizoen. Is het dan niet eenvoudiger en duidelijker
door te stellen dat:
- De meetweken gewogen naar melkproductie worden opgeschaald naar een jaar
- De meetweken eerst naar weideseizoen en stalseizoen worden opgeschaald en vervolgens
gewogen naar de lengte van weide- en stalseizoen worden opgeschaald naar jaar (nu wordt
het gepresenteerd alsof dit een uitzondering is, terwijl de meeste bedrijven toch weidegang
hebben)
Redactioneel nog een keer doorheen lopen. Hier en daar spel- en stijlfouten.
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Rapport over ‘Toetsing van de kringloopwijzer’
datum

15 maart 2017
Sam De Campeneere

Algemene bedenkingen:
Het herwerkte rapport
De auteurs hebben binnen een beperkte tijdsspanne belangrijk werk gedaan om binnen het
mogelijke tegemoet te komen aan de opmerkingen aangaande het rapport. Het rapport is
daardoor duidelijker interpreteerbaar. De aangepaste statistische benadering, de extra info
door het weergeven van de bedrijfsdata in tabellen (vb tabel 3.12 en 3.13), de bijkomende info
in de bijlages dragen daar zeker toe bij. Zo wordt in de bijlages nu duidelijk aangegeven wat de
meerwaarde is van een extra meetweek op jaarbasis en hoe de verrekening van week naar
jaarbasis is gedaan. De auteurs hebben ook info gegeven rond het benchmarken van de K&K
bedrijven tov de Nederlandse melkveesector.
Op die manier kan je besluiten dat voor het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven de
kringloopwijzer waarschijnlijk een correctere benadering zal zijn dan de forfaitaire benadering,
op voorwaarde dat er abstractie gemaakt wordt van de precisie en de juistheid waarmee de
gegevens voor de kringloopwijzer op de bedrijven ingevuld worden. Dat aspect wordt binnen
deze studie niet onderzocht. Toch kan verondersteld worden dat de precisie die op de K&K
bedrijven gehaald is (gezien het proefmatige karakter van K&K), niet gehaald zal worden op
praktijkbedrijven. Dus kan er zeker gesteld worden, nog los van bewust onjuist ingevulde data
in de praktijk, dat de precisie in werkelijkheid minder zal zijn dan wat dit rapport voorstelt. De
auteurs staven dat deze bezorgdheid niet kadert binnen de opdracht van dit rapport , waar ik
kan in volgen. Desondanks is daardoor voor mij voorlopig onvoldoende aangetoond dat het
gebruik van de kringloopwijzer in de praktijk een voldoende verbetering van de inschatting
van de N en P excretie zal geven ten aanzien van de extra inspanningen die het vergt. Kwantificatie/inschatting hiervan is toch belangrijk om een finaal “Ja” te geven voor gebruik van de
kringloopwijzer in de praktijk voor alle bedrijven.
Anderzijds geven de auteurs ook duidelijk aan dat voor een bepaalde groep bedrijven het toepassen van de KLW niet systematisch tot een juiste benadering leidt. Het is onduidelijk hoe de
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auteurs aanbevelen hoe op deze bedrijven dan gewerkt moet worden. Vraag stelt zich dan in
dit kader hoe aanvaardbaar het is om de KLW toe te passen op bepaalde type bedrijven en
verder te werken met forfaitaire normen voor andere. Omgekeerd kan en moet misschien ook
de vraag gesteld worden of het diversifiëren van het forfaitaire systeem in functie van bv. bedrijfstype niet een meer haalbare benadering is die weinig inboet aan precisie maar meer oog
heeft voor het evenwicht inspanning/precisie.
Enkele bedenkingen bij dit rapport:
Als buitenstaander had ik bij eerste lezing onvoldoende zicht op de onafhankelijkheid tussen
de data die aan de grondslag lagen van de kringloopwijzer en de data van de toetsing. In het
voorliggende herwerkte rapport beweren de auteurs op pag 13 dat de gebruikte data dateren
van een latere meetperiode en daardoor de data onafhankelijk zijn. Ik heb hierbij mijn bedenkingen, aangezien de data wel bepaald zijn op dezelfde bedrijven en er dus zeker geen sprake
is van totale onafhankelijkheid.
Er is toch enige bezorgdheid omwille van het feit dat door de herwerking ook bepaalde numerieke waarden veranderd zijn. (bv pag 10 laatste lijn 0.26 en 0.51 tov 0.34 en 0.26 in voorgaande versie; pagina 18 Tabel 3.1 veel waarden aangepast; ook in tabel 3.11 nieuwe versie tov
3.10 oude versie)
Pag 36 vind ik een contradictie waar gesteld wordt dat “kanttekening is dat bovengenoemde
constatering vooral gebaseerd is op het resultaat van 5 bedrijven…” Waar er enkele lijnen verder duidelijk aangetoond wordt dat het significante verschil bij P helemaal niet verdwijnt bij
het weglaten van die 5 bedrijven. Maw de voorspelling van de P-excretie is ook voor bedrijven
onder de 20 % bijproducten niet goed.
Samenstelling voerresten tov opgenomen voer
Vermoedelijk is de invloed van deze afwijking tov de totale excreties minimaal en dus had een
kleine berekening hiervan volgens mij een correcter antwoord geweest dan de bewering dat
het voederen met een mengvoederwagen een garantie is om geen selectie te hebben. Meerdere
studies hebben al aangetoond dat ook in TMR rantsoenen er duidelijk geselecteerd wordt.
Afhankelijk van de bedrijfsvoering en de hoeveelheid van de resten (bijvoorbeeld als resten
daarna naar jongvee gevoerd worden) moet de mogelijke foutmarge hierop eens bekeken worden. Al is vermoedelijk in de meeste gevallen het effect hiervan niet groot.
Ik zou tabel 4.5 uitbreiden met grenswaarden voor % bijproducten. Het is duidelijk dat bij
hogere aandelen bijproducten de fout zeer snel groot wordt. Dus lijkt beperking daar ook aangewezen. Ook in Tabel 4.6 lijkt het aandeel bijproducten een interessante aanvullende parameter in dat opzicht.
Bij het interpreteren van deze tabel is het toch opvallend dat de grenswaarden die hier aangegeven worden nog sterk afwijken van de percentiel10% waarden zoals getoond in Tabel 4.6.
De vraag is dan ook of de grenzen van het geldigheidsdomein van de KLW werkelijk liggen bij
de meest extreme waarden waargenomen op 1 van de kringloopbedrijven dan eerder bij de
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10%percentielwaarden zoals getoond in tabel 4.6. Wetende dat de fout op de voorspelling
steeds groter wordt naarmate je afwijkt van het gemiddelde lijkt de tweede interpretatie juist.
4.4 verbeterpunten
Naast een verbeterde gedifferentieerde inschatting van de N en P gehalten van weidegras lijkt
een juistere inschatting van de VEM waarde ook belangrijk.
Detailopmerkingen
De opmaak van de meeste tabellen is in de tweede versie aangepast. Echter sommige tabellen
zijn in de oude opmaak gebleven: best uniformiseren (bv tabel 3.89; 4.1; 4.7)
In het rapport staan veel grafieken die een correlatie aangeven. Graag in elke grafiek de R of r2
waarde weergeven

Review “Toetsing van de KringloopWijzer”, versie 15-2-2017.
Jan de Wit

13-3-2017

Ten aanzien van deze herziene versie van het rapport “Toetsing
van de KringloopWijzer” kan het volgende worden opgemerkt:
1. Het rapport is sterk verbeterd t.o.v. de eerdere gereviewde
versie (dd. 31 aug 2016), in m.n. leesbaarheid, helderheid
van methode en aannames, informatie over de
representativiteit van de K&K-bedrijven en de mogelijke
verbeterpunten.
2. Er wordt voldoende duidelijk gemaakt dat de toetsing zo veel
mogelijk onafhankelijk is, ondanks enige correlatie bijv.
m.b.t. de rekenregels rond vers grasopname.
3. De conclusie dat de KLW de excreties van N en P in mest
beter voorspeld dan de diergebonden forfaits lijkt solide:
de KLW-voorspelling was op 75% (voor N) resp. 63% (voor P)
van de bedrijven statisch niet significant afwijkend van de
“meting” terwijl dit bij de diergebonden forfaits slechts op
50% van de bedrijven was. Bovendien is de maximale afwijking
tussen “meting” en voorspelde waarde veel kleiner bij de
KLW. Dit stemt overeen met de verwachting dat het gebruik
van meer bedrijfsspecifieke informatie, zoals de KLW
faciliteert, vrijwel automatisch leidt tot een meer correcte
schatting mits dit gebruik van bedrijfsspecifieke informatie
niet leidt tot meer (mogelijkheden tot) incorrecte invoer
van gegevens.
4. Er wordt duidelijk gemaakt dat de afwijking van de KLWvoorspelling t.o.v. de meting groter wordt bij een lagere
productie per koe en bij een groter aandeel mais en
bijproducten in het rantsoen. Tevens wordt aannemelijk
gemaakt dat ook de voorspelling voor bedrijven met
afwijkende koeien (lichter of zwaarder dan aangenomen) en
“zeer” extensieve bedrijven (<10.000kg/ha) waarschijnlijk
minder correct is. Een dergelijke minder correcte
voorspelling geldt hoogst waarschijnlijk ook voor bedrijven
waar selectie door de dieren in het aangeboden kuilvoer wel
wordt toegestaan; voor deze ‘voederverliezen’ wordt in het
rapport terecht nader onderzoek aanbevolen.
5. Er wordt duidelijk gemaakt dat er waarschijnlijk nog
verbeteringen mogelijk zijn door middel van meer
bedrijfsspecifieke instelparameters.

6. Terecht wordt aannemelijk dat de onderzochte K&K-bedrijven
niet geheel representatief zijn voor alle Nederlandse
melkveebedrijven. Dit geldt voor de in het rapport vermelde
kenmerken (zoals lagere melkproductie per koe, meer jongvee
per koe en lagere maaipercentages) waardoor meer dan 20% van
de Nederlandse melkveebedrijven buiten het geldigheidsgebied
van de toetsing blijven. Maar dit geldt ook voor in het
rapport onvermelde kenmerken zoals voederverliezen en
kennis/‘karakter’ van de veehouders (waardoor het aantal
fouten bij het invullen van de KLW op de K&K bedrijven
hoogst waarschijnlijk aanzienlijk lager ligt dan bij een
‘gemiddeld’ Nederlands melkveebedrijf).
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de KLW een
bruikbaar instrument is voor beleidsdoeleinden dat gebruikt
kan worden voor een meer correcte schatting van de excreties
dan de diergebonden forfaits. Of de verbetering van de
correctheid van de excretie-schatting door toepassing van de
KLW groot genoeg is om de extra administratieve last en
borgingsvereisten te rechtvaardigen is een beleidsmatige
keuze. Dit moet worden afgewogen tegen de mogelijkheid van een
verbetering en verfijning van de RVO-forfaits (welke ook zeer
wel mogelijk is),
Of de KLW ook een betrouwbaar instrument is, is gedeeltelijk
een borgingsvraag aangezien alleen betrouwbare invoer tot een
betrouwbare voorspelling kan leiden. Over deze invoergegevens
is in eerder CDM-advies reeds geconcludeerd dat diverse
parameters (beweidingsuren, percentage klaver in grasland,
aankoop ruwvoer en bijproducten, verkoop ruwvoer en aankoop
strooisel) niet goed geborgd (kunnen) worden, en dus
onbetrouwbaar zijn. Dit geldt ook voor veel van de in het
rapport ter verbetering gesuggereerde ‘instelparameters’
(VEM-dekking, gewicht koe, voederverliezen, veldverliezen,
etc.).
Of de KLW een beter alternatief is voor alle gevraagde typen
bedrijven (met meerdere vestigingen, neventakken en
melkverwerking) geldt, kan op basis van dit rapport slecht
beoordeeld worden, omdat dit niet expliciet is onderzocht en
effecten op de (toegenomen) mogelijkheden tot incorrecte
invoer (= onbetrouwbare resultaten) geen onderwerp van studie
waren. Op basis van het rapport kan wel geconcludeerd worden
dat minimaal 20% van de Nederlandse melkveebedrijven buiten
het geldigheidsdomein van de toetsing liggen, waarvoor dan ook
niet onderbouwd kan worden dat de KLW een beter alternatief
is.

Review van Rapport “Toetsing van de Kringloopwijzer”
Frits van der Schans
15 maart 2017

Commissie van Deskundigen Meststoffenwet heeft gevraagd om het rapport “Toetsing van
de Kringloopwijzer” te reviewen. Deze review is uitgevoerd op twee versies van het rapport
(augustus 2016 en februari 2017). In dit document is de review van beide versies van het
rapport beschreven. Uit de eerste review (gebaseerd op de versie van augustus 2016) is
alleen de toelichting overgenomen, zonder de conclusies. De conclusies in deze notitie zijn
gebaseerd op de versie van het rapport van februari 2017.
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet heeft verzocht om bij de review aandacht te
schenken aan de volgende punten:
-

-

-

Is de Kringloopwijzer, als instrument voor de berekening van de stikstof- en
fosfaatproductie in mest- en de ruwvoerproductie op een melkveebedrijf, bruikbaar en
betrouwbaar voor beleidsdoeleinden?
Kan de Kringloopwijzer worden gebruikt ter vervanging van de diergebonden normen
(RVO-Tabellen 4 en 6) op een melkveebedrijf?
Voor welke typen melkveebedrijven is de Kringloopwijzer geschikt; ook voor
melkveebedrijven met een neventak, bedrijven die vee uitscharen, bedrijven die zelf
melk verwerken/verkopen en bedrijven die meer dan één vestiging hebben?
Is de toets zoals beschreven in het rapport betrouwbaar uitgevoerd; is de werkwijze van
de meetweken een voldoende betrouwbare toets?
Welke mogelijke verbeteringen van de Kringloopwijzer kunnen leiden tot een hogere
betrouwbaarheid?
Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument
De review van dit rapport is uitgevoerd met in achtneming van eerder werk dat door CLM is
uitgevoerd in het kader van een evaluatie van de Kringloopwijzer. In dit eerdere werk is
ingegaan op de rekenregels (zowel de onderbouwing als de juistheid van die rekenregels)
alsook het gebruik van de Kringloopwijzer (als management- dan wel beleidsinstrument).
Punten die in dat rapport naar voren zijn gebracht ten aanzien van de onderbouwing en
juistheid van de rekenregels worden expliciet in deze review meegenomen. Dit betreft:
1. De rekenregels van de KLW zijn uitgebreid gepubliceerd, ook in wetenschappelijke
tijdschriften en lijken daarmee degelijk onderbouwd.
2. De onderzoekdata waarop modellen en rekenregels zijn gebaseerd die gebruikt zijn
voor de KLW, zijn niet representatief voor alle type melkveebedrijven in Nederland.
Het is daarom de vraag of de KLW de situatie op zeer extensieve / intensieve
bedrijven, biologische / biologisch-dynamische bedrijven en gemengde bedrijven op
een juiste wijze beschrijft.
3. De KLW is gericht op de N- en P-kringlopen op het melkveebedrijf zelf. Daarmee
houdt de KLW geen rekening met externe N- en P-verliezen die samenhangen met
aangekocht voer en afgevoerde mest. Zo ontstaat een te positief beeld van de N- en
P-efficiëntie op met name intensieve(re) bedrijven.

Op basis van de review kom ik tot de volgende antwoorden op de door de opdrachtgever
gestelde review vragen:
-

Is de Kringloopwijzer, als instrument voor de berekening van de stikstof- en
fosfaatproductie in mest- en de ruwvoerproductie op een melkveebedrijf, bruikbaar en
betrouwbaar voor beleidsdoeleinden?
Nee. De KLW levert informatie die de melkveehouder inzicht geeft in de mest- en
ruwvoerproductie op het melkveebedrijf, maar uit de evaluatie is niet gebleken dat er
sprake is van voldoende betrouwbaarheid van deze informatie, berekend met de KLW.

-

Kan de Kringloopwijzer worden gebruikt ter vervanging van de diergebonden normen
(RVO-Tabellen 4 en 6) op een melkveebedrijf?
Nee. In het evaluatierapport concluderen de onderzoekers: “De N- en P-excretie wordt
op respectievelijk 75% en 63% van de Koeien&Kansen-bedrijven statistisch gezien goed
voorspeld.”. Tevens bevat het evaluatierapport diverse aanwijzingen -welke ook in
deze review worden benoemd- dat de KLW op niet-Koeien&Kansen-bedrijven de N- en
P-excretie minder goed zal voorspellen. Zodoende is het niet verantwoord om de KLW
te gebruiken ter vervanging van de diergebonden normen.

-

Is de toets zoals beschreven in het rapport betrouwbaar uitgevoerd; is de werkwijze van
de meetweken een voldoende betrouwbare toets?
Nee. De statistische analyse is correct uitgevoerd, maar de gebruikte data, slechts
meetweken van 17 onvoldoende representatieve Koeien&Kansen-bedrijven, zijn niet
voldoende om te kunnen spreken van een betrouwbare toetsing.

-

Welke mogelijke verbeteringen van de Kringloopwijzer kunnen leiden tot een hogere
betrouwbaarheid?
In het evaluatierapport bevelen de onderzoekers een groot aantal verbeterpunten aan
om onder andere “het inzicht in de bruikbaarheid van de KLW als schatter voor
bedrijfsspecifieke excreties en gewasopbrengsten te vergroten”. Deze aanbeveling
wordt gedeeld en roept tevens de vraag op of een rekenmodel als de KLW überhaupt
geschikt kan zijn als beleidsinstrument. Het is van belang om die vraag eerst te
beantwoorden voordat verder wordt gegaan met de ontwikkeling van de KLW als
beleidsinstrument.

-

Voor welke typen melkveebedrijven is de Kringloopwijzer geschikt; ook voor
melkveebedrijven met een neventak, bedrijven die vee uitscharen, bedrijven die zelf
melk verwerken/verkopen en bedrijven die meer dan één vestiging hebben?
De KLW is (nog) niet geschikt als beleidsinstrument ten behoeve van bedrijfsspecifieke
N- en P-excreties. De KLW kan als managementinstrument bijdragen aan het inzicht in
nutriëntenstromen op melkveebedrijven met een ‘gangbare’ bedrijfsvoering.

Review op basis van rapport versie februari 2017
De uitgevoerde review op evaluatierapport versie augustus 2016 heeft geleid tot een groot
aantal aanvullingen en verbeteringen. Daarnaast is uitgebreid ingegaan op de reacties van
de commissie die de review heeft uitgevoerd. Dit geheel heeft het evaluatierapport
aanzienlijk verbeterd. De gehele evaluatieprocedure (inclusief een mondelinge en
schriftelijke toelichting van onderzoekers) leidt tot de volgende conclusies gebaseerd op de
februari 2017 versie van het evaluatierapport.

Conclusies
Mijn conclusies ten aanzien van deze review zijn:
-

De kwaliteit van de statistische evaluatie van de KLW is verbeterd door inbreng van een
statisticus van WUR-Biometrics. Maar de achtergrond, rol en verantwoordelijkheid van
deze statisticus bij de evaluatie blijft onduidelijk aangezien hij niet als medeauteur wordt
genoemd. Het verdient aanbeveling om deze statisticus medeverantwoordelijkheid te
laten dragen voor het gehele evaluatierapport, of op zijn minst voor de statistische
analyses.

-

Doordat onderzoekers die de KLW hebben ontwikkeld ook deze evaluatie hebben
uitgevoerd, is er sprake van een onvoldoende onafhankelijke evaluatie. Derhalve had
een breder samengesteld team van inhoudelijke deskundigen de kwaliteit van deze
evaluatie kunnen vergroten. Op basis van de eerste versie van het evaluatierapport is
aanbevolen om de kritische massa bij deze evaluatie te vergroten. Maar behoudens de
inzet van de hiervoor genoemde statisticus, is dat niet gebeurd.

-

De evaluatie van de KLW is gebaseerd op gegevens van Koeien&Kansen-bedrijven en
deze bedrijven hebben ook gegevens geleverd voor de ontwikkeling van de KLW. Het is
de vraag of bij een evaluatie op basis van gegevens van andere dan de Koeien&Kansenbedrijven, de afwijking van de met de KLW berekende waarden even groot zou zijn. Dit
blijkt ook uit de conclusie: “Niet uitgesloten kan worden dat de VEM-dekking op andere
bedrijven dan niet-Koeien&Kansen-bedrijven nog sterker afwijkt van de huidige
veronderstelling dan die op Koeien&Kansen-bedrijven.”. Een nadere evaluatie op basis
van niet-Koeien&Kansen-bedrijven is zeer zeker gewenst.

-

De 17 Koeien&Kansen-bedrijven zijn destijds geselecteerd om specifieke typen
melkveebedrijven, waaronder intensievere bedrijven op zandgronden die gevoeliger zijn
voor de uitspoeling van nitraat, te kunnen representeren. Die selectie was derhalve niet
gericht op een evenredige representatie van de gehele populatie melkveebedrijven. Dit
blijkt ook uit de karakterisering van de Koeien&Kansen-bedrijven die op aandringen van
de review-commissie aan het evaluatierapport is toegevoegd. Bij die karakterisering is
overigens niet ingedeeld op grondsoort; een van de belangrijkste kenmerken van
grondgebonden melkveebedrijven.
De genoemde representativiteit in het evaluatierapport van Koeien&Kansen-bedrijven
wordt overschat doordat kenmerken van Koeien&Kansen-bedrijven zijn gemiddeld over
2006 tot 2015 en dat voor alle melkveebedrijven gebruik is gemaakt van CBS-data
gemiddeld over 2013 tot 2015. Daarbij is de vergelijking ook nog eens zeer basaal

uitgevoerd op enkelvoudige bedrijfskenmerken. De onderbouwing van de
representativiteit van de Koeien&Kansen-bedrijven is daardoor niet overtuigend.
-

Bij deze evaluatie van de KLW zijn gemeten gegevens vergeleken met berekende
gegevens. De metingen vonden evenwel plaats gedurende een beperkt aantal
‘meetweken’ terwijl de berekeningen gebaseerd zijn op jaarresultaten van de gehele
kringloop. Een vergelijking van onderdelen van de kringloop met de gehele kringloop,
geeft inzicht in de werking van de KLW voor die onderdelen, maar niet voor de gehele
kringloop. Dit punt speelt specifiek bij deze evaluatie maar wordt nog versterkt door de
in het volgende punt genoemde beperking van het gehele model KLW.

-

De KLW brengt enkel het gedeelte van de kringloop van melkproductie in beeld dat
plaats vindt op het melkveebedrijf. Verliezen bij de productie van voer en het gebruik
van mest op (gronden van) derde bedrijven worden niet meegerekend. Daardoor wordt
de kringloop van intensievere bedrijven positiever beoordeeld dan feitelijk juist is. Deze
tekortkoming wordt ook door de onderzoekers die KLW hebben geëvalueerd
onderschreven. Om de KLW te kunnen gebruiken als instrument voor een efficiënte
melkproductie c.q. om nutriëntenverliezen bij melkproductie te voorkomen, dient de
KLW te worden uitgebreid zodat externe verliezen wél worden meegerekend.

-

Onnauwkeurigheden in het gehele rekenmodel KLW kunnen leiden tot een aanzienlijke
over- of onderschatting van de feitelijke resultaten van een individueel bedrijf. Dit kan
komen door onnauwkeurigheden en fouten bij het meten, analyseren en vastleggen van
waarnemingen waarmee de KLW bedrijfsspecifieke resultaten berekent. Met een
statistische analyse is het mogelijk om het gestapelde effect van onnauwkeurigheden en
fouten in kaart te brengen en te beoordelen hoe dat effect zich verhoudt tot de grotere
nauwkeurigheid van een bedrijfsspecifieke analyse ten opzichte van forfaitaire waarden.

-

Uit deze evaluatie blijkt dat als de KLW wordt toegepast in het mestbeleid ten behoeve
van de verantwoording van mestafvoer, grondgebondenheid en/of fosfaatrechten, het
ten onrechte jaarlijks kan leiden tot duizenden euro’s te hoge of te lage kosten. Uit de
voorgestelde evaluatie met data van derde bedrijven, zou zelfs kunnen blijken dat die
verschillen feitelijk nog aanzienlijk groter zijn.

Review op basis van rapport versie augustus 2016
“Slager keurt zijn eigen vlees”
De evaluatie van de Kringloopwijzer is uitgevoerd door dezelfde onderzoekers die ook direct
betrokken waren bij de ontwikkeling van het rekenmodel. Daarmee is er een rechtstreekse
relatie tussen de ontwikkelaars en de evalueerders van het rekenmodel, hetgeen de
controleerbaarheid van deze evaluatie bemoeilijkt. Daarbij hebben de onderzoekers
aangegeven dat zij gebruik hebben gemaakt van meetgegevens verkregen van bedrijven die
een belangrijke bron vormen voor de rekenregels van de KLW (Koeien&Kansen bedrijven).
Dit betekent dat de kalibratie en evaluatie van het rekenmodel KLW op basis van gegevens
van dezelfde bedrijven heeft plaatsgevonden.

Statistische analyse
Voor een goede beoordeling van de waarde van een rekenmodel zoals de KLW is een
statistische analyse essentieel. In het evaluatierapport zijn een aantal statische analyses
uitgevoerd. De relevantie van die analyses en/of ze toereikend c.q. voldoende zijn, belichten
we later in deze review. Voor nu is het opmerkelijk dat noch bij de evaluatie van de KLW,
noch bij de review van de evaluatie, een statisticus is betrokken. De betrokkenheid van een
statisticus had de waarde van de evaluatie van de KLW sterk kunnen vergroten.

Evaluatie van kringlopen op basis van meetweken
Met de KLW worden nutriëntenkringlopen van melkveebedrijven in beeld gebracht. Die
kringloop omvat de op het bedrijf aanwezige dieren, dierlijke mest, bodem en (ruw)voer,
met daarnaast externe inputs in de vorm van (kunst)mest en (kracht-)voer. Voor het
evalueren van de KLW zijn gegevens gebruikt van onderdelen van de kringloop die in
‘meetweken’ zijn vastgelegd. Gegevens van de kringloop als geheel zijn derhalve niet
gebruikt. Hierdoor zijn bijvoorbeeld mutaties in nutriëntenvoorraden in de bodem niet mee
genomen, laat staan lange(re) termijn effecten op bodemleven en –vruchtbaarheid.
De vraag of sturing op korte termijn stikstof- en fosfaatefficiëntie effect heeft op de
ontwikkeling van bedrijven, is niet gesteld of beantwoord. Dit punt is met name relevant
omdat die bedrijfsontwikkeling op langere termijn juist weer effect kan hebben op de
efficiëntie van deze en/of andere stoffen (bijv. ammoniak of broeikasgassen). Sturing op
nutriëntenefficiëntie leidt tot vermindering van weidegang en biodiversiteit. Die
ontwikkeling leidt tot een grotere ammoniakemissie op de langere termijn mogelijk een
lagere (nutriënten)efficiëntie.
De vraag of het überhaupt mogelijk is om een rekenmodel voor kringlopen te evalueren op
basis van gegevens die gedurende enkele min of meer willekeurige weken per jaar op een
klein aantal bedrijven zijn verzameld, is niet gesteld en dus ook niet beantwoord. De
hiervoor genoemde statisticus had op dit punt een waardevolle reflectie kunnen geven.

Evaluatie van de kringloop op basis van de KLW
Gangbare Nederlandse melkveebedrijven omvatten het grootste deel van de kringloop voerdier-mest-bodem. Maar een deel van de kringloop, waaronder de productie van krachtvoer
en het gebruik van overtollige mest, onttrekt zich aan het oog van de melkveehouder. Dit
gedeelte van de kringloop, waarvoor melkveehouders niet (direct) verantwoordelijk zijn,
wordt niet meegerekend in de KLW. Dat heeft als consequentie dat die verliezen en emissies
op derde bedrijven, niet ten laste komen van het melkveebedrijf. Dientengevolge laten
berekeningen met de KLW intensieve bedrijven of bedrijven die anderszins activiteiten door
derden laten uitvoeren (bijv. de opfok van jongvee) per definitie een gunstigere
nutriëntenefficiëntie zien. Dit is echter geen volledig beeld van de werkelijkheid.

Variatie in de evaluatie data
De KLW is geëvalueerd op basis van gegevens van Koeien&Kansen bedrijven. Maar in de
rapportage wordt niet onderbouwd of de bedrijfsstructuur van alle Koeien&Kansen
bedrijven gezamenlijk (voldoende) representatief is voor de gehele populatie van
melkveebedrijven. Uit cijfers blijkt dat de Koeien&Kansen bedrijven niet representatief zijn:
Koeien&Kansen-bedrijven zijn veel groter en bijna 1,5x zo intensief als het landelijk
gemiddelde1. In het reviewrapport wordt niet beschreven of de rekenregels van de KLW zijn
gebaseerd op en/of geëvalueerd met gegevens van zeer extensieve melkveebedrijven (al
dan niet biologisch of biologisch-dynamisch), bedrijven met naast melkvee ook andere
agrarische activiteiten (bijv. intensieve veehouderij, akker- en/of tuinbouw) of bedrijven met
andere sterk afwijkende bedrijfskenmerken (bijv. genetische aanleg koeien, specifieke
bodemkwaliteit, ontwatering of drooglegging, etc.). Het is dan ook niet duidelijk waarop de
eerste conclusie in het evaluatie rapport “De KLW blijkt in staat om de variatie in
mestproductie en gewasproductie over een brede reeks van bedrijfsomstandigheden correct
te schatten” is gebaseerd.

Is een bedrijfsspecifieke verantwoording ten principale haalbaar?
Het rekenmodel KLW maakt gebruik van een groot aantal data (bijv. aantallen dieren en
hoeveelheden voer en mest) die deels in de keten en deels op een melkveebedrijf door de
betreffende ondernemer wordt verzameld en vastgelegd. Uiteraard zorgt de bepaling van de
hoeveelheden voer en mest voor een zekere (on)nauwkeurigheid in de waarneming. Daarbij
moeten van het voer en de mest monsters worden genomen, met (on)nauwkeurigheid, en
analyses van de monsters worden gedaan, met (on)nauwkeurigheid. Ook waarnemingen in
de keten gaan gepaard met de nodige (on)nauwkeurigheid.
Als een groot aantal data wordt gebruikt voor een berekening, zullen onnauwkeurigheden in
veel gevallen uitmiddelen. Dat zien we ook terug in de forfaitaire fosfaatexcretienormen
waarvan de berekening in essentie is gebaseerd op dezelfde rekenregels als die in de KLW.
Maar op individueel bedrijfsniveau kunnen onnauwkeurigheden grote consequenties
hebben. Om daarbij enig gevoel te krijgen zijn data uit de bijlagen van het evaluatierapport
bewerkt en in enkele figuren weergegeven.
1

http://www.interregdairyman.eu/upload_mm/b/0/0/9b6092a0-12d5-4fb2-943e74e64c8613d5_WP2%20network%20of%20pilot%20farms.pdf

In de linker figuur zijn de met de KLW berekende graslandopbrengsten uitgedrukt ten
opzichte van de gemeten waarden. Hieruit blijkt dat in veel situaties de berekende
opbrengst van het grasland meer dan 10% hoger is dan de gemeten opbrengst. In de rechter
figuur zijn de afwijkingen in een histogram geplaatst. Dan wordt duidelijk dat in 36% van de
gevallen de met de KLW berekende grasland opbrengst meer dan 10% afwijkt van de
gemeten opbrengst.
Voor de opbrengst van het maïsland geldt eenzelfde beeld, maar dan extremer. Zie
onderstaande figuren.

In het evaluatierapport wordt aangegeven dat de KLW de opbrengst van het maïsland met
7% overschat. Dit betekent dat in de evaluatie in bijna 40% van de gevallen de berekende
opbrengst van het maïsland met meer dan 10% wordt afwijkt (hoger of lager is) dan de
gemeten opbrengst. Het is niet duidelijk of het relatief grote verschil tussen berekening en
meting wordt veroorzaakt door (cumulatie van) onnauwkeurigheid van de metingen of van
de KLW of door een combinatie van beide. Overigens is het opvallend dat in ca. 15% van de
waarnemingen de ‘gemeten waarde’ van de droge stof opbrengst van het maïsland, is
afgerond op een duizendtal. In die gevallen lijkt de gemeten waarden niet meer dan een
grove schatting. Of die waarnemingen een zinvolle bijdrage leveren aan de evaluatie van de
KLW kan worden betwijfeld.
Om nog iets meer gevoel te krijgen voor de effecten van de onnauwkeurigheid van de KLW
is gekeken naar de fosfaatexcretie zoals berekend op basis van de KLW en op basis van
meetgegevens. Op bedrijfsniveau loopt het verschil tussen de met de KLW berekende
fosfaatexcretie en de fosfaatexcretie berekend op basis van metingen, uiteen van bijna 1.000 kg fosfaat tot bijna +500 kg fosfaat.

Het verschil in fosfaatexcretie op basis van KLW berekeningen en metingen is doorvertaald
naar de kosten voor mestafvoer. Daarbij is ervan uitgegaan dat een afwijkende
fosfaatexcretie in zijn volledigheid leidt tot een hogere dan wel lagere mestafvoer.
Uitgaande van 1,5 kg fosfaat per ton mest en €15,- per ton af te voeren mest, zijn de
afwijkende kosten berekend. Dat staat in onderstaand figuur.

Gemiddeld zorgen de onnauwkeurigheden – ten onrechte – tot ruim €1.000,- lagere kosten
voor mestafvoer als deze worden berekend met de KLW dan wanneer deze feitelijk zouden
zijn gemeten. In de meest extreme situaties leidt deze onnauwkeurigheden tot een
financieel voordeel van ruim €9.500,- dan wel een nadeel van €4.600,-. Maar als de KLW niet
alleen gebruikt zou mogen worden voor de verantwoording van de af te zetten hoeveelheid
mest, maar ook voor de verantwoording van grondgebondenheid van het bedrijf en het
stelsel van fosfaatrechten, dan zorgen deze onnauwkeurigheden in het model voor een
veelvoud van deze bedragen.

