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Leeswijzer
Deze reader is gemaakt als bijlage bij het lespakket “Biodiversiteit en kringlooplandbouw op
melkveebedrijven”. De reader is bedoeld als achtergrondmateriaal bij het lespakket voor docenten en
studenten die behoefte hebben aan meer achtergrondinformatie over de thema’s die we in het lespakket
behandelen. De reader bevat vooral heel veel bronnen in de vorm van links en redelijk vaak zijn ook
citaten uit deze bronnen weergegeven zodat je een indruk hebt van wat voor type informatie je in de
betreffende bron kunt vinden. Daarnaast worden hier en daar ook een aantal onderwerpen in de reader
uitgelegd. Soms ook extra onderwerpen die in het lespakket niet of slechts summier worden beschreven.
Een vrij groot deel van de reader bestaat uit meer uitgebreide basisteksten die bij de samenstelling van
het lespakket zijn verkort en herschreven en in het pakket zijn opgenomen. De reader vertoont daardoor
ook overlap met het lespakket.
De informatie is geordend per thema binnen de volgende hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biodiversiteit
Kringlooplandbouw
Natuurinclusieve melkveehouderij
Kringlopen en KringloopWijzer
Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij
Verdienmodellen
Programma’s

Binnen deze hoofdstukthema’s is de informatie slechts beperkt geordend. Op grond van de vorderingen
bij het maken van het lesmateriaal is steeds weer aanvullende literatuur gezocht en zo zijn de
hoofdstukken ontstaan. We hebben slechts beperkt tijd besteed aan het ordenen van de informatie
binnen de hoofdstukken van de reader.
De nummers van de hoofstukken hierboven komen overeen met de hoofdstuknummering in het
lespakket. Deze nummers en titels worden ook getoond op de startpagina van het lespakket.
Voorafgaand aan deze thema-hoofdstukken vind je in deze reader nog een toelichting op de scope van
het lespakket waarin kort wordt toegelicht hoe we de relaties zien tussen de kernbegrippen in het
lespakket: biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw.
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Toelichting op de scope van dit lespakket: biodiversiteit,
kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw
Hoofdthema’s
Het maken van dit lespakket is gestart vanuit het idee om een lespakket te maken over de
biodiversiteitsmonitor melkveehouderij. Vervolgens bespraken we met de klankborgroep met mbodocenten welke kennis nodig was om te werken met de biodiversiteitsmonitor en het werken aan
biodiversiteit op melkveebedrijven. Toen ontstond een lijst met aanvullende begrippen: natuurinclusief,
kringlooplandbouw, drukfactoren en KringloopWijzer. Toen we startten met het uitleggen van al deze
begrippen op MBO-niveau leverde dat uitleg met veel overlap op. De verbinding tussen al deze begrippen
vonden we in het rapport van Van Doorn et al. (2016)1 die natuurinclusieve landbouw hebben
beschreven aan de hand van drie dimensies (zie pagina 11 in hun rapport). Mede op basis van een
poster over natuurinclusieve landbouw die is gemaakt door Living Lab Fyslân2 hebben we volgende
omschrijving van de drie hoofdthema’s gekozen als uitgangspunt voor ons MBO-lesmateriaal:
1.
2.
3.

Zorg voor natuur en landschap / Natuur- en landschapsbeheer
Verminder impact op de natuur / Sluiten van kringlopen
Benut de natuur voor de bedrijfsvoering / Functionele agrobiodiversiteit

Om de drie thema’s zo duidelijk mogelijk te omschrijven, zijn hierboven steeds twee omschrijvingen
gegeven. Voor de één zal de eerste omschrijving meer passend zijn; een ander geeft de voorkeur aan de
tweede. Omdat het begrip natuurinclusief nog weinig afgebakend is, accepteren we graag de breedte die
de beide omschrijvingen per thema bieden.
Deze drie dimensies van natuurinclusieve landbouw zijn vervolgens ingevuld met de begrippen die reeds
eerder waren aangedragen door de klankbordgroep. Dat levert onderstaand overzicht met hoofd- en
subthema’s op die allemaal worden behandeld in het lespakket:
1.

Zorg voor natuur en landschap / Natuur- en landschapsbeheer
a. Biodiversiteit en ecosystemen in stand houden en bevorderen
b. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
c. Samenwerking met terreinbeheerders

2.

Verminder impact op de natuur / Sluiten van kringlopen
a. Drukfactoren waarmee melkveebedrijven een negatieve invloed hebben op biodiversiteit
b. Kringlooplandbouw, gericht op kringlopen sluiten binnen circulaire voedselketens
c. KringloopWijzer: het hulpmiddel voor melkveebedrijven om stikstof-, fosfaat en
koolstofstromen en -verliezen in beeld te brengen
d. KPI’s Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, waarin ook KPI’s voorkomen die de impact op
de natuur weergeven

3.

Benut
a.
b.
c.
d.

de natuur voor de bedrijfsvoering / Functionele agrobiodiversiteit
Het functioneren van de stikstof-, fosfor- en koolstofkringloop op het melkveebedrijf
De rol van de bodem, met in het bijzonder die van het bodemleven
Organische stofopbouw
Blijvend grasland en kruidenrijk grasland (KPI’s binnen de Biodiversiteitsmonitor
Melkveehouderij)

https://edepot.wur.nl/401503
https://www.livinglabfryslan.frl/wpcontent/uploads/2020/08/LivingLab2020_poster_natuurinclusieve_landbouw.pdf
1
2
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Naast al deze inhoudelijke thema’s worden in het lespakket ook twee meer integrale thema’s behandeld
in hoofdstukken die ingaan op wat een melkveehouder kan doen op zijn of haar melkveebedrijf en welke
keuzemogelijkheden er zijn om natuurinclusieve maatregelen te nemen:
•

•

Verdienmodellen
Hoe kan een melkveehouder beter inspelen op natuurinclusieve kansen en welke gevolgen heeft dat
voor het economisch resultaat?
Programma’s
Dit betreft programma’s van overheden, collectieven, zuivelfabrieken en andere organisaties die
gericht zijn op het bevorderen van biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Korte omschrijving van de inhoud
Alle bovengenoemde thema’s komen voor in de hoofdstukken van het lespakket. Hieronder worden de
hoofdstukken opgesomd, inclusief een korte omschrijving van de inhoud.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

•

Biodiversiteit
Uitleg van het thema, met extra aandacht voor ecosystemen, bodem, bodemleven, planten,
koeienrassen en biodiversiteit als één van de belangrijke duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties en het model van de vier pijlers van biodiversiteit.
Kringlooplandbouw
Uitleg van het begrip kringlooplandbouw, kringlopen in landbouw en voedselketens en de rol van
productiedieren in de kringlooplandbouw
Natuurinclusieve melkveehouderij
Hierin worden de hierboven genoemde twee hoofdthema’s geïllustreerd aan de hand van
maatregelen die toegepast kunnen worden op melkveebedrijven.
Kringlopen en KringloopWijzer
Over de stikstof-, fosfaat- en koolstofkringlopen en het begrijpen en analyseren van resultaten uit de
KringloopWijzer.
Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij
Over de zeven KPI’s uit deze biodiversiteitsmonitor en maatregelen om de KPI’s te verbeteren.
Verdienmodellen
Uitleg over vier verschillende brillen waarmee naar verdienmodellen gekeken kan worden en veel
voorbeelden van diverse typen natuurinclusieve melkveebedrijven en de bijbehorende
verdienmodellen.
Programma’s
Over programma’s voor het stimuleren van natuurinclusieve melkveehouderij zoals die worden
georganiseerd door o.a. overheden, collectieven en zuivelfabrieken.
Eindopdrachten
Een serie allesomvattende opdrachten, waarmee de student kan aantonen helemaal klaar te zijn
voor de implementatie van natuurinclusieve melkveehouderij op het melkveebedrijf.
Begrippenlijst
Korte uitleg over de belangrijkste begrippen.

In de docentenhandleiding worden voorstellen gedaan voor meerdere routes (volgordes van de lessen)
voor het behandelen van de hoofdstukken hierboven.
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1. Biodiversiteit
1.1.

Biodiversiteit zorgt voor veerkracht

Kortgezegd is biodiversiteit de verscheidenheid aan levensvormen in een bepaald gebied. Biodiversiteit
vormt de basis van het leven, het zorgt voor weerbaarheid en veerkracht. Biodiversiteit staat wereldwijd
onder druk, ook in Nederland. Door de omvang van de landbouwsector in Nederland leggen
landbouwactiviteiten een grote druk op het milieu, ondanks een efficiënte productie en een lage
milieudruk per eenheid product, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Biodiversiteit gaat dus over verscheidenheid aan levensvormen. Niet concreet genoeg voor jou? Ga in
een weiland, akker, tuin, natuurgebied of straat staan en kijk om je heen: hoeveel verschillende soorten
planten en dieren zie je binnen een straal van 5 meter? Maar een paar? Of heel veel verschillende
soorten?
De volgende vraag is: wat hebben we er aan? Biodiversiteit is volgens vele deskundigen vooral belangrijk
omdat het de basis vormt voor het menselijk welzijn en ons bestaan, en essentieel is voor het bereiken
van allerhande andere doelen die we op wereldniveau hebben: bijvoorbeeld honger terugdringen,
waterkwaliteit verbeteren, economische groei, duurzame economie en opwarming van de aarde
tegengaan. Dit zijn enkele van de 17 doelen die de Verenigde Naties hebben benoemd als duurzame
ontwikkeldoelen (in Engels: Sustainable Development Goals, afgekort SDG’s).

Biodiversiteit is een onderdeel van de ontwikkelingsdoelstellingen 2, 6, 12, 13, 14 en 15 die je in het
schema hierboven ziet.
Biodiversiteit is de basis van landbouw. De basis van verschillende gewassen, verschillende dieren en
verschillende rassen. Behoud van biodiversiteit is daarom een voorwaarde voor de productie van voedsel
en andere landbouwproducten. Door genetische verschillen tussen koeien kun je fokken op koeien die
goed passen bij bepaalde bedrijfsomstandigheden. Door het grote aantal soorten bodemorganismen in
de grond is de bodem in staat zich steeds weer aan te passen aan veranderende omstandigheden: nat,
droog, heet, koud, kapotgereden, verslempt, enz. Dit noemen we een veerkrachtig ecosysteem. Ieder
levend wezen binnen het ecosysteem heeft een specifieke rol in dat systeem. Samen bepalen ze de
veerkracht.
De biodiversiteit op aarde is in de afgelopen 100 jaar verminderd. Onze voedselproductie is afhankelijk
van biodiverse bodemprocessen en van de variatie in soorten en ecosystemen. Die vermindering wordt
daarom gezien als een risico voor onze voedselproductie; daarnaast ook als een bedreiging voor het
klimaat op aarde. Alhoewel alle verbanden tussen soorten en ecosystemen nog lang niet helemaal

8

duidelijk zijn, is voor veel deskundigen wel duidelijk dat achteruitgang in soorten en beschadiging van
ecosystemen op grote schaal, ons klimaat en onze economie bedreigen.

Bron: http://www.fao.org/3/ca3229en/CA3229EN.pdf

De Food and Agriculture Organisation (FAO) van de VN maakt periodiek een overzicht van de
ontwikkeling van de biodiversiteit. Uit de laatste rapportage (2019) komt naar voren:
•
•
•

1.2.

De biodiversiteit in de landbouw neemt af
De toepassing van maatregelen om te werken aan behoud en verbetering van biodiversiteit in de
landbouw neemt toe
Er zijn te weinig gezamenlijke programma’s waarin overheden, bedrijven en landbouw
samenwerken aan de vele aspecten van biodiversiteit

Het model van de vier pijlers van biodiversiteit

Om een duidelijker beeld te schetsen van de onderdelen van biodiversiteit op het melkveebedrijf wordt
ook wel gebruik gemaakt van het vier-pijlermodel zoals dat in 2014 is geïntroduceerd door het Louis Bolk
Instituut. Daarin worden vier pijlers onderscheiden:

1.

Functionele agrobiodiversiteit: hierbij ligt de nadruk op de biodiversiteit die nodig is voor de
agrarische productie. Daarbij staat de kringloop op het bedrijf centraal in combinatie met alle
functies van het landbouwbedrijf die de biodiversiteit ondersteunt: onder- en bovengrondse
biodiversiteit, watermanagement en de vastlegging en beschikbaarstelling van voedingsstoffen in de
bodem.

2.

Landschappelijke diversiteit landschapselementen op het bedrijf zoals heggen, slootkanten (incl.
waterpeil), akkerranden, bosjes, enz.

3.

Specifiek soorten: het beheer van landbouwpercelen (maaien, bemestingssoort, techniek en
tijdstip, etc.) voor het behoud van specifieke soorten (o.a. weidevogels, grauwe kiekendief,
korenwolf)

4.

Diversiteit in de regio: aansluiting van het beheer op het landbouwbedrijf op de natuurdoelen in
de omgeving, incl. samenwerking met beheerders van natuurterreinen, bermen. Ook de
samenwerking binnen collectieven valt hieronder. In de figuur wordt dit aangegeven met de term
“Brongebieden en verbindingszones”.
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Figuur: Het vier-pijlermodel waarmee vier doelen van biodiversiteit op het landbouwbedrijf worden
aangegeven.

1.3.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Natuurorganisaties, boeren, onderwijsinstellingen, wetenschappers, banken, bedrijven en overheden
werken sinds 2018 samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het doel van de aanpak is dat al deze
organisaties samen grondgebruikers – zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren –
gaan stimuleren én waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze
prestaties te meten – zoals bijvoorbeeld gebeurt met de Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij – wordt
het mogelijk om boeren te belonen voor hun inspanningen en/of resultaten op het gebied van het werken
aan biodiversiteit. Het zal dan duidelijk worden hoe deze inspanningen leiden tot echte
biodiversiteitswinst in zowel het boerenland als de omgeving. Goede monitoring – dus meten - is een
zeer belangrijk onderdeel van deze aanpak, net als samenwerking tussen de verschillende gebieden in
Nederland.

1.4.

Biodiversiteit in de bodem

De biodiversiteit in de bodem bestaat onder andere uit microflora (zoals bacteriën en schimmels) en
fauna (zoals aaltjes, mijten en wormen). De organismen in het bodemvoedselweb leveren de nutriënten,
breken het organisch materiaal af en dragen bij aan een goede bodemstructuur. Bodembiodiversiteit
levert dus belangrijke ecosysteemdiensten.
Compacte toelichting op biologische bodemvruchtbaarheid op 2A4
Gecertificeerde module “De bodem leeft”, bestemd voor gebruik op havo-niveau. De inhoud gaat over
biologische processen in de bodem en duurzaam bodembeheer. 58 pagina’s met zeer degelijk
lesmateriaal over de bodem, met sterke links naar landbouwproductie.
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Boeren en tuinders weten het allemaal: wormen zijn goed voor de bodem. Ze recyclen dood materiaal en
houden de bodem luchtig, waardoor water beter wegzakt en de bodem kan ‘ademen’. In aanwezigheid
van wormen groeien planten veel beter dan zonder. Naast wormen herbergt de bodem een verbluffende
diversiteit aan aaltjes, mijten en springstaarten, mieren, kevers en duizendpoten. En dan is er nog wat
het blote oog niet ziet: ontelbare schimmels en bacteriën. Sommige organismen zijn gunstig voor de
plantengroei: ze recyclen nutriënten en verbeteren de bodemstructuur, zoals regenwormen en
schimmels, en houden ziekteverwekkers in toom, zoals veel ‘goede’ aaltjes, schimmels en bacteriën.
Andere kunnen planten juist ziek maken. En allemaal profiteren ze – direct of indirect – van stoffen die
de planten uitscheiden. “Het is een precair evenwicht dat nog maar weinig is onderzocht”, zegt Wim van
der Putten, hoogleraar functionele biodiversiteit bij Wageningen Universiteit. “We kennen nog maar het
topje van de ijsberg.”
In een gezonde bodem is de diversiteit enorm: in de bovenste decimeters van een vierkante meter
bodem zitten zo’n 400 regenwormen – plus zo’n 20 miljoen aaltjes. Een theelepel grond bevat honderden
meters aan schimmeldraden en maar liefst 10 miljard bacteriën, van wellicht 10.000 verschillende
soorten. “Samen zorgen die ervoor dat ziekteverwekkers of snelgroeiende soorten niet de overhand
kunnen nemen”, vertelt Van der Putten in een longread over biodiversiteit. Een biodiverse bodem is
gunstig in de landbouw. Van der Putten vat het als volgt samen: een biodiverse bodem verhoogt de
productiviteit en verlaagt het risico op ziekten en plagen.
Video over de grote overeenkomsten tussen processen in de bodem en processen in de pens (tijdsduur
4:24 min. Bron: Soil Services Int.). De video gaat over de rol van het bodemleven en de rol van de
pensflora. Zeker instructief.
Wist je dat de processen in de bodem vrijwel gelijk zijn aan de processen in het magenstelsel van de
koe? De drie-eenheid, nutriënten-structuur-biologie, komen in deze belangrijke volgorde telkens terug.
Een goed vertrekpunt voor een analyse van deze drie-eenheid op je bedrijf is te weten hoe de
nutriëntenverhouding in de bodem ervoor staat. Dat kun je via een unieke analysemethode inzichtelijk
maken, waarna je praktische adviezen en handvaten krijgt om de drie-eenheid (nutriënten-structuurbiologie) op je bedrijf beter te laten werken. (Bron: Soil Services Int.)

1.5.

Enkele aspecten van biodiversiteit in de bodem die niet aan bod komen in het
lespakket

Over bodem en biodiversiteit is nog veel meer te vertellen en te leren. Hieronder twee thema’s die in het
lespakket niet aan de orde komen, maar waarover we wel alvast extra materiaal aanreiken voor hen die
meer aandacht aan bodem willen schenken.
1.

Bodemverdichting
a. Over het opheffen en tegengaan van ondergrondverdichting
b. Door LTO Noord zijn checklists gemaakt waarmee boeren en loonwerkers betere keuzes
kunnen maken
Bodemverdichting? Checklists helpen boer en loonwerker om samen bewuste keuzes te
maken (ltonoord.nl)

2.

Samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers
Interessant onderwerp waarbij met name de gevolgen voor de zelfvoorziening van voer, de
gevolgen voor de vastlegging en het behoud van organische stof in de bodem en de toepassing
van gewasbeschermingsmiddelen belangrijke aspecten zijn. Nog even los van de gevolgen voor
het economisch resultaat van het bedrijf.
Enkele links over ervaringen hiermee:
a. Expert-beoordeling van verduurzaming samenwerking in Drenthe
b. Ervaringen uit het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe
c. 10 tips voor boeren die samenwerken
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1.6.

Bodembeoordeling aan de hand van een kuil

Uitvoerige instructie voor het graven van een kuil en het beoordelen van de bodem.
Regenwormen op het melkveebedrijf, Handreiking voor herkennen, benutten en managen, Nick van
Eekeren, Jan Bokhorst, Joachim Deru, Jan de Wit, Louis Bolk Instituut, 2014
Tabel 1 geeft een aantal links naar algemene informatie over biodiversiteit en natuur. De nadruk ligt op
links naar praktische informatie over biodiversiteit en veehouderij.

1.7.

Aanvullend achtergrondmateriaal en werkvormen

Zie voor tabel 1 volgende pagina.
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Specificatie van letters en kleuren
T:

Tekst / Lezen

V:

Video
Basisinformatie (aanbevolen)
Verdieping

Tabel 1. Achtergrondmateriaal Biodiversiteit
Vorm

Wat/bron

Omschrijving

Info Biodiversiteit
algemeen
T

WUR

Factsheet biodiversiteit

T

WUR

Longread: biodiversiteit in het kort: wat is het, waarom
is het belangrijk, wat kunnen we doen voor herstel
(leestijd 11 minuten)

T

WUR

Dialoog: Naar herstel van biodiversiteit

T

Programma biodiversiteit

Infobladen Belang van biodiversiteit

T

WWF

Living Planet Report – Natuur in Nederland (2015)

Info Landbouw
(veehouderij) &
biodiversiteit
T

Duurzame Zuivel Keten

Intentieverklaring biodiversiteit

T

WUR, Dairy Campus

Samen aan de slag met biodiversiteit: startpagina
Biodiversiteit en melkveehouderij. Activiteiten en
informatie, o.a. diverse ppt’s van sprekers over
biodiversiteit en melkveehouderij tijdens themadag in
2018

T

WUR

Ppt van workshop ‘Geld verdienen met agrarisch
natuurbeheer’. Voorbeeld van werkvorm om na te
denken over verdienmodellen bij andere manieren van
landgebruik

T

WUR

Dossier Biodiversiteit

T

Vogelbescherming

Slimme vogels – de praktijk van Boeren met Natuur;
magazine over vogel-vriendelijk ondernemen met veel
praktijkvoorbeelden van en voor veehouders

T

CLM

GAIA meetlat, methode om biodiversiteit op agrarisch
bedrijf te meten

T

Dossier Agrarisch natuurbeheer
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Vorm

Wat/bron

Omschrijving

Praktijkvoorbeelden
T

Boerennatuur

Website Agrarische collectieven

T

Natuurboeren

Collectief van boeren die soortenrijkdom willen
stimuleren in combinatie met productie en afzet

T/V

Red de rijke weide
(campagne
Vogelbescherming)

Startpagina. Toegankelijke info (o.a. filmpjes) over
belang kruidenrijk grasland voor vogels.
Bedrijfsportretten van veehouders.

T

Zuiver Zuivel

Boerenlandvogels

T

Living Lab Fryslan

Ontwikkelen van economische verdienmodellen waarmee
natuurinclusieve landbouw wordt ingepast in agrarische
bedrijfsvoering

Tabel 2. Mogelijke werkvormen biodiversiteit
Nr

Omschrijving

1

Algemeen: Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? Welke invloed heeft
landbouw op biodiversiteit?
Praktijkvoorbeelden: bv uit magazine Slimme vogels (10). Welke boer/bedrijf spreekt je
aan? Waarom?

2

Foto’s/filmpje maken van biodiversiteit op willekeurig praktijkbedrijf, presenteren in klas

3

Bezoek bedrijf ‘Red de Rijke weide’, praten met de boer. Vooraf zelf vragen verzinnen.
Wat wil je weten van dit bedrijf? Of boer in de klas via videoconferencing.

4
5

Workshop; Hoe kun je geld verdienen met agrarisch natuurbeheer?
Invullen Gaia meetlat op bedrijf

6

Bezoek supermarkt. Kijken wat er in het schap ligt en hoe biodiversiteit wordt vermarkt

7

Bezoek aan evenement/bijeenkomst over biodiversiteit, bijvoorbeeld de Bio-beurs
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2. Kringlooplandbouw
In dit hoofdstuk richten we ons vooral op het maatschappelijke streven om kringlopen rond de
voedselproductie te sluiten. Daarbij zijn de kernthema’s:
•

Minimale verliezen naar het milieu, oftewel de omgeving (water, bodem en lucht).

•

Kringlopen sluiten: alle beschikbare biomassa zo nuttig mogelijk gebruiken binnen het
voedselsysteem (incl. landbouw). Hieronder valt ook: reststromen en bijproducten uit de
landbouw en de voedselverwerking optimaal gebruiken. Hoogwaardig gebruik en opwaardering
van reststoffen tot nuttige grondstoffen zijn daarbij belangrijke onderdelen.

•

Circulaire voedselproductie is een onderdeel van een circulaire economie waarbij ook voor de
non-food-producten geldt dat reststromen, bijproducten en alle typen afval maximaal worden
hergebruikt.

•

Kringlopen sluiten op lokaal niveau is de basis, maar voor de optimalisatie van kringlopen op
mondiaal is het van belang om niet alleen kringlopen op lokaal niveau te sluiten maar dit ook te
doen op hogere schaalniveaus.

Dit WUR-document bevat een uitgebreide beschrijving van Kringlooplandbouw. Het is gemaakt op
verzoek van de Tweede Kamer.
Het begrip Kringlooplandbouw heeft heel veel extra aandacht gekregen in Nederland doordat minister
Carola Schouten het heeft gemaakt tot het centrale begrip in haar Visie landbouw, natuur en voedsel:
Waardevol en verbonden uit 2018 op de toekomst van de Nederlandse landbouw.

In paragraaf 3.1. (begint op pagina 21) van dit document staat wat de kenmerken zijn van
kringlooplandbouw volgens deze visie.
Hierboven is de basis van kringlooplandbouw kort beschreven, samen met enkele basisdocumenten. Het
begrip is ondertussen door vele partijen verder uitgewerkt en ingevuld. De definitie ervan wordt ook
dikwijls opgerekt zodat het uiteindelijk overeen komt met het brede begrip duurzame landbouw (incl.
thema’s als o.a. dierenwelzijn, broeikasgassen, klimaat en biodiversiteit). Ondertussen is op het internet
reeds heel veel informatie te vinden over kringlooplandbouw. We verwijzen naar enkele stukken die
relevant zouden kunnen zijn voor gebruik door docenten of studenten:
1.

Toekomstige voedselproductie: portretten van pionierende boeren die bijdragen aan
kringlooplandbouw in Nederland (in 2020 verzameld door Wageningen Economic Research).

2.

Platform Kringlooplandbouw, website van LNV met veel informatie over de invulling maar ook
over regelingen en ondersteuningsmogelijkheden (projecten, programma’s en vouchers voor
advies) die gemaakt zijn voor landbouwers.

3.

Dossier met heel veel info en documenten (o.a. veel video’s) over kringlooplandbouw, gemaakt
door WUR.

4.

Magazine over kringlooplandbouw waarin boeren en wetenschappers met elkaar in gesprek gaan
over kringlooplandbouw, ook gemaakt door WUR.

Een onderdeel van circulaire voedselproductie is de vraag hoeveel en wat voor voedsel mensen nodig
hebben en hoe dat te produceren. In dat kader wordt in Wageningen veel onderzoek gedaan naar de
eiwittransitie: de omschakeling naar meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten in ons dieet,
in verband met zowel de humane gezondheid, de voedselproductiecapaciteit van de aarde en de impact
van de voedselproductie op milieu en klimaat. Dit onderwerp raakt de melkveehouderij op een aantal
punten:
1.

Melkproductie zou meer moeten plaats vinden op gronden waar het niet mogelijk is om
akkerbouw te bedrijven.

2.

Bij de voeding van vee zou je (nog) meer gebruik kunnen maken van bijproducten uit de
akkerbouw en bijproducten vanuit de voedingsmiddelenindustrie. Koeien zijn in staat
laagwaardige voeding om te zetten naar hoogwaardige zuivel- en vleesproducten voor de mens.
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3.

In diëten zou je melk deels kunnen vervangen door plantaardige producten met dezelfde
voedingswaarde.

Meer informatie over de eiwittransitie kun je o.a. hier vinden:
1.

Dossier eiwittransitie van WUR

2.

De rol van dieren in een circulair voedselsysteem, uitgelegd door onderzoeker Hannah van Zanten
van WUR

3.

Informatie van het Voedingscentrum over de eiwittransitie en onze voeding
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3. Natuurinclusieve melkveehouderij
3.1.

Inleiding

Natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van
natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief de zorg voor ecologische
functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf. Nog korter: Natuurinclusieve landbouw combineert
economisch rendabele productielandbouw met zorg voor de natuur en het ecosysteem op en rond de
boerderij.
Er bestaat niet één duidelijk afgebakende definitie van natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve
landbouw combineert landbouw en natuur. Maar dat geldt in principe voor iedere vorm van landbouw
omdat de landbouw natuurlijke processen gebruikt om voedsel te produceren. Wanneer we kijken naar
de verschillen in definities dan hebben die vooral te maken met de balans tussen ingrijpen in de natuur
aan de ene kant (met het doel landbouwproducten te produceren) en de natuur zo weinig mogelijk
verstoren aan de andere kant. Een voorbeeld van landbouw die relatief sterk ingrijpt in de natuur is de
teelt van bloembollen. Een voorbeeld van landbouw die de natuur relatief weinig verstoort is melk
produceren op extensief beheerd grasland met een uitgestelde maaidatum van 20 juli. Een ander aspect
van natuurinclusieve landbouw dat vaak wordt gebruikt bij het omschrijven ervan is de mate waarin de
boer rekening houdt met het in stand houden van een goed functionerend ecosysteem. Binnen
natuurinclusieve landbouw is een gezond en veerkrachtig ecosysteem de bron voor de
landbouwproductie. De boer ziet zijn bodem als zijn natuurlijk kapitaal en een goed functionerend
voedselweb in die bodem is de basis daarvan. Bij beslissingen over bodembewerkingen en te telen
gewassen staat dat in stand houden van het goed functionerend voedselweb steeds voorop.

3.2.

Definitie van natuurinclusieve landbouw in dit lespakket

De term natuurinclusieve landbouw kent dus nog geen algemeen breed geaccepteerde definitie. Tijdens
de bespreking van de gewenste inhoud van het lespakket kwam naar voren dat de gebruiker veel
behoefte had aan lesstof over zowel biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw als kringlooplandbouw.
Nadat deze wensen waren geformuleerd en het materiaal was verzameld, kwamen we tot de conclusie
dat de drie dimensies voor natuurinclusieve landbouw die zijn beschreven door Van Doorn et. al. goed
passen bij de gewenste breedte van ons lespakket:
1.

2.

3.

Aan de basis van een veerkrachtig landbouwsysteem staat de functionele agro-biodiversiteit: het
in stand houden, versterken en gebruikmaken van biodiversiteit en ecosysteemdiensten op het
bedrijf. Dit betekent een goede benutting van de diensten en mogelijkheden die de natuur aan de
bedrijfsvoering biedt, zoals natuurlijke ziekte- en plaagwering, bestuiving, waterzuivering,
bodemvruchtbaarheid en een goede bodemstructuur.
Door gebruik te maken van ecosysteemdiensten en het sluiten van kringlopen richting nulemissie kan er steeds efficiënter gebruik worden gemaakt van grondstoffen en wordt de invloed
van de bedrijfsvoering op water, bodem en lucht steeds kleiner. Hierdoor worden de
negatieve effecten van de bedrijfsvoering op de (natuurlijke) omgeving geminimaliseerd (zowel
lokale, regionale èn globale afwentelingseffecten).
Tenslotte is er de zorg voor het landschap en specifieke soorten op het bedrijf. Door (aanleg
en) onderhoud van landschapselementen wordt een groene infrastructuur op landbouwgrond in
stand gehouden (belangrijk voor flora en fauna). Agrarisch natuurbeheer zorgt voor het
voortbestaan van bijvoorbeeld weide- en akkervogels en andere boerenland soorten.

Iets aangepast geformuleerd zijn ze weergegeven in onderstaande figuur.
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De drie dimensies van natuurinclusieve landbouw (bron: EZ, 2015)
Tegelijkertijd met de samenstelling van ons lespakket werd door Living Lab Frylân gewerkt aan een
poster waarop aan de hand van een aantal heldere voorbeeld-maatregelen een beeld werd geschetst van
wat natuurinclusieve landbouw inhoudt, onder de titel “Rûchte is it nije moai” (“Ruigte is het nieuwe
mooi”). Daarbij waren de drie dimensies nog korter en pakkender omschreven, en wel in drie acties:
1.
2.
3.

Zorg voor natuur en landschap / Natuur en landschapsbeheer
Minder impact op het milieu / Sluiten kringlopen
Beter benutten natuurlijke processen / Functionele agrobiodiversiteit

Dit is op deze poster heel mooi uitgebeeld met voorbeelden van maatregelen die toepasbaar zijn op
melkveebedrijven De inhoud van deze poster heeft ook een centrale rol gekregen in het hoofdstuk over
natuurinclusieve melkveehouderij.
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3.3.

Achtergrondmateriaal

Tabel 3. Achtergrondmateriaal Natuurinclusieve landbouw
Vorm
T/V

Wat/bron

1. Groen Kennisnet (2018),
gemaakt door WUR,
Nordwin, Citaverde en
Groen Kennisnet

T

2. Living Lab Fryslân

Omschrijving
Leerboek Natuurinclusieve landbouw (V)MBO, met als
onderdelen:
•
•
•
•
•
•

Wat is het?
Inspirerende voorbeelden
Agrobiodiversiteit
Maatregelen
Verdienmodellen
Aan de slag / opdrachten

Poster met aantrekkelijke presentatie van vele elementen
van natuurinclusieve landbouw

T

Vakblad Natuur Bos
Landschap

Special Natuurinclusieve landbouw, april 2020 #164,
uitgebreid magazine met vele artikelen over diverse
aspecten van natuurinclusieve landbouw

T

Greendeal
natuurinclusieve landbouw
groen onderwijs

E-zine Green Deal Natuurinclusieve landbouw groen
onderwijs, 2021

T

WUR

T

WUR

T

Natuur en Milieufederaties
Nederland

In dit e-zine geven we een inkijkje in wat er in de
afgelopen twee jaar allemaal al is bereikt: er zijn projecten
gestart en netwerken ontstaan, er is lesmateriaal
ontwikkeld en kennis gedeeld. In dit e-zine leest u
enthousiaste verhalen van docenten, studenten, lectoren
en ondernemers: wat heeft de deal hun gebracht, welke
uitdagingen liggen er nog, wat hebben we geleerd? En we
laten zien welke wensen er nog liggen. Want we zijn er
nog niet! Colofon – deelnemers in het project
Mogelijke toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw Uitwerking van toekomstbeelden ten behoeve van de
transitieopgave naar natuurinclusieve landbouw.
Innovatieve voorbeelden voor zand, klei en veen.
Resultaten van een ontwerpatelier, 2019
Brochure ‘Op weg naar een natuurinclusieve duurzame
landbouw’, september 2015
Website met veel maatregelen voor natuurinclusieve
landbouw

Boek Biodivers Boeren
Jan Willem Erisman en Rosemarie Slobbe hebben samen een zeer informatief boek geschreven
“Biodivers boeren – De meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf”, uitgegeven door Uitgeverij Jan
van Arkel. Het is zeer praktijkgericht geschreven, bevat veel achtergrondinfo over bodemprocessen, de
toepassing van natuurinclusieve landbouw in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroente en
melkveehouderij. Inspirerende en waardevolle teksten en figuren voor docenten.
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Het lesmateriaal binnen dit hoofdstuk van het lespakket begint met het uitleggen van de stikstof-, fosforen koolstofkringlopen. Dat is een goede basis voor het beter begrijpen van de kringlopen die in de
KringloopWijzer aan de orde komen. In het lesmateriaal worden ze toegelicht via schema’s, figuren en
video’s. Door te googleen kun je eventueel wel meer instructiemateriaal over deze kringlopen vinden.
KringloopWijzer (KLW) is een rekenprogramma dat door alle Nederlandse zuivelverwerkers wordt
gebruikt om informatie te berekenen over kengetallen op het gebied van duurzaamheidskenmerken.
Achtergrondmateriaal over KLW:
1.
2.

3.
4.

5.

Communicatiemiddelen (verantwoordeveehouderij.nl): infographic algemene kringloop
melkveebedrijf
Uitslag KLW van De Marke over 2019 wordt meegeleverd in het lespakket. Deze uitslag wordt voor
diverse opdrachten gebruikt in het lespakket. In veel gevallen kan deze vervangen worden door een
willekeurige Uitslag KringloopWijzer van een praktijkbedrijf. Wanneer er concrete getallen in de
opdracht zijn genoemd, vergt dat aanpassing van de opdracht.
Info over fosforkringloop
Video: Martijn Kornegoor, melkveehouder uit Wichmond, boekte van alle deelnemers van Vruchtbare
Kringloop Achterhoek de meeste vooruitgang en mocht zich in 2016 de ‘Kringloopboer van morgen’
noemen.
Docent Harm Rijneveld (docent HAS Hogeschool De Bosch, eerder docent Aeres Barneveld) heeft de
lesbundel “Wijzer met kringlopen” geschreven met als ondertitel “De kringloop als richting voor een
duurzame en efficiëntere landbouw”. Het boek bevat zeer veel informatie over vele aspecten van
kringlooplandbouw en van de KringloopWijzer. Het gaat ook vrij diep in op aspecten rond voeding,
mest en bodem en bevat een hele serie reken- en stage-opdrachten. Een aanrader voor iedere
docent die zich verder wil verdiepen in kringlooplandbouw en KringloopWijzer.
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Tabel 4. Achtergrondinformatie Kringlopen en KringloopWijzer
Vorm

Wie/wat

Omschrijving

Mijn KringloopWijzer
T/V

Wat is de KringloopWijzer (KLW)?
Korte uitleg met links naar kort filmpje (2minuten) en pptpresentatie ‘KLW als managementinstrument’

T

Schakels in de kringloop PPT
In de presentatie worden alle onderdelen in de KringloopWijzer
onder de loep genomen. Alle facetten van schakels in de
kringloop op een melkbedrijf worden benoemd en toegelicht.

T

Economische resultaten KringloopWijzer PPT - Aan de hand
van een voorbeeld en resultaten uit het project Koeien &
Kansen wordt een bedrijfssituatie doorgerekend.

T

KLW als managementinstrument - ppt met praktische info over
- belang KLW
- eenvoudig figuur mineralenkringloop
- praktijkresultaten
- financieel voordeel

T

KLW in de praktijk - menu met verschillende onderdelen,
waaronder tips en fabels over de KLW

T

Handleidingen - Informatie en documenten over het invullen
van de KLW
KLW- Verantwoorde
veehouderij

T

Infographic -Wat is de KLW en waarom belangrijk?
Schets mineralenkringloop

T

Schakels in de kringloop – ppt
Toelichting op rekenstappen in KLW, vnl. stikstofkringloop.
Aantal duidelijke figuren over N-kringloop

V

Video’s (korte en lange versie uitleg KLW, belang van KLW,
Engelse versie, praktijkverhaal veehouder)

T

Communicatiemiddelen – overzicht van alle presentaties over
o.a. schakels in de kringloop, economie.

T

Oefendocument ingevulde KLW (de Marke) en Resultaten KLW
de Marke (2014 t/m 2016)
Handleiding en voorbeelden voor invullen KLW

T

Casus voorbeelden (praktijkvoorbeelden voor juiste
interpretatie)
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Vorm

Wie/wat

Omschrijving

T

2-wekelijkse kringlooptips (actueel)

T

Publicaties
Koeien & Kansen

T/V

Projectinformatie

T

Informatie deelnemende bedrijven, inclusief resultaten KLW

T

Producten van het project zoals nieuwsbrieven, artikelen,
rapporten en tools
Vruchtbare Kringloop

T

LTO Noord, regio’s Oost en Noord-Nederland. Regionale
projecten rondom efficiënte benutting van mineralen.
voorbeelden uit de praktijk, resultaten (o.a. publicaties) en
films en ander beeldmateriaal

T

Brochure met resultaten van 4 jaar Vruchtbare Kringloop
Achterhoek

T

Rapport over analyse KLW-resultaten van bedrijven uit project
Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Geeft inzicht in resultaten en
verschillen tussen bedrijven. Geeft inzicht in belangrijke
factoren en mogelijkheden om resultaten te verbeteren

T

Krantenartikel Trouw
Portret/interview met veehouders uit de Achterhoek die werken
aan klimaatdoelen en uitleggen waarom

V

V

Korte video, waarin veehouder uit project VKA belang van KLW
uitlegt en vertelt hoe hij bedrijfsresultaten heeft verbeterd;
Martijn Kornegoor ‘Kringloopboer van morgen’ 2016

Video’s Veeteelt

1.

Toelichting op KLW van Stan de Kringloopman

2.

Jaco Kastelein over reductie ammoniakemissie

3.

Erik Immink over het reduceren van het
stikstofbodemoverschot
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Tabel 5. Mogelijke Werkvormen Kringlopen en KringloopWijzer

Nr

Omschrijving

1

Waarom de KLW? Bekijken van filmpjes en ppt-presentatie
Discussie: wat spreekt je aan, wat zie je als voor- en nadelen van gebruik KLW?
Eventueel extra discussiemateriaal: Feiten en Fabels over de KLW (zie link)

2

Uitleg van mineralenkringloop met inzicht waar verliezen ontstaan. Via voorbeeldplaatjes,
bijv. via resultaten KLW van K&K-bedrijven. Of meer zelfwerkzaamheid/knutselwerk door
maken van losse ‘puzzelstukjes’ en daarmee kringloop zelf in elkaar te zetten.

3

Bespreken KLW-resultaten van De Marke en/of K&K-bedrijven. Vergelijken met
benchmark. Wat valt je op? Wat is mogelijke oorzaak? Waar is verbetering mogelijk?
Vergelijken van resultaten verschillende bedrijven. Ook voor de KLW-resultaten van De
Marke is het mogelijk verschillende jaren te vergelijken.

4

Gesprek met veehouder (op bedrijf, in de klas of online) over zijn bedrijf in relatie tot
KLW-resultaten. Dit kan K&K-veehouder zijn.

5

Zelf (deels) invullen van KLW
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5. Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij
5.1.

Relatie tussen maatregelen en indicatoren

Er bestaan heel veel maatregelen waarmee melkveehouders kunnen werken aan natuurinclusieve
landbouw om daarmee de biodiversiteit op het bedrijf te vergroten. Een maatregel is een middel om te
werken aan een doel. Wanneer we het doel kunnen uitdrukken in een meetbaar getal, noemen we dat
getal een indicator. Binnen de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij wordt gewerkt met zulke
indicatoren om inzicht te krijgen in de biodiversiteit op het melkveebedrijf en op de invloed die het
bedrijf heeft op de biodiversiteit in de omgeving, zowel dichtbij als ver weg. Wanneer een melkveehouder
beter wil scoren op biodiversiteitsindicatoren, zal hij maatregelen moeten nemen om dat te bereiken.
Zodra hij die maatregelen heeft genomen, zal hij willen checken of ze het gewenste effect hebben. Dat
noemen we monitoren. Dat kan door de scores voor de indicatoren te volgen. Deze werkwijze waarbij
doelen, indicatoren en maatregelen centraal staan is weergegeven in de figuur hieronder. De
maatregelen zijn vooral een middel om de doelwaarden te bereiken.

Doel
(opnieuw)
formuleren

Indicatoren
monitoren
(dashboard)

Indicatoren
kiezen

Maatregelen
kiezen en
nemen

Doelwaarden
kiezen

In de hoofdstukken over natuurinclusieve melkveehouderij en verdienmodellen staan maatregelen
centraal. De hoofdstukken over KringloopWijzer en KPI’s gaan over indicatoren en maatregelen om de
scores voor die indicatoren te verbeteren. Het hoofdstuk over programma’s en projecten van overheden
en bedrijven gaat over meerdere maatregelen waarmee kan worden gewerkt aan een meer
natuurinclusieve landbouw. Daarbij is steeds de vraag: gaat het om de toepassing van de maatregel of
gaat het om het halen van een doelwaarde? Met name wanneer het doel moeilijk te meten is, krijgt
beloning op basis van de toepassing van een maatregel vaak de voorkeur. Een andere reden om te
kiezen voor maatregelen in plaats van doelwaarden kan zijn dat het meten ingewikkeld of duur is.
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5.2.

Totaal overzicht indicatoren

Door FrieslandCampina, Rabobank, WereldNatuurFonds en ZuivelNL is in de afgelopen jaren de
Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij ontwikkeld voor het in beeld brengen van de impact die een
melkveebedrijf heeft op biodiversiteit; zowel de biodiversiteit op het eigen bedrijf als die in de nabije en
verre omgeving. Deze monitor bestaat uit 7 kritische prestatie indicatoren (KPI’s).
Tabel 6. De zeven kritische prestatie indicatoren (KPI’s) van de Biodiversiteitsmonitor
Melkveehouderij
Nr

Indicator

Eenheid

Omschrijving

a.

CO2-eq. emissie

g/kg
FPCM

Emissie van de broeikasgassen CO2, CH4 en N2O die m.b.v.
wegingsfactoren worden omgerekend naar CO2-equivalenten
(LCA-methode)

b.

N-bodemoverschot

Kg/ha

Verschil tussen aan- en afvoer van stikstof per ha

c.

NH3-emissie

Kg/ha

Totale emissie vanuit stallen, mestopslagen, beweiding, mest
uitrijden en gewassen

d.

Aandeel blijvend
grasland

%

Ha blijvend grasland als % van het totale bedrijfsareaal in ha

e.

Aandeel eiwit van
eigen land

%

Eiwit in gewasopbrengsten eigen bedrijf als % van de totale
eiwit-voerverbruik van het bedrijf

f.

Aandeel natuur- en
landschapsbeheer

%

Samengestelde indicator waarbij wegingsfactoren voor
verschillende typen beheer van natuur en landschapselementen
worden gebruikt om een berekend aantal ha natuur- en
landschapsbeheer vast te stellen. Door dit aantal ha te delen
door het totale bedrijfsareaal kan het aandeel natuur- en
landschapsbeheer worden berekend

g.

Aandeel kruidenrijk
grasland

%

Aandeel van het totale bedrijfsareaal dat voldoet aan de definitie
van kruidenrijk grasland1

Discussiepunt is nog of extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk (of kruidenhoudend)
grasland via verschillende wegingsfactoren zouden moeten worden beoordeeld op basis van hun bijdrage
aan biodiversiteit. SMK doet dit reeds en gebruikt daarbij wegingsfactoren van resp. 1 en 0,4 voor
extensief kruidenrijk en productief kruidenhoudend grasland.
1
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Tabel 7. Korte toelichting op de berekening van de indicatoren
KPI aanduiding

Afgekort

Definitie en toelichting

Emissie van
broeikasgassen
per kg meetmelk

g CO2-eq per kg
meetmelk

Emissie van de hoeveelheid broeikasgassen (cradle to farm gate) in
grammen per kg meetmelk waarbij de emissies van methaan (CH4),
lachgas (N2O) en kooldioxide (CO2) met behulp van wegingsfactoren
(voor global warming potential) worden omgerekend naar CO2equivalenten.

Stikstofbodemoverschot per ha

Kg Nbodemoverschot in
per ha*

Verschil tussen aan- en afvoer van stikstof per ha.
De aanvoer is o.a. inclusief klaver, depositie, gewasverliezen en –
resten, vanggewassen, groenbemesters en mineralisatie vanuit
veengrond en vanuit gescheurd grasland. De afvoer is o.a. inclusief
NH3-emissies, gewasverliezen en –resten, vanggewassen,
groenbemesters en vastlegging bij opbouw kunstweide.

Ammoniakemissie
per ha

Kg NH3 per ha*

De ammoniakemissie die vrijkomt uit: stallen, mestopslagen, mest en
urine die tijdens beweiding worden uitgescheiden, machinaal
uitgereden dierlijke (drijf)mest op grasland en bouwland, kunstmest
en staande, beweide en geoogste gewassen.

Aandeel eiwit van
eigen land als
percentage van
de totale
hoeveelheid
gevoerd eiwit

Aandeel eigen eiwit

N-gewasopbrengsten via eigen geteeld voer als percentage van het
totale N-voerverbruik op het bedrijf.
Dit betreft het kengetal “Percentage eigen geteeld voer: N” zoals dat
wordt afgedrukt in de uitvoer van KringloopWijzer. De onderliggende
hoeveelheden eigen geteelde N en totale N-voerverbruik zijn derhalve
afkomstig uit KringloopWijzer.
[Dit kengetal verschilt van de definitie van het kengetal “aandeel
eigen eiwit” zoals de Commissie Grondgebondenheid (2018) dat heeft
geformuleerd. In dat kengetal wordt ook eiwit dat is betrokken via
zogenoemde buurtcontracten gerekend tot de categorie “eiwit van
eigen land”. Tot nu toe is er nog geen regeling die gebruik maakt van
deze wijze van berekening van het aandeel eigen eiwit, inclusief eiwit
dat via het zogenoemde buurtcontract is geproduceerd.]

Aandeel blijvend
grasland als
percentage van
het totale
bedrijfsareaal

Aandeel blijvend
grasland

Aantal ha blijvend grasland gedeeld door het totale bedrijfsareaal

Brochure met uitleg over biodiversiteitsmonitor melkveehouderij
Brochure van FrieslandCampina, Rabobank en Wereldnatuurfonds waarin achtergronden en indicatoren
uitgebreid worden besproken. In bijlage 1 worden de rekenregels voor de KPI’s toegelicht.
In dit hoofdstuk komen veel tabellen voor met maatregelen waarmee melkveebedrijven de scores voor
de beschreven KPI’s kunnen verbeteren (zie de tabellen 10, 12, 15, 18 en 20). Deze maatregelen zijn
afkomstig uit een WUR-rapport3 over doelwaarden voor KPI’s. Ze zijn in het lespakket en hier
weergegeven zonder nadere toelichting op hoe de maatregelen de KPI’s beïnvloeden. Die uitleg lijkt ons
relevanter om te behandelen tijdens lessen die gaan over de vakken waarin zulke maatregelen aan de
orde komen: o.a. voeding, bemesting, teelt en diergezondheid. De behandeling van deze tabellen met
maatregelen is pas relevant wanneer de studenten reeds kennis hebben over deze genoemde
basisvakken.

3

https://edepot.wur.nl/471202
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5.3.

Broeikasgassen

Broeikasgassen is een verzamelnaam voor gassen rond de aarde die er voor zorgen dat zonnewarmte
binnen de atmosfeer rond de aarde wordt vastgehouden. Daardoor warmt de lucht rond de aarde op.
Deze opwarming van de aarde zal naar verwachting grote veranderingen met zich meebrengen voor
mens en milieu, onder andere zeespiegelstijging en vaker voorkomende perioden van droogte, hitte en
extreem veel neerslag.
Het meest bekende broeikasgas is CO2 (kooldioxide). Door het verbranden van fossiele brandstoffen olie, gas en kolen - voor energieopwekking brengen we CO2 in de atmosfeer. Daarnaast is er een aantal
andere gassen die ook aan het broeikaseffect bijdragen. De uitstoot van deze gassen is weliswaar veel
kleiner dan van CO2, maar het broeikasgaseffect per kg uitstoot is veel hoger. De voor Nederland meest
relevante overige broeikasgassen zijn methaan (CH4), lachgas (N2O) en drijfgassen (ook wel CFK’s
genoemd) uit spuitbussen. Op een melkveebedrijf bestaat de uitstoot van broeikasgassen vooral uit CH4,
N2O en CO2. Koeien produceren CH4 via het laten van boeren en het komt vrij uit mest. N2O komt vooral
vrij bij de afbraak van gewasresten en veengrond. CO2 komt vooral vrij door het gebruik van elektriciteit,
diesel en gas. Er komt veel CO2 vrij bij het maken van kunstmest en krachtvoer, doordat daarvoor veel
energie nodig is.
Tabel 8 geeft een aantal links over algemene informatie over broeikasgassen vanuit de melkveehouderij.
Tabel 8. Achtergrondinformatie Broeikasgassen
Vorm

Wie/wat

Omschrijving

Broeikasgassen
algemeen
T

Wikipedia

Informatie over de opwarming van de aarde

T

Duurzaamheidsweb.nl

Hoeveel broeikasgas levert het kopen van diverse producten
op?

T

Duurzaamheidsweb.nl

CO2-productie van de gemiddelde Nederlander

T

NZO

Broeikasgassen in de Nederlandse melkveehouderij:
informatie over broeikasgassen, doelen en maatregelen voor
het verminderen van emissies

Broeikasgassen
melkveehouderij
T

Duurzame Zuivelketen en
FrieslandCampina

Algemene informatie over de uitstoot van broeikasgassen
vanuit de melkveehouderij: achtergronden en maatregelen
om de uitstoot te verminderen

T

Wageningen University &
Research

Factsheet Broeikasgassen: methaan. Over het ontstaan en
verminderen van de lachgasemissie

T

Wageningen University &
Research

Factsheet Broeikasgassen: lachgas. Over het ontstaan en
verminderen van de methaanemissie

T

Wageningen University &
Research

Factsheet Broeikasgassen: kooldioxide. Over het ontstaan en
verminderen van de emissie van kooldioxide

Praktijkvoorbeelden
T

Tijdschrift Veeteelt

Artikel over het verminderen van de broeikasgas-emissies op
het melkveebedrijf van Gerbert Krukerink
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Vorm

Wie/wat

Omschrijving

V

www.koeienenkansen.nl

Video: interview Koeien&Kansen-melkveehouder Frank Post
door Erben Wennemars over het verminderen van
broeikasgassen
Bedrijfsgegevens bedrijf Post

T

Tijdschrift Veeteelt

Sturen op melk met minder broeikasgassen: over de opname
van broeikasgasresultaten van melkveebedrijven in de
KringloopWijzer

Tabel 9. Mogelijke Werkvormen Broeikasgassen
Nr

Omschrijving

1

Gesprek over producten en diensten die meer en minder broeikasgas opleveren naar
aanleiding van overzicht ‘uitstoot broeikasgassen van verschillende producten en diensten’.
Probeer te verklaren waar de verschillen tussen producten door veroorzaakt worden en
krijg op die manier meer inzicht in oorzaken van broeikasgasemissies.

2

Brainstorm over maatregelen waarmee broeikasgasemissie op een melkveebedrijf te
verminderen zijn. Geef vervolgens aan hoe aantrekkelijk die maatregelen voor
melkveehouders zijn. Waarom zijn sommige wel en andere niet aantrekkelijk?

3

Bespreek een overzicht met resultaten over de broeikasgasproductie van verschillende
bedrijven: wat veroorzaakt de verschillen in broeikasgasproductie tussen de bedrijven?

4

Discussie over de vraag: zou het niet goed zijn om op alle producten in de supermarkt aan
te geven hoeveel broeikasgassen de productie ervan oplevert? Wat zie je als voor- en
nadelen hiervan?

5

Bedrijfsbezoek brengen aan bedrijf dat werkt aan het verlagen van de uitstoot van
broeikasgassen (o.a. Koeien & Kansen-bedrijven en deelnemers aan diverse regionale
projecten)

In tabel 10 zijn maatregelen aangegeven voor het verminderen van de CO2-eq emissie. Per maatregel is
ook aangegeven hoe sterk die maatregel een indicator zou kunnen veranderen en de verwachte invloed
van die maatregelen op het bedrijfsinkomen van het melkveebedrijf. De verwachte verandering van de
indicator en het effect op het bedrijfsinkomen zijn schattingen op basis van inschattingen door experts.
Deze effecten zijn ook in meer of mindere mate afhankelijk van specifieke bedrijfsomstandigheden.
Tabel 10. Maatregelen voor het verlagen van de CO2-eq emissie
Nr.

Maatregel

Impact
op KPI

Impact op
economie

1.

Minder jongvee per 10 melkkoeien

***1

++

2.

Hogere melkproductie per koe

***1

+

3.

Verbeteren voerefficiëntie (o.a. door
verminderen voerresten en vaker
voeren per dag)

***

+
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Toelichting op impact economie

Nr.

Maatregel

Impact
op KPI

Impact op
economie

Toelichting op impact economie

4.

Lagere N-kunstmest-bemesting per ha

***

0

5.

Verhogen aandeel klaver in
grasmat/bouwplan

***

0

6.

Groene stroom en biogas produceren

***

+/-

Impact m.n. afhankelijk van prijs
van opgewekte energie en
investering in installatie

7.

Hoger aandeel snijmais in rantsoen

**

+/-

+ bij extra teelt en/of aankoop
van maïs en besparing op
krachtvoer
- bij verhoging maïsareaal boven
20% en extra mestafvoer zonder
besparing op krachtvoer

8.

Lager aandeel krachtvoer in rantsoen

**

+

Bij voldoende beschikbaar
ruwvoer +; anders -

9.

Krachtvoer verbouwen op eigen land

**

+/-

Op bedrijven met
ruwvoeroverschot kan het + zijn

10.

Groene stroom gebruiken

**

0

11.

Beperken conserveringsverliezen
(bijv. door toevoegen inkuilmiddel)

**

+

12.

Onderwaterdrainage op veengrond

**

--

13.

Beperken graslandvernieuwing

*

+/-

14.

Energiebesparing

*

+

15.

Meer weidegang in combinatie met
hogere grasopname uit de wei

*

+

16.

Hogere gewasopbrengsten per ha

*

+

17.

Nauwkeuriger bemesten via
precisiebemesting met N

*

+

Is + bij een goede, maar – bij
een slechte conditie van de
grasmat

Wat is Precisiebemesting?
WUR-onderzoek naar het
combineren van precisielandbouw
en biodiversiteit op
melkveebedrijven

Deze sterk positieve impact op de KPI geldt alleen omdat hier de invloed van deze maatregelen op vleesproductie buiten beschouwing blijft. Bij
beoordeling inclusief broeikasgassen die kunnen worden toegerekend aan de vleesproductie zou de impact van deze aanpassing lager zijn (Vellinga
en De Vries,2018).
1

Emissies van methaan en ammoniak verminderen via de voeding van melkvee
In de pens worden zowel methaan als ammoniak gevormd. In een webcast, uitgezonden door
DairyCampus in Leeuwarden, vertelt Jan Dijkstra (WUR) welke technische mogelijkheden er zijn om de
uitstoot van beide emissies te verlagen: Webcast aanpassingen in de voeding.
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5.4.

N-bodemoverschot

Verschil tussen aan- en afvoer van stikstof per ha
De N-aanvoer naar de bodem is o.a. inclusief klaver, depositie, gewasverliezen en –resten,
vanggewassen, groenbemesters en mineralisatie vanuit veegrond en vanuit gescheurd grasland. De Nafvoer vanaf de bodem is o.a. inclusief NH3-emissies, gewasverliezen en –resten, vanggewassen,
groenbemesters en vastlegging bij opbouw kunstweide.
Tabel 11. Achtergrondinformatie Stikstofbodemoverschot
Nr

Vorm

Wat/bron

Omschrijving

1

T

WUR

Lager bodemoverschot door hogere benutting
Resultaten KringloopWijzers 2013 t/m 2016 en
Resultaten stikstofmetingen 2014 t/m 2016.

2

T

WUR

Verschil stikstofbedrijfs- en stikstofbodemoverschot
toegelicht in relatie tot waterkwaliteit.

3

T

KringloopWijzer.nl

Verlaag je stikstofbodemoverschot, bemest bewust.
Interview met melkveehouder Geert Stevens over het
verlagen van het stikstofbodemoverschot.

In tabel 12 zijn maatregelen aangegeven voor het verlagen van het N-bodemoverschot. Per maatregel is
ook aangegeven hoe sterk die maatregel een indicator zou kunnen veranderen en de verwachte invloed
van die maatregelen op het bedrijfsinkomen van het melkveebedrijf. De verwachte verandering van de
indicator en het effect op het bedrijfsinkomen zijn schattingen op basis van inschattingen door experts.
Deze effecten zijn ook in meer of mindere mate afhankelijk van specifieke bedrijfsomstandigheden.
Tabel 12. Maatregelen voor het verlagen van het N-bodemoverschot
Nr

Maatregel

Impact
op KPI

Impact
op
economie

Toelichting op impact economie

1

Verlaging N-bemesting kunstmest
gras per ha

***

+/-

Impact sterk afhankelijk van het Nbemestingsniveau in de
uitgangssituatie en het opbrengend
vermogen van de bodem; hoe hoger,
des te grote de kans op +

2

Verlaging N-bemesting kunstmest
maïs per ha

***

+/-

Idem

3

Verlaging N-bemesting org. mest
gras per ha

***

+/-

Idem

4

Verlaging N-bemesting org. mest
maïs per ha

***

+/-

Idem

5

Verhoging gewasopbrengst gras,
maïs en overige voedergewassen

***

++

•
•
•

Bodemverdichting
verminderen
Organische stof verhogen
Snedezwaarte verhogen
(optimaliseren oogsttijdstip,
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Nr

6

Maatregel

bemestingsmoment,
nauwkeurigheid bemesten en
hoeveelheid per keer
bemesten)
•
Grasrassen met hogere
opbrengsten toepassen via
doorzaaien of herinzaai
Verlagen N in rantsoen

Impact
op
economie

Toelichting op impact economie

***

+/-

Impact sterk afhankelijk van het REgehalte in het rantsoen in de
uitgangssituatie; hoe hoger, des te
grote de kans op +

*

+/-

*

+

•

7

8

RE verlagen door grondstoffen
met lager eiwitgehalte
•
Aandeel snijmaïs verhogen
Organische mest beter benutten
via o.a. betere timing van
bemesting en oogst en meer
emissiearm aanwenden

Impact
op KPI

Nauwkeuriger bemesten via
precisiebemesting met N

Wat is Precisiebemesting?

WUR-onderzoek naar het combineren van
precisielandbouw en biodiversiteit op
melkveebedrijven

1

Hoe meer sterretjes, des te groter het effect van de maatregel op het verlagen van het N-bodemoverschot
2
Hoe meer plussen, des te positiever het verwachte economische voordeel van toepassing van de aanpassing; hoe meer minnen des te
negatiever; een nul geeft aan dat geen economisch voor- of nadeel verwacht wordt. Bij vermelding +/- geldt dat de impact sterk afhankelijk is
van de bedrijfsomstandigheden.

Graphic “Werken aan stikstofdoelen”
Binnen het Nederlandse milieubeleid voor de melkveehouderij speelt het reduceren van stikstof-emissies
momenteel (2021) een zeer dominante rol. Binnen het project Koeien & Kansen wordt door een groep
van 14 melkveebedrijven daarom ook intensief gewerkt aan stikstofdoelen. Deze doelen zijn samengevat
in een mooie infographic: 8412106984 - ASG_WLR_K&K infographic stikstof_v05 (wur.nl)
Emissies van methaan en ammoniak verminderen via de voeding van melkvee
In de pens worden zowel ammoniak als methaan gevormd. In een webcast, uitgezonden door
DairyCampus in Leeuwarden, vertelt Jan Dijkstra (WUR) in een webcast welke technische mogelijkheden
er zijn om de uitstoot van beide emissies te verlagen.
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5.5.

NH3-emissie

Wanneer urine en mest met elkaar in aanraking komen ontstaat ammoniak (NH3). De hoeveelheid
stikstof (N) in de urine bepaalt in belangrijke mate hoeveel NH3 er ontstaat. Die hoeveelheid N in de
urine wordt op haar beurt weer bepaald door de hoeveelheid N in het rantsoen en de benutting daarvan
in het dier voor het produceren van melk en voor groei van het dier zelf. De hoeveelheid N in het
rantsoen wordt vooral bepaald door het eiwitgehalte van het voer. Eén van de belangrijkste maatregelen
voor het beperken van de NH3-emissie is daarom ook het verlagen van het eiwitgehalte in het rantsoen.
Tabel 13 geeft een aantal links over algemene informatie over NH3-emissie vanuit de veehouderij.
Tabel 13. Achtergrondinformatie NH3-emissie
Nr

Vorm

Wie/wat

Omschrijving

Info algemeen
1

V

WUR

Ammoniakproblematiek veehouderij uitgelegd in een
video: emissies meten en berekenen,
ammoniakbeleid en maatregelen voor het
verminderen van ammoniakemissie

2

T

Project Proeftuin Natura
2000

Maatregelenoverzicht voor het verminderen van de
ammoniakemissie van een melkveebedrijf

3

T

Proeftuin veenweiden

Factsheet “25% minder ammoniakemissie? Het
kan!” Overzicht van maatregelen waarmee de
ammoniakemissie op melkveebedrijven verminderd
kan worden. Deze maatregelen zijn vooral gericht
op melkveebedrijven op veengrond.

4

T

Maatlat Duurzame
Veehouderij (MDV) stallen

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is
een veestal met een lagere milieubelasting, waarbij
eisen worden gesteld aan de maximale NH3-emissie
van de stal; daarnaast worden ook nog andere
duurzaamheidseisen gesteld. Veehouders die een
MDV-stal bouwen kunnen in aanmerking komen
voor gunstige fiscale regelingen (MIA en Vamil) en
gunstiger financieringsvoorwaarden.

Achtergrondinfo
5

T

Lespakket Ammoniak KTC
Zegveld

Het ontstaan van ammoniak op melkveebedrijven:
inclusief chemische achtergrond, factoren die NH3emissie beïnvloeden, maatregelen om emissie te
verminderen en de berekening van de NH3-emissie
in de KringloopWijzer

6

T

Agri Holland

Achtergrondinfo over ammoniak en veehouderij:
ontstaan van ammoniak, beleid (Wet Ammoniak en
Veehouderij en Programmatische Aanpak Stikstof PAS) en maatregelen
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Tabel 14. Mogelijke werkvormen
Nr

Omschrijving

1

Leg eerst uit hoe NH3-emissie ontstaat en laat leerlingen vervolgens verklaren wat de
oorzaken zijn van het positieve effect van de maatregelen in de lijst

2

Brainstorm over maatregelen waarmee de NH3-emissie op een melkveebedrijf te
verminderen zijn. Geef vervolgens aan hoe aantrekkelijk die maatregelen voor
melkveehouders zijn. Waarom zijn sommige wel en andere niet aantrekkelijk?

3

Bespreek een overzicht met resultaten over de ammoniakemissie van verschillende
bedrijven: wat veroorzaakt de verschillen in emissie tussen de bedrijven

4

Bedrijfsbezoek brengen aan bedrijf dat werkt aan het verlagen van de uitstoot van de
ammoniakemissie,(o.a. Koeien & Kansen-bedrijven en bedrijven die deelnemen of hebben
deelgenomen aan de projecten Proeftuin Natura 2000 en Proeftuin Veenweiden (2,3)

In tabel 15 zijn maatregelen aangegeven voor het verlagen van de NH3-emissie per ha. Per maatregel is
ook aangegeven hoe sterk die maatregel een indicator zou kunnen veranderen en de verwachte invloed
van die maatregelen op het bedrijfsinkomen van het melkveebedrijf. De verwachte verandering van de
indicator en het effect op het bedrijfsinkomen zijn schattingen op basis van inschattingen door experts.
Deze effecten zijn ook in meer of mindere mate afhankelijk van specifieke bedrijfsomstandigheden.
Tabel 15. Maatregelen voor het verminderen van de NH3-emissie per ha
Nr

Maatregel

Impact
op KPI

Impact op
economie

1

Stal emissie-armer maken

***

--

***

--

***

+

***

+

*

+

*

-

Toelichting op impact economie

(vloer en opslag in stal)
2

Luchtwasser installeren
(evt. in combinatie met afzuigen
onder roosters)

3

Organische mest meer emissiearm
aanwenden
•
•
•

Verdunnen met water
Methode en tijdstip van
aanwending optimaliseren
Aanzuren

4

Minder jongvee per 10 melkkoeien

**

+

5

Extra ha’s in gebruik nemen

**

--

Impact sterk afhankelijk van het
aantal extra ha

6

Meer weidegang

**

+/-

Over het algemeen + / op
intensieve bedrijven of bedrijven
met hoge meerkosten bij beweiding
kan het – zijn; afhankelijk van
aantal extra uren weiden

7

Verbeteren benutting N van rantsoen
door aanpassen RE/VEM- verhouding
via:

*

+/-

+ bij hoog RE-gehalte in rantsoen /
- bij optimaal of laag RE-gehalte in
rantsoen mest

•

Lagere N-bemesting
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Nr

Maatregel

Impact op
economie

*

+

Toelichting op impact economie

•
•

8

Later maaien
Lager RE% in rantsoen (o.a. via
eiwitarmer krachtvoer)
•
Hoger aandeel maïs in rantsoen
Fokkerij en gezondheid verbeteren

Impact
op KPI

9

Minder drijfmest uitrijden

*

-

10

Nauwkeuriger bemesten via
precisiebemesting met N

*

+

Wat is Precisiebemesting?
WUR-onderzoek naar het combineren
van precisielandbouw en biodiversiteit
op melkveebedrijven

5.6.

Aandeel blijvend grasland

Blijvend grasland is over het algemeen oud grasland. Ouder grasland heeft een hoger organische
stofgehalte en houdt daarmee veel koolstof vast. Die organische stof wordt gebruikt door duizenden
micro-organismen die in de bodem actief zijn bij het verwerken en transporteren van voedingsstoffen in
de bodem. Die voedingsstoffen kunnen ze vasthouden wanneer er in de winter geen gewassen groeien
en afgeven aan planten zodra de bodemtemperatuur weer hoog genoeg is om groei van gewassen weer
mogelijk te maken. In blijvend grasland zal het organische stofgehalte toenemen en daarmee ook de
bodemvruchtbaarheid. De opslag van koolstof in de bodem draagt bij aan het beperken van de
opwarming van de aarde en dus het voorkomen van klimaatverandering. Zodra de bodem geploegd
wordt, zorgt dat voor een snelle afbraak van een deel van die organische stof. Om die reden wordt het
kengetal percentage blijvend grasland (in procenten van het totale bedrijfsareaal) gezien als een
maatstaf voor natuurlijke bodemvruchtbaarheid en bodembiodiversiteit. Sommige percelen blijvend
grasland bevatten veel soorten grassen en kruiden en dragen dan ook bij aan de bovengrondse
biodiversiteit. Tabel 16 geeft een aantal links met algemene informatie over blijvend grasland.

Bron: https://www.louisbolk.org/downloads/3115.pdf
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Tabel 16. Belangrijkste achtergrondinformatie aandeel blijvend grasland
Nr

Vorm

Wie/wat

Omschrijving

Info
algemeen
Info van o.a.
Louis Bolk
Instituut en
WUR

Vruchtwisseling geeft bodem veerkracht
Artikel uit Veeteelt maart, 2020 met o.a. toelichting op een
vruchtwisselingsplan dat goed past op bedrijven met snijmaïs of
voedergewas in combinatie met hoog aandeel blijvend grasland.
Artikel uit Veeteelt over gras in kringlooplandbouw.

1

T

Project
Koeien &
Kansen

De rol van blijvend grasland bij het behoud en laten stijgen van
organische stof (incl. koolstof) en bodembiodiversiteit

2

T

RVO

Definitie van blijvend grasland zoals die wordt gebruikt binnen
GLB, inclusief gewascodes die gelden voor de Gecombineerde
Opgave (GO) die melkveehouders jaarlijks uitvoeren in opdracht
van de overheid (Landbouwtelling)

3

T

Louis Bolk
Instituut

Artikel met resultaten van een langjarig onderzoek naar de
stijging van het organische-stof-gehalte in blijvend grasland

Tabel 17. Werkvormen
Nr

Omschrijving

1

Excursie naar bedrijf met percelen blijvend grasland, tijdelijk grasland en akkerland. Maak
profielkuilen en laat studenten de verschillen die ze zien verklaren. Uitslagen van grondmonsters
voor de percelen kunnen helpen om de verschillen nog beter te benoemen.

2

Excursie naar een melkveebedrijf voor het bespreken van de organische stofgehalten van de
verschillende percelen op basis van de uitslagen van grondonderzoek. Zoeken naar oorzaken van
verschillen, conclusies van de leerlingen vervolgens bespreken met de boer.

3

Brainstorm over de voor- en nadelen van blijvend grasland voor melkveehouders. Ga vervolgens
de voor- en nadelen beoordelen op het belang voor de melkveehouder: zet ze in volgorde van
groot nadeel – klein nadeel – klein voordeel – groot voordeel.

In tabel 18 zijn maatregelen aangegeven voor het verhogen van het aandeel blijvend grasland. Per
maatregel is ook aangegeven hoe sterk die maatregel een indicator zou kunnen veranderen en de
verwachte invloed van die maatregelen op het bedrijfsinkomen van het melkveebedrijf. De verwachte
verandering van de indicator en het effect op het bedrijfsinkomen zijn schattingen op basis van
inschattingen door experts. Deze effecten zijn ook in meer of mindere mate afhankelijk van specifieke
bedrijfsomstandigheden.
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Tabel 18. Maatregelen voor het verhogen van het aandeel blijvend grasland
Nr

1

Maatregel

Impact
op KPI

Impact op
economie

Verlengen levensduur van grasland door beter
graslandbeheer:

***

++

***

++

•

2

Frequenter weiden, eventueel ook korter
afgrazen
•
Bij open zode: eerder beginnen met doorzaaien
•
Verdichting voorkomen door minder gebruik
van zware machines
•
Verdichting opheffen door te woelen
•
pH op optimaal niveau handhaven
•
Tijdig beregenen om optimale botanische
samenstelling te behouden
•
Pleksgewijze bestrijding van hardnekkige
onkruiden zoals ridderzuring
Kies in geval van bouwplan met voedergewassen
(o.a. maïs) voor maximaal aandeel blijvend
grasland in combinatie met voedergewassen in
vruchtwisseling met grasklaver.

Toelichting op
impact op economie

Bijv. 60% blijvend grasland, 20% maïs en 20%
grasklaver (laatste twee in rotatie: 3 jaar maïs
gevolgd door 3 jaar grasklaver)
3

Vervanging van bouwland (met maïs of overige
voedergewassen) door blijvend grasland

***

-

4

Koop/pacht van extra blijvend (beheers)grasland

***

-

5.7.

Afhankelijk van
geschiktheid bodem
voor bouwland

Aandeel eiwit van eigen land

Over grondgebondenheid in de melkveehouderij wordt al lang gesproken. Daarom is september 2017
een Commissie Grondgebondenheid ingesteld met de opdracht op met een advies te komen voor een
concrete invulling van grondgebondenheid in de melkveehouderij. In 2018 kwam het advies van de
Commissie: in 2025 moet minimaal 65% van de eiwitbehoefte van eigen land komen. Tabel 19 geeft
bronnen weer waar informatie over het advies en over het kengetal eiwit van eigen land te vinden is.
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Tabel 19. Achtergrondinformatie over aandeel eiwit van eigen land
Nr

Vorm

Wie/wat

Omschrijving en linken

Bronnen
1

T

Commissie
grondgebondenheid

Rapport ‘Grondgebondenheid als basis voor een
toekomstbestendige melkveehouderij’

2

V

3

T

LTO

Antwoorden op algemene vragen over de
Commissie en het advies

4

T

Project Eiwit van eigen
land

Uitleg nut van meer eiwit van eigen land, o.a.
minder soja import

MijnKringloopWijzer

Melkveehouder Buijs over meer eiwit van eigen land

Animatie over advies

In tabel 20 zijn maatregelen aangegeven voor het verhogen van het aandeel eiwit van eigen land. Per
maatregel is ook aangegeven hoe sterk die maatregel een indicator zou kunnen veranderen en de
verwachte invloed van die maatregelen op het bedrijfsinkomen van het melkveebedrijf. De verwachte
verandering van de indicator en het effect op het bedrijfsinkomen zijn schattingen op basis van
inschattingen door experts. Deze effecten zijn ook in meer of mindere mate afhankelijk van specifieke
bedrijfsomstandigheden.
Tabel 20. Maatregelen voor het verhogen van het aandeel eiwit van eigen land
Nr

Maatregel

Impact
op KPI

1

Verhogen aandeel grasland

***

Impact
op
economie
+/-

***

+

***

++

***

-/--

- bij pacht / -- bij koop van grond

***

+/-

afhankelijk van prijzen die binnen
buurtcontract worden
afgesproken

**
**
**

-+

9

Eiwitrijke gewassen verbouwen
Veestapel inkrimpen
Vervanging grasland door
grasklaver/vlinderbloemigen
Verlagen N in rantsoen

*

+/-

10

Verlagen krachtvoergiften

*

+/-

11

Verbeteren voerefficiëntie

*

+

2
3

4
5

6
7
8

Verhogen aandeel klaver in
grasmat/bouwplan
Verhoging gewasopbrengst gras, maïs en
overige voedergewassen
•
Bodemverdichting verminderen
•
Organische stof in bodem verhogen
•
Snedezwaarte verhogen
(optimaliseren oogsttijdstip,
bemestingsmoment, nauwkeurigheid
bemesten en hoeveelheid per keer
bemesten)
Extra grond verwerven voor telen van
voer
Buurtcontracten afsluiten
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Toelichting op impact
economie
+ wanneer grondsoort niet of
minder geschikt is voor maïsteelt;
anders -

+ bij overmaat N in rantsoen;
anders + bij krachtvoergiften boven
economisch optimum; anders -

5.8.

Aandeel natuur- en landschapsbeheer

Samengestelde indicator waarbij wegingsfactoren voor verschillende typen beheer van natuur en
landschapselementen worden gebruikt om een berekend aantal ha natuur- en landschapsbeheer vast te
stellen. Door dit aantal ha te delen door het totale bedrijfsareaal kan het aandeel natuur- en
landschapsbeheer worden berekend.
Onder natuur- en landschapsbeheer valt landbouwgrond waarvoor via een collectief een beheercontract
is afgesloten in het kader van regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). In de toekomst
mogelijk ook de ha beheer die via andere programma’s lopen en waarvan de registratie en borging
worden uitgevoerd door regionale collectieven.

5.9.

Aandeel kruidenrijk grasland

Aandeel van het totale bedrijfsareaal dat voldoet aan de definitie van kruidenrijk grasland. Niet alle
beoordelende instanties gebruiken dezelfde wijze van berekening om deze indicator te berekenen. Voor
sommigen telt iedere hectare kruidenrijk grasland even zwaar. Anderen – o.a. Stichting Milieukeur (SMK)
die beoordeelt hoe melkveebedrijven scoren voor de Planet Proof certificering – gebruiken
wegingsfactoren die afhankelijk zijn van het type kruidenrijk grasland. Extensief beheerd kruidenrijk
grasland en productief kruidenrijk (of kruidenhoudend) grasland hebben dan een verschillende
wegingsfactor bij het berekenen van het aantal totale aantal hectares kruidenrijk grasland op een bedrijf.
SMK gebruikt daarbij wegingsfactoren van resp. 1 en 0,4 voor extensief kruidenrijk en productief
kruidenhoudend grasland.
•
•

Certificatieschema´s On the way to planetproof
Meer achtergrondinfo over de verschillen tussen diverse typen kruidenrijk grasland.
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6. Verdienmodellen voor natuurinclusieve melkveehouderij
6.2.

De ondernemer en zijn verdienmodel

“Biodiversiteit is een leuke hobby van stadse mensen. In de moderne melkveehouderij is het niet
toepasbaar. Kost veel te veel opbrengst en is te veel extra werk.”
“Hartstikke mooi: meer aandacht voor natuur en biodiversiteit, maar ik ga er pas mee aan de slag
wanneer het zeker is dat ik daardoor mijn inkomen verbeter.”
“Ik ben gek op weidevogels en doe daarom al jaren aan weidevogelbeheer. De vergoedingen
compenseren gelukkig de lagere grasopbrengst die ik heb door de uitgestelde maaidata.”
“Zowel mijn buren, mijn zuivelafnemer, de overheid als de EU willen allemaal dat melkveehouders meer
aandacht besteden aan biodiversiteit. Het lijkt veel op de hele discussie rond beweiding. Voeger of later
komen er verplichtingen en vergoedingen, dus ik kan me maar beter voorbereiden door mee te doen aan
experimenten van de zuivel en het collectief waar ik lid van ben”.
“Ik ben vooral op zoek naar een hogere melkprijs en alles wat daarbij kan helpen probeer ik te doen. Nu
de zuivelfabriek de mogelijkheid biedt van een toeslag voor meer biodiversiteit, ga ik kijken of ik dat
voor mekaar krijg.”
“De consument legt steeds mee nadruk op hoe zijn voedsel wordt geproduceerd. Dat is een trend waar
ik maximaal van wil profiteren. Daarom besteed ik aandacht aan kruidenrijk grasland, beter
bodembeheer en lagere stikstofbemesting. Scheuren en spuiten doe ik ook bijna niet meer. Lagere
kosten, in droge jaren betere opbrengsten en gezondere koeien.”
Dit zijn allemaal zienswijzen van boeren die nadenken over de meerwaarde die biodiversiteit kan hebben
voor hun bedrijf nù, en in de toekomst. Het antwoord op de vraag naar de meerwaarde van biodiversiteit
voor het eigen bedrijf, hangt onder andere af van de bril waardoor je kijkt naar deze vraag. Hieronder
presenteren we een aantal verschillende brillen.
De bril van de ondernemer
De ondernemer is op zoek naar kansen voor de ontwikkeling van zijn of haar bedrijf. Die kansen probeert
hij/zij te ontdekken via het volgen van trends en het herkennen van gaten in de markt en het bedenken
van mogelijkheden om daar op in te spelen. De grote nadruk die op tv, in kranten en op sociale media
wordt gelegd op meer duurzaamheid in de melkveehouderij en meer aandacht voor natuur en
biodiversiteit in het bijzonder ziet de ondernemer als een kans. De vraag is dan: hoe kan ik daar op
inspelen? Bijvoorbeeld door de bedrijfsvoering aan te passen en te zorgen dat je melk terecht komt bij
klanten die daar extra voor willen betalen. Die klanten kun je bereiken door samen te werken met een
zuivelverwerker die dit ook ziet als kans. Je kunt ze ook rechtstreeks bereiken door eigen zuivelproducten te verkopen.
Meer info in Leerboek Natuurinclusieve Landbouw
Extra opdracht
Zoek drie personen die melk- en zuivelproducten gebruiken binnen drie verschillende groepen: 0-20 jaar,
20-50 jaar en 50+ en stel hen de volgende vragen over zuivelproducten:

1. Waarom koop je zuivelproducten?
2. Wat vind je positief aan de wijze waarop melk wordt geproduceerd op een melkveebedrijf?
3. Wat zouden melkveehouders kunnen veranderen op hun bedrijf om beter in te spelen op wensen van
consumenten?

4. Welke trends zie je in de manier waarop Nederlanders denken over de melkveehouderij?
5. Hoe zouden melkveehouders nog beter kunnen inspelen op wensen van hun consumenten?
Beschrijf de resultaten of maak er een video over waarin je de resultaten samenvat. Geef aan het eind
ook jouw eigen mening over een antwoord op vraag 5.
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De bril van innovatie
Het streven naar kwalitatief goed voer is dat te combineren met biodiversiteit? Dat lijkt nog niet zo
makkelijk. Een melkveehouder denkt bij goed voer al snel aan Engels raaigras met veel VEM en ruw eiwit
en maïs met vooral heel veel VEM; beide in combinatie met hoge droge-stof-opbrengsten per ha.
Terwijl je bij biodiversiteit denkt aan veel verschillende planten in het land. Hoe zou je de
verscheidenheid in het gras- en maïsland kunnen verhogen in combinatie met meer biodiversiteit?
Dergelijke vragen nodigen uit om te innoveren, oftewel op een vernieuwende manier kijken naar het
probleem en zoeken naar mogelijkheden om melkveehouderij en biodiversiteit te combineren. Innoveren
is nadenken en uitwerken van nieuwe ideeën en oplossingen. Dat kan door te brainstormen over die
nieuwe ideeën en oplossingen. Dat kun je in je eentje doen maar samen met anderen ben je vaak
creatiever en creatief kijken en denken is een belangrijk onderdeel van innoveren.
Innovatieve denkers hebben bijvoorbeeld reeds gedacht aan het toevoegen van kruiden aan het grasland
die ook de gezondheid van koeien verbeteren of die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
Anderen denken na over het verhogen van de productie per ha via precisielandbouw in combinatie met
een deel van het bedrijf bestemmen voor natuurbeheer. Welke innovatieve ideeën heb jij over het
combineren van melkveehouderij en natuur?
Extra opdracht
Zoek in de lijst met praktijkvoorbeelden melkveehouders die jij innovatief vindt. Zie onder 1.2. links naar
praktijkvoorbeelden. Wat doen zij anders dan gebruikelijk?
De bril van waardering van de buren
Melkveebedrijven zijn sterk bepalend voor het landschap in de omgeving van hun bedrijf. Het
gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf had in 2020 58 ha cultuurgrond in gebruik. Ze bepalen daarmee
sterk het aanzien van het landschap en het plezier dan buren en recreanten beleven aan het gebied.
Lopen er koeien buiten? Staan er bloemen in het weiland of langs slootranden? Zijn er boomwallen,
rietkragen, kronkelende brede sloten met watervogels? Deze en vele andere zaken die zichtbaar zijn in
het landschap zijn bepalend voor de waardering die omwonenden en passanten zullen hebben voor de
melkveebedrijven in de buurt. Melkveebedrijven die niet inspelen op wensen van de buurt of streek
kunnen verwachten dat de buurt ook minder bereid is om positief mee te denken over bouwplannen van
de boer en regelgeving op en rond de boerderij.
De bril van de bedrijfseconoom
De bedrijfseconoom maakt een overzicht van de aanpassingen die nodig zijn en gaat na wat deze
aanpassingen betekenen voor extra kosten en extra opbrengsten. De som: extra opbrengsten – extra
kosten = extra bedrijfsinkomen, laat zien wat de gevolgen zijn voor het inkomen van de boer. Extra
opbrengsten vanuit meer biodiversiteit kunnen nu of in de toekomst bijv. komen uit:
•
•
•
•

een hogere melkprijs
vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer
hogere EU-toeslagen
andere eventuele extra opbrengsten

De kosten kunnen ook veranderen. Bijvoorbeeld door extra kosten voor:
•

•

Extra aankoop van voer omdat biodiversiteitsmaatregelen zoals overschakeling naar kruidenrijk
grasland, vervanging van maïsland door grasland, plas-dras maatregelen en uitgestelde
maaidata in verband met weidevogelbeheer en bloemrijke randen minder droge stof aan voer
oplevert.
Extra arbeid wanneer je meer aandacht besteed aan het gebruik van lichtere machines, extra
afrasteringen plaatst voor slootkantenbeheer en plas-dras plekken en eventuele andere extra
activiteiten die het werken aan meer biodiversiteit met zich meebrengt.
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Maar soms kan er ook bespaard worden op kosten. Bijvoorbeeld door:
•
•

•
•

Lagere kosten voor machines en loonwerk wanneer de droge stofopbrengsten van grasland en
voedergewassen lager zijn
Lagere opfokkosten wanneer de levensduur van koeien stijgt en daardoor het
vervangingspercentage lager wordt. Op het bedrijf kan dan worden volstaan met minder
jongvee. Daardoor nemen de ammoniak- en broeikasgasemissies en de stikstof- en
fosfaatverliezen naar bodem en water af.
Aankoop van goedkoper krachtvoer wanneer het ruw eiwitgehalte in het rantsoen wordt verlaagd
om de emissies van ammoniak en stikstof te verminderen.
Leningen af te sluiten bij banken die bereid zijn een rentekostring te geven voor
landbouwbedrijven die extra aandacht besteden aan duurzaamheid. Onder andere Rabobank
kent een regeling om bedrijven die voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen een lagere rente
in rekening te brengen.

Meer uitgebreide informatie over maatregelen voor het bevorderen van biodiversiteit op
melkveebedrijven en de extra kosten daarvan is te vinden in de interactieve brochure “Natuurinclusieve
bedrijfsvoering – Praktische maatregelen en cijfers voor akkerbouw en melkveehouderij”.
De veranderingen in opbrengsten en kosten wanneer een bedrijf natuurinclusieve maatregelen toepast
zullen van bedrijf tot bedrijf verschillen. Voor een meer exacte benadering ervan zullen berekeningen
gemaakt moeten worden die aansluiten bij de eigen bedrijfssituatie en bij de verwachte effecten van de
gekozen maatregelen op het betreffende bedrijf.
Wageningen Economic Research heeft in 2019 een verkennend onderzoek gedaan naar de extra kosten
om bedrijven beter te laten scoren op indicatoren uit de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij. Daarbij
waren alle scores uit die monitor gecombineerd tot een totaalscore. Vervolgens werd berekend wat de
extra kosten zouden zijn om de 70% van de bedrijven met de laagste totaalscore zo aan te passen dat
ze dezelfde score zouden krijgen als de 30% bedrijven met de hoogste totaalscore. Voor alle
maatregelen die daarvoor nodig zouden zijn de extra jaarlijkse kosten per kg melk berekend. Dit is
gedaan voor drie verschillende bedrijfstypen. Op een gemiddeld intensief bedrijf op klei en zand (24.000
kg melk per ha) waren de meerkosten per kg melk 1,95 Eurocent. Op een gemiddeld extensief bedrijf op
klei en zand (15.000 kg melk per ha) was dit bedrag 2,18 Eurocent en op een gemiddeld veenbedrijf
(16.000 kg melk per ha) 3,08 Eurocent.
Wanneer je deze bedragen over de extra kosten per kg melk leest, is de volgende logische vraag:
hoeveel extra opbrengsten levert meer natuurinclusief boeren op? De meeste zuivelverwerkers hanteren
reeds een uitbetalingssysteem waarbij veehouders die voldoen aan extra duurzaamheidsvoorwaarden
een hogere melkprijs krijgen. Dit zijn toeslagen voor bijvoorbeeld weidemelk en het voeren van nietgenetisch veranderd voer (levert VLOG-melk op). FrieslandCampina kent daarnaast Planet Proof melk
waarvoor een meerprijs geldt van 2 cent per kg melk die wordt uitbetaald wanneer een melkveehouder
goed scoort op de indicatoren uit de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij. A-Ware en DeltaMilk
produceren voor Albert Heijn duurzame zuivel die voldoet aan extra randvoorwaarden (o.a. op het gebied
van biodiversiteit) en betalen daarvoor duurzaamheidstoeslagen tot maximaal 5 cent per kg melk. Bij
CONO gelden diverse toeslagen die kunnen oplopen tot bijna 5 cent per kg melk. Melkveehouders die
meedoen aan het produceren van melk voor het Beter Leven keurmerk moeten naast diverse eisen op
het gebied van dierenwelzijn, ook voldoen aan extra eisen rond kruidenrijk grasland en het behoud van
landschapselementen en ontvangen een meerprijs van 6 cent van hun melkverwerker Farmel. Deze melk
wordt verkocht in Jumbo-winkels.
Voor biologische melk en biologisch dynamische melk gelden melkprijzen die over het algemeen 10 tot
15 cent hoger liggen dan die voor melk van gangbare bedrijven. Daarnaast zijn er ook nog
melkveehouders die hun natuurinclusieve melk en zuivelproducten zelf verkopen via huisverkoop of via
winkels. Voorbeelden daarvan zijn Red de Rijke Weide Kaas, weidevogelkaas- en melk. Zowel in o.a.
Overijssel als in Amstelland zijn groepen melkveehouders bezig om weidevogelmelk te produceren en in
de markt te zetten.
Uit deze resultaten over meerkosten en opbrengstprijzen voor duurzamere melk kan afgeleid worden dat
het voor melkveehouders de moeite waard is om na te gaan wat voor kansen er zijn om natuurinclusieve
melk te produceren en wat daarvan de meerkosten zijn voor het eigen bedrijf. Naast extra opbrengsten
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uit melk, is hierboven reeds aangegeven dat er ook nog extra opbrengsten uit andere bronnen kunnen
zijn: vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer en in de toekomst mogelijk ook extra toeslagen
vanuit de EU voor melkveehouders die voldoen aan extra eisen op het gebied van biodiversiteit.

6.3.

Praktijkvoorbeelden: boeren die natuurinclusief boeren

Interactieve brochure over natuurinclusieve melkveehouders en hun verdienmodel.
Onderzoekers van Wageningen Research hebben 16 bedrijfsrapportages gemaakt van melkveehouders
die nu reeds natuurinclusief boeren. Daaruit kun je een beeld krijgen van hoe ze boeren en er wordt ook
kort in beschreven of die bedrijfsvoering voldoende inkomen oplevert voor de betreffende boer. Lees hier
over hun ervaringen en verdienmodellen.
Opdracht hierbij maken
YouTube video’s over 19 natuurinclusieve boeren, waaronder 6 melkveehouders.
Deze zes zeer natuurinclusief ondernemende melkveehouders zijn interessant om te tonen of eventueel
opdracht omheen te bouwen
Praktijkvoorbeelden natuurinclusieve landbouw:
•
•

•

•

•

•

Biologisch melkveehouder Ardy de Goeij uit Reeuwijk, 150 melkkoeien,
draaimelkstal, vrijloopstal en werkt samen met Staatsbosbeheer (7:10 min)
Melkveehouder Jacob van Emst (32 jaar) uit Hattem, 200 melkkoeien, 80 stuks
vleesvee. Heeft financiering via Groenfonds georganiseerd. Creatief en initiatiefrijk
(7:20 min).
Biologisch melkveehoudster Annette Harberink, Diepenveen, voorjaarsafkalvende
veestapel van 75 melkkoeien in de uiterwaarden van Deventer, 250 dagen weiden,
MRIJ-koeien met 5.000 kg melk per koe die wordt verkocht voor 60 cent per liter
(4:26 min)
Biologisch melkveebedrijf Klaas de Lange, nabij Nationaal Park de WiedenWeerribben, met 500 melkkoeien, 500 ha (waarvan 200 ha natuurgrond met
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en eigen zuivelverwerking (4:04 min)
Biologisch melkveebedrijf Jan Duijndam, Delfgauw, 150 melkkoeien, vrijloopstal, 150
ossen, 220 ha, huisverloop van voeding, deelnemer van het concept “Boeren voor
natuur” (4:39 min)
Veehouder Dirco te Voortwis (ca. 35), Bedrijf Lindenhof te Baambrugge, 400 stuks
vleesvee (deels afmelkkoeien), 120 vleesvarkens en zorgboerderij. Vrijloopstal met
struiken. Eigen verwerking van producten (4:28 min)

De Film Grutsk over zes Friese melkveehouders laat zien hoe je melkveehouderij, landschap, natuur en
maatschappelijke acceptatie kunt combineren. De melkveehouders hebben uiteenlopende manieren van
bedrijfsvoering: grootschalig, gangbaar, grondgebonden, natuurinclusief, biologisch of biologisch
dynamisch. Zij laten zien hoe zij omgaan met de vragen waar de melkveehouderij voor staat: Waarom
moet de melkveehouderij veranderen? Moet je extensiveren? Hoe doe je dat? Hoe werk je in balans met
de natuur? Welke keuzes maak je? Deze boeren laten zien welke bedrijfsmodellen mogelijk zijn.
In het lespakket zit een opdracht bij deze film waarin de studenten de bedrijven kunnen verkennen. In
het hoofdstuk over verdienmodellen zit later nog een opdracht om hun verdienmodellen te typeren.
Deze opdrachten zijn afgeleid uit een les van Jaco Makkenze. Hier kun je ook nog de oorspronkelijke
opdracht van Jaco vinden.
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Tabel 21. Achtergrondmateriaal Verdienmodellen Natuurinclusieve Melkveehouderij
Vorm

Wat/bron

Omschrijving

T

WUR

Interactieve PDF met informatie over praktische
maatregelen voor een meer natuurinclusieve
bedrijfsvoering op akkerbouw- en melkveebedrijven.
Met informatie over de bijdrage aan biodiversiteit, de
inpasbaarheid en de economische gevolgen van 18
maatregelen om op een melkveebedrijf de
biodiversiteit te verbeteren, 2020

T

WUR

Meerkosten biodiversiteitsmaatregelen voor melkveeen akkerbouwbedrijven. Achtergrondrapport waarin
de uitgangspunten en de resultaten zijn beschreven
van de berekening van diverse maatregelen voor
meer natuurinclusieve melkveebedrijven. Dit rapport
sluit aan op de interactieve PDF die hierboven is
genoemd, oktober 2019

T

Interactief rapport met 14 praktijkvoorbeelden voor
verdienmodellen gericht op de combinatie van
melkveehouderij met natuur, 2019

Maatregelen natuurinclusieve melkveehouderij
T

WUR en Louis Bolk
Instituut

Maatregelen Natuurinclusieve landbouw, juni 2017

T

Louis Bolk Instituut

Eén plus één is drie
Biodiversiteitmaatregelen voor een rendabele
melkveehouderij – Maatregelen die biodiversiteit
stimuleren vanuit een proefproject met het
Overlegplatform Duinboeren, 2008
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7. Programma’s voor het stimuleren van natuurinclusieve landbouw
7.2.

Maatregelen: wat verstaan we daaronder?

Een melkveehouder kan maatregelen toepassen om de druk op de biodiversiteit te verminderen of om
de biodiversiteit te bevorderen. Bij het beoordelen van de bedrijfsvoering zijn er twee mogelijkheden:
een veehouder past de maatregelen toe of hij past die niet toe. In het eerste geval zet de beoordelaar
een vinkje, dat betekent dat aan de maatregel is voldaan. Bij deze wijze van het beoordelen van
biodiversiteit of natuurinclusiviteit wordt gebruik gemaakt van een lijst waarop alle maatregelen
voorkomen die een melkveehouder kan nemen om de biodiversiteit te verbeteren. Het vinkje
aankruisen zou je ook het toekennen van een 1 kunnen noemen. Wanneer de te beoordelen maatregel
op een bedrijf niet wordt toegepast, is het resultaat een 0. Op deze wijze kan aan maatregelen ook een
indicator worden toegevoegd in de vorm van een 1 of een 0. Maar deze wijze van beoordelen verschilt
wezenlijk ten opzichte van een indicator waarbij het resultaat wordt uitgedrukt in een getal, zoals
bijvoorbeeld gebeurt voor het stikstofbodemoverschot per ha.
Het schema hieronder laat voorbeelden zien van een aantal veel toegepaste maatregelen. Naast die in
het schema hieronder zijn nog heel veel andere maatregelen denkbaar. Die kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op het bevorderen van de biodiversiteit op het erf (nestkasten, bomen, struiken), in
het weiland of op de akker. Maar ook meewerken aan natuurlijk beheer van bermen of natuurterreinen
van terreinbeheerders zijn maatregelen om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de
biodiversiteit. Ook in het hoofdstuk waarin de indicatoren uit de biodiversiteitsmonitor zijn toegelicht,
zijn reeds maatregelen beschreven voor het verbeteren van de scores voor de afzonderlijke
indicatoren.

bron: https://edepot.wur.nl/536384

44

7.3.

Agrarisch Natuurbeheer binnen de ANLb-regeling

Sinds 2016 is de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Het doel van deze
regeling is om leefgebieden te creëren voor (dier)soorten die van internationaal belang zijn. Dit gebeurt
door gebiedsgerichte aanpak. De beheeractiviteiten die worden uitgevoerd in een agrarisch leefgebied
hebben een functie, bijvoorbeeld het creëren van foerageergebieden, of het optimaliseren van
voortplantingsmogelijkheden. Voor de categorie water gelden andere beheerfuncties, zoals waterberging
of bufferzones.
Binnen het ANLb kennen uitvoerende provincies subsidies toe voor het natuur- en landschapsbeheer van
een gebied. De subsidie kan alleen aangevraagd worden door agrarische collectieven. Een agrarisch
collectief is een samenwerkingsverband in een bepaald gebied. Het bestaat uit agrariërs en andere
grondgebruikers in dat gebied die zich vrijwillig hebben verenigd voor het uitvoeren van agrarisch
natuur- en landschapsbeheer. De collectieven sluiten zelf de contracten met de agrarische
natuurbeheerders (boeren) af. Alleen gecertificeerde agrarische collectieven kunnen een
subsidieaanvraag indienen bij de provincie. Dit wordt de gebiedsaanvraag genoemd. De aanvraag geldt
voor een zesjarige subsidieperiode. In de gebiedsaanvraag laten agrarische collectieven zien welke
prestaties zij op gebiedsniveau willen realiseren en hoe deze bijdragen aan het realiseren van de doelen
uit het natuurbeheerplan zoals de provincie dat voor het betreffende gebied heeft opgesteld.
Landbouwers die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van natuur- en landschapsbeheer doen er goed aan
om bij het collectief in hun regio te informeren naar de mogelijkheden om deel te nemen in een collectief
en om vervolgens subsidie te krijgen voor een eventuele opbrengstderving die voortkomt uit het natuur
en landschapsbeheer. Hier zijn de adressen van alle collectieven in Nederland zijn te vinden.
Melkveehouders die natuur- en landschapsbeheer uitvoeren, krijgen nu alleen een bijdrage daarvoor
wanneer ze in aanmerking komen voor een subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLb). Die regeling geldt alleen voor een selecte groep van gebieden die de provincies hebben
aangewezen. Melkveehouders buiten deze gebieden komen daarvoor niet in aanmerking. De organisatie
BoerenNatuur (Overkoepelende organisatie van alle collectieven in Nederland) is in 2019 samen met
zuivelondernemingen gestart met een pilot om te onderzoeken of het mogelijk is om ook voor boeren
buiten deze gebieden bijdrage aan natuur en landschap te laten registeren door de agrarische
collectieven. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan in de pilot besluiten BoerenNatuur en
Duurzame Zuivelketen (koepelorganisatie van zuivelondernemingen en LTO Nederland) of het mogelijk is
een landelijk dekkend registratiesysteem voor natuur- en landschapsbeheer op te zetten. Op basis van
dit systeem kunnen vervolgens de zuivelondernemingen het natuur- en landschapsbeheer door
melkveehouders stimuleren via hun duurzaamheidsprogramma’s.

7.4.

Maatregelen binnen zuivel-duurzaamheidsprogramma’s

Keurmerk Planet Proof van SMK
Diverse zuivelondernemingen en supermarkten werken met keurmerken voor duurzame zuivel waarbij
ook eisen worden gesteld op het gebied van biodiversiteit. FrieslandCampina heeft daarvoor samen met
Stichting Milieukeur het keurmerk “On the way to Planet Proof” ontwikkeld. Melkveehouders die melk
willen leveren die in aanmerking komt voor dit keurmerk, moeten voldoen aan bepaalde minimumeisen
voor de indicatoren uit de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij: aandeel eiwit van eigen land,
stikstofbodemoverschot per ha, ammoniakuitstoot per ha, aandeel blijvend grasland en het aandeel
kruidenrijk grasland. Dit zijn allemaal eisen die te maken hebben met drukfactoren en (slimme)
biodiversiteitsindicatoren. Daarnaast worden ook eisen gesteld aan levensduur van melkkoeien,
diergezondheid, huisvestingseisen, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van
groene stroom. Dit zijn deels eisen op basis van het niveau van indicatoren en deels eisen die te maken
hebben met de toepassing van maatregelen. Verder moet het bedrijf ook voldoen aan de eisen voor het
keurmerk weidemelk van Stichting Weidegang:
•

minimaal 120 dagen 6 uur per dag weidegang of de meer flexibele vorm van minimaal 720 uur
weidegang verdeeld over minimaal 120 dagen. In het laatste geval kan het bedrijf dagen met
minder dan 6 uur weidegang per dag compenseren met dagen met meer dan 6 uur weidegang.
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•

Minimaal 1 hectare huiskavel per 10 melkkoeien, zodat er genoeg land beschikbaar is om te
weiden.

Hier staan alle eisen die gesteld worden aan Planet Proof melk.

Programma Beter voor Koe, natuur en boer van Albert Heijn en A-ware
Supermarkt Albert Heijn en zuivelverwerker A-ware hebben samen het duurzaamheidsprogramma “Beter
voor koe, natuur en boer” ontwikkeld. Binnen dit programma staat het toepassen van maatregelen
centraal. Binnen het thema “koe” zijn dat maatregelen voor bijvoorbeeld toepassing weidegang,
preventieve diergezondheid, dierenwelzijn en huisvesting. Binnen het thema “natuur” gelden eisen die te
maken hebben met graslandgebondenheid (maximaal 2,5 grootvee-eenheden en 18.000 kg melk per ha
gras) en het aandeel beheersgrasland. Daarnaast is ook een vereiste dat het bedrijf een insectenhotel
heeft en dat er geen kerende grondbewerkingen (dus niet ploegen) worden uitgevoerd op grasland.
Daarnaast zijn er regels rond het voer die (deels) te maken hebben met biodiversiteit. Allereerst moet
voer moet GMO-vrij zijn, wat betekent dat er geen ingrediënten in mogen zitten die geproduceerd zijn
via genetische modificatie. Genetische modificatie is een techniek om planten van nieuwe genetische
eigenschappen te voorzien. Verder moet de gevoerde soja voldoen aan de eis dat het duurzaam geteeld
is en niet geteeld is op landbouwgrond die recent ontbost is. Al deze voorwaarden hebben de vorm van
maatregel-voorschriften waarbij wordt beoordeeld of de melkveehouder de maatregel toepast of niet.
Voor de gebruikte indicator levensduur melkvee, kalfgezondheid en kalversterfte gelden minimumeisen.

Dit is het logo dat AH gebruikt voor de duurzame zuivel die voldoet aan de eigen eisen die AH stelt aan
melkveehouders die melk leveren voor haar melkstroom “Beter voor koe, natuur en boer”. Dit logo is
geen keurmerk en er is geen onafhankelijke controle-instantie betrokken bij de controles op de boerderij.
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Beschouwend artikel uit Boerenbusiness over de meerprijs voor Planet Proof en Beter voor Koe, Natuur
en Boer.
Opdracht: zoek voor jouw melkveehouder uit of de zuivelonderneming die zijn melk verwerkt een
programma heeft om natuurinclusieve landbouw te stimuleren.

7.5.

Maatregelen binnen GLB-pilots

In het toekomstige beleid voor de uitkering van subsidies aan landbouwers zal waarschijnlijk gewerkt
worden met vergoedingen die worden gekoppeld aan maatregelen die landbouwers toepassen om
biodiversiteit en duurzaamheid te verbeteren. Momenteel wordt daar binnen diverse gebieden in
Nederland reeds mee geoefend.
Ruim 500 agrariërs testen verschillende manieren voor duurzamere landbouw. De resultaten helpen bij
de invulling van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB. De deelnemers onderzoeken
in collectieven welke ideeën het best werken voor klimaat en landbouw. Dit gebeurt door het hele land,
in samenwerking met BoerenNatuur en LTO. De ervaringen en resultaten vanuit de pilots gaan direct
naar de beleidsmakers. Het is de bedoeling dat die deze kennis omzetten in werkbare regels. LTO en
BoerenNatuur maakten deze video, waarin te zien is wat de lessen van de pilots zijn tot nu toe.
Er zijn op dit moment 7 pilots bezig. Op deze site vindt u een korte beschrijving van elke pilot. Ook kunt
u doorklikken naar de website van elk van deze pilots.
Hieronder staat een voorbeeld van de toepassing van een puntensysteem voor het berekenen van
vergoedingen voor boeren die werken aan groene doelen. Het voorbeeld is afkomstig uit de GLB-pilot
“Vergroening van de waterrijke veenweidegebieden” die wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Holland.
Voor het berekenen van de aantallen punten en de vergoeding per ha is een website gemaakt. Daar vind
je het invulschema zoals melkveehouders dat in kunnen vullen om te berekenen hoeveel punten ze
realiseren bij het toepassen van de maatregelen.
De lijst in het voorbeeld hieronder is afkomstig uit de GLB-pilot “Vergroening van de waterrijke
veenweidegebieden”. In deze tabel staat een deel van de maatregelen die melkveehouders die meedoen
aan dit programma kunnen toepassen. Op basis van het aantal punten dat de toegepaste maatregelen
opleveren, krijgen de boeren binnen deze GLB-pilot een vergoeding. Op de pagina daaronder staan alle
pilotgebieden waarbinnen wordt geëxperimenteerd met vergroeningsmaatregelen.
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Bron van bovenstaande figuren: https://www.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2020/07/Overzichtpilots-met-kaartje-met-linkjes-20200702.pdf
Éen van de maatregelen uit bovenstaand overzicht van het Noord-Hollandse Collectief Water, Land &
Dijken is ecologisch slootschonen. Dit collectief heeft een hele praktische factsheet gemaakt over
ecologisch slootschonen. Bij deze werkwijze wordt bij het slootschonen rekening gehouden met flora en
fauna in de sloot. Hier vind je hun adviezen: https://waterlandendijken.nl/wpcontent/uploads/ecologisch-slootschonen-zo-doe-je-dat_versie-algemeen.pdf

7.6.

Maatregelen binnen overige regionale projecten

Hier wordt een voorbeeld beschreven van een project dat door de provincie Noord-Brabant is opgezet in
samenwerking met Brabants Landschap en melkveehouders. Binnen het Van Gogh Nationaal Park in
Noord-Brabant loopt het “Praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM)”
waarbinnen 13 indicatoren worden gebruikt om te werken aan het verbeteren van water- en
bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Op basis van de scores voor deze 13 indicatoren kunnen
deelnemende melkveebedrijven vergoedingen krijgen die kunnen oplopen tot maximaal € 5.000,- per
jaar. Het doel van dit project is om een beter verdienmodel te ontwikkelen voor het werken aan de
hierboven genoemde duurzaamheidskenmerken. De werkwijze die binnen dit project wordt gevolgd voor
de beloning van melkveehouders lijkt sterk op die in de vorige paragraaf. Ook in dit project wordt ervan
uitgegaan dat deze of een soortgelijke aanpak in de toekomst blijvend gebruikt kan worden om een goed
verdienmodel te ontwikkelen voor duurzaamheid in het algemeen en biodiversiteit in het bijzonder.
De BBM omvat de indicatoren uit de landelijke Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij die
FrieslandCampina, Rabobank en WNF hebben ontwikkeld en is aangevuld met enkele Brabantse
indicatoren die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het gebied.
De 13 gebruikte indicatoren zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

% Blijvend grasland
% Eiwit van eigen land
N-bodemoverschot (kg N/ha)
Broeikasgasemissie (g CO2eq/kg meetmelk)
Ammoniakuitstoot (kg NH3/ha)
% (Agrarisch) natuurbeheerland
% Kruidenrijk grasland
% Groenblauwe dooradering
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Gebruik van stikstof-kunstmest (kg N/ha)
P-bodemoverschot (kg P2O5/ha)
Weidegang (uur/jaar)
Eiwit in het totale rantsoen (g RE/kg ds)

Indicator 1 tot en met 7 zijn de indicatoren van de landelijke Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij,
indicator 6, 7, 8 en 9 zijn indicatoren die informatie gegeven over biodiversiteit. De indicatoren 10 tot en
met 11 zijn aanvullende duurzaamheidsindicatoren.
Meer toelichting op deze indicatoren en de werkwijze voor het berekenen van de vergoedingen vind je
hier.
Opdracht GLB-pilot Noord-Brabant
In dit project krijgen de deelnemende melkveehouders punten op basis van hun scores voor 13
indicatoren. Deze indicatoren, de scores en de berekening van de totale beloning voor de melkveehouder
kun je hier vinden.
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1.
2.

Geef voor iedere indicator twee maatregelen aan waarmee een melkveehouder zijn score zou
kunnen verbeteren.
Hoeveel extra vergoeding kan een melkveehouder ontvangen wanneer hij bij zes van de 13
indicatoren zijn score met 50 punten zou kunnen verbeteren?
Antwoord op 2:
6 x 50 punten = 300 punten. Dit komt overeen met € 300,- extra vergoeding per jaar.
Wanneer de melkveehouder door deze 300 punten extra over de grens van 1500 punten zou
gaan, ontvangt hij daardoor ook nog een bonus van € 2.000,-. In totaal is dat dus € 2.300,extra per jaar.
Wanneer hij door de 300 extra punten over de grens van 2000 punten zou gaan is de extra
bonus € 500,- en de totale extra vergoeding per jaar dus € 800,-.
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Speciaal belicht: Aanvullende achtergrondliteratuur
Deze reader is één grote verzameling links, waarmee originele bronnen zijn te achterhalen. We gaan die
links niet omzetten in een literatuurlijst. Een aantal aanvullende boeken verdient extra aanbeveling,
omdat ze duidelijk het karakter van lesboek hebben en veel handzame informatie kunnen bieden voor
docenten.
•

Erisman J.W. en R. Slobbe, 2019, Biodivers boeren – De meerwaarde van natuur voor het
boerenbedrijf, Uitgeverij Jan van Arkel
Het is zeer praktijkgericht geschreven, bevat veel achtergrondinfo over bodemprocessen, toepassing
natuurinclusieve landbouw in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroente en melkveehouderij.
Inspirerende en waardevolle teksten en figuren voor docenten.

•

Rijneveld, H., 2020, Wijzer met kringlopen - De kringloop als richting voor een duurzame en
efficiëntere landbouw. Rijneveld is docent HAS Hogeschool De Bosch (eerder docent Aeres
Barneveld). Het boek bevat zeer veel informatie over vele aspecten van kringlooplandbouw en van
de KringloopWijzer. Het gaat ook vrij diep in op aspecten rond voeding, mest en bodem en bevat een
hele serie reken- en stage-opdrachten. Een aanrader voor iedere docent die zich verder wil
verdiepen in kringlooplandbouw en KringloopWijzer en die lesmateriaal en opdrachten voor
studenten zoekt.
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Bijlage 1. Leerboek Natuurinclusieve landbouw
Auteur: Marijke Dijkshoorn, Wageningen Economic Research
Het doel van het leerboek is studenten in VMBO en MBO inzicht te geven in de mogelijkheden van
natuurinclusieve landbouw. Hoe kun je op je bedrijf rekening houden met natuur? Of hoe kun je natuur
integreren in je bedrijfsvoering? Naast informatie vind je in dit leerboek daarom ook opdrachten,
hulpmiddelen en verdiepende leerstof. Hier vind je de toelichtende lesbrief.
De inhoud van het leerboek (incl. links)
•

Natuurinclusieve landbouw, wat is dat?

•

Inspirerende voorbeelden

•

Agrobiodiversiteit

•

Maatregelen

•

Verdienmodellen

•

Aan de slag

Dit leerboek hanteert dezelfde hoofdthema’s die ook in het lespakket centraal staan en geeft die als volg
weer:

53

Bijlage 2. Natuurinclusieve melkveehouderij: lesprogramma
Jaco Makkenze
Lesmateriaal voor MBO 3 en 4, ontwikkeld door Jaco Makkenze, Wellant
Waardevol materiaal, inclusief diverse opdrachten. Jaco heeft ook meegewerkt aan het samenstellen van
het Lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw voor de Melkveehouderij. Een deel van het
lesmateriaal hieronder is ook opgenomen in dat lespakket.
Onderdelen:
a.

Planning

b.

Huiswerk 1: kennismaken met natuurinclusief

c.

Huiswerk 2: Collectieven agrarisch natuurbeheer

d.

Huiswerk 3: Verdienmodellen

e.

Les 1: Kaartspel duurzaamheid

f.

Les 2: Stellingen biologisch-dynamisch

g.

Les 5: Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw

h.

Natuurinclusieve melkveehouderij les 1 (Powerpoint)

i.

Natuurinclusieve melkveehouderij les 2 (Powerpoint)

j.

Natuurinclusieve melkveehouderij les 3 (Powerpoint)

k.

Natuurinclusieve melkveehouderij les 4 (Powerpoint)

l.

Natuurinclusieve melkveehouderij les 5 (Powerpoint)

m. Natuurinclusieve melkveehouderij les 6 (Powerpoint)
n.

Video eindopdracht natuurinclusieve melkveehouderij

o.

Uitleg eindopdracht Natuurinclusieve landbouw
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