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‘O
ver ammoniak werd en wordt heel 
veel gepraat. Voor een groot deel 
gebeurt dat op grond van aanna-
mes. Wij wilden graag een bijdrage 
leveren aan het veranderen van 

aannames in feiten. Daarom hebben we meege-
daan aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel’, ver-
telt Henk van Dijk. Henk en Karin van Dijk heb-
ben een melkveebedrijf in een buitenpolder aan 
de rand van Kampereiland. De boerderij ligt op 

een afstand van 150 meter van Natura 
2000-gebied Zwarte Meer. De 

ondernemers zijn deson-
danks positief over het 

toekomstperspectief 
voor hun bedrijf. 

Een nieuwe ver-
gunning voor 
de Natuurbe-
schermingswet 
hebben ze net 
binnen. ‘Onze 
deelname aan 
Proeftuin Natu-

ra 2000 Overijs-
sel heeft er aan 

bijgedragen dat 
we goede ontwikkel-

mogelijkheden voor ons 
bedrijf zien.’
Binnen het project tastten 

de ondernemers diverse maatregelen af 
die binnen hun situatie bruikbaar zouden kun-
nen zijn om ammoniakreductie te bereiken. ‘We 
dachten ‘dat doen we wel even’. Maar zo mak-
kelijk was het toch niet’, vertelt Henk van Dijk. 
‘Je kunt van alles bedenken, maar haalbaarheid 
en betaalbaarheid vallen vaak tegen.’

Toch zijn de melkveehouders in de Proef-
tuin aan de slag gegaan met een aantal maatre-
gelen waarmee ze ook na afloop van het project 

verder gaan. Het voerspoor is er één van. ‘Bin-
nen de Proeftuin hebben we veel aandacht 
besteed aan het zo goed mogelijk voeren van 
onze koeien. Een uitgekiend rantsoen leidt tot 
minder stikstofverliezen en daardoor tot minder 

ammoniakvervluchtiging’, zegt Henk van Dijk.
‘Scherp voeren is ook bedrijfseconomisch 

interessant’, stelt hij. ‘We zetten bijvoorbeeld de 
droge koeien op een rantsoen van stro en brok. 
Een groot voordeel daarvan is dat je precies weet 
wat je ze voert. Bij de melkgevende koeien zijn 
we ons meer gaan richten op voortdurend bij-
sturen zodat we de koeien zowel qua energie 
als eiwit op maat voeren. Vooral in de weideperi-
ode is het nodig om regelmatig aanpassingen te 
doen. Vaak gaat het om wat eiwit eraf in de brok; 
of juist wat erbij.’

‘Door de Proeftuin zijn we het beschikbare 
ruwvoer uitgebreider gaan onderzoeken’, ver-
volgt Van Dijk. ‘Ik weet nu ook van iedere ronde 
baal wat er aan voederwaarde in zit. Zo heb ik 

bijvoorbeeld vanochtend bewust een halve ronde 
baal van september gepakt om de koeien wat 
meer eiwit te verstrekken.’ Hij concludeert dat 
deelname aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel 
kennis heeft opgeleverd waarmee hij beter en 
bewuster kan boeren.

Weidegang
Bij de melkveehouders is beweiding een vast 

onderdeel van de bedrijfsvoering. ‘Onder invloed 
van de Proeftuin hebben we het aantal uren 
beweiding nog wat opgevoerd’, vertelt Karin van 
Dijk. ‘Meer beweiden is niet alleen gunstig voor 
ammoniakreductie maar pakt hier bedrijfsecono-
misch ook goed uit.’

Tijdens het project hebben de ondernemers 
hun beweidingsysteem aangepast naar rotatie-
beweiden. ‘Daarbij krijgen de koeien elke twee 
dagen een nieuw perceeltje van een blok gras-
land dat is bestemd voor beweiding. Het blok 
moet zo groot zijn dat je in 14 dagen rond bent 
geweest. Een groot voordeel van deze aanpak is 
dat je de koeien een continu grasaanbod voor-
schotelt.’

Het verdund aanwenden van drijfmest is een 
maatregel waar Henk en Karin van Dijk enthousi-
ast over zijn. Al voor de deelname aan de Proef-
tuin lieten de ondernemers het grootste deel van 
hun percelen bemesten via de sleepslangme-
thode, waarbij het gebruikelijk is om water aan 
de mest toe te voegen.

‘Tijdens de Proeftuinperiode hebben we 
hier onderzocht of we met extra water meer 
stikstof bij de plant zouden kunnen krijgen, met 
minder ammoniakvervluchtiging als positieve 
bijkomstigheid. Dat bleek zo te zijn. Bemesten 
met 1 deel mest en 1 deel water gaf een forse 
opbrengstverhoging te zien. De proeven op ons 
bedrijf liepen gelijk met vergelijkbare proeven op 
de proefboerderij in Zegveld en op Dairy Campus. 
Ook de resultaten, meer en beter gras, kwamen 
overeen.’

Terugkijkend op hun deelname aan Proef-
tuin Natura 2000 Overijssel concluderen Henk 
en Karin van Dijk dat de Proeftuin op veel fron-
ten positief heeft uitgepakt. ‘Niet alleen op het 
boerenerf. De Proeftuin heeft flink bijgedragen 
aan het inzichtelijk en vergelijkbaar maken van 
getallen die aangeven wat er op onze bedrijven 
gebeurt. Wij zien dat beleidsmakers daar op 
inspelen; onder meer bij de vormgeving van de 
PAS.’

‘nieuwe kennis Proeftuin 
blijven we benutten’
Voor Henk en Karin van dijk heeft hun deelname aan 
Proeftuin natura 2000 Overijssel goed uitgepakt. Winst 
boekten ze vooral met aanpassingen in het voeren van de 
koeien en het bemesten van het grasland.

Onder invloed van de Proeftuin hebben Henk en Karin van Dijk het aantal uren beweiding opgevoerd.

Bedrijfsgegevens:
naam: Henk (47) en Karin (41) van Dijk
Plaats: Kampen, 150 meter van Natura
 2000-gebied Zwarte Meer
Bedrijf: 75 melkkoeien en 38 hectare grond. 

Het gehele grondoppervlak is in
 gebruik als grasland.

Mest verdunnen met water bij aanwenden leidt 
tot een lagere ammoniakconcentratie en daar-
door tot een daling van de ammoniakemissie. 
dit komt door een betere infiltratie van mest in 
de bodem en het verlagen van de ammoniak-
concentratie in de mest.

Bijkomend voordeel is dat er meer stikstof beschik-
baar is voor het gras. Daardoor kan verdund 
aanwenden van mest positief uitpakken voor dro-
gestofopbrengst en voederwaarde.
Herman van Schooten, onderzoeker bij Wageningen 
UR Livestock Research, onderzocht binnen Proef-
tuin Natura 2000 Overijssel het uitrijden van met 
water verdunde drijfmest bij melkveehouders Henk 
van Dijk in Kampen en Jan Hemstede in Ommen. 
‘We hebben bij het onderzoek naar verdund uitrij-
den van mest niet rechtstreeks de vervluchtiging 

van ammoniak gemeten’, vertelt hij. ‘Dit deden we 
wel in een ander project. Daaruit bleek dat met ver-
dunnen een reductie van de ammoniakemissie met 
gemiddeld 40 procent haalbaar is.’
Zowel bij Van Dijk als bij Hemstede zorgde verdund 
uitrijden van drijfmest (1 deel mest, 1 deel water) 
voor een hogere grasopbrengst. Bij Van Dijk was 
dit met 17 procent ruim twee keer zo groot als bij 
Hemstede. 
De gemiddelde stikstofopname van het gras van 
velden met verdunde mest was bij beide onderne-
mers 8 procent hoger dan van het gras van velden 
met onverdunde mest. Bij Van Dijk leidde bemes-
ting met verdunde mest tot meer VEM en DVE in het 
gras. Bij Hemstede was dit effect er niet.
Van Schooten: ‘Het is nog de vraag wat de beste 
verdunningsverhouding is om een voldoende groot 
positief effect op de ammoniakreductie te houden. 

Bij proeven op VIC Zegveld bleek vorig jaar dat je 
bij 2 delen mest en 1 deel water nog steeds bijna 
40 procent reductie kunt halen. Mogelijk kan het 
aandeel mest nog iets verder omhoog. We hopen 
dat komend jaar verder te kunnen onderzoeken.’
Hij plaatst wel een kanttekening bij de hogere 
grasopbrengsten. ‘De genoemde percentages 
gelden alleen voor de snede na aanwenden van 
de mest. En de proeven zijn uitgevoerd zonder 
aanvulling van kunstmeststikstof. Dit betekent dat 
in de praktijk het percentage hogere opbrengst op 
jaarbasis duidelijk lager zal zijn; niet elke snede 
wordt bemest met drijfmest en er wordt aangevuld 
met kunstmest.’ Van Schooten denkt dat verdund 
aanwenden van drijfmest vooral interessant is voor 
veehouders die sleepslangbemesten. ‘Als je werkt 
met een mesttank kost iedere kuub water die je 
toevoegt al gauw € 2,50.’

Mest verdunnen met water zet zoden aan de dijk

Herman van Schooten Foto: Wageningen UR

‘Mest 
verdunnen is een 
voorbeeld van een 
maatregel met 
ammoniakwinst die 
iedere veehouder 
aanspreekt. aanwenden 
met sleepslang krijgt 
ook op zandgrond 
steeds meer 
kansen.’
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