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VOORWOORD 

De AmmoniakWijzer is een initiatief van Proeftuin Natura 2000 Overijssel en is ontwikkeld 
door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met Projecten LTO Noord, 
melkveehouders en diverse bedrijfsadviseurs. Dit project heeft tot doel het behoud van 
agrarisch ontwikkelingsperspectief en de realisatie van Natura 2000-doelstellingen in de 
provincie Overijssel, met voor heel Nederland inspirerende innovaties.  
 
De AmmoniakWijzer geeft globaal de effecten weer van maatregelen voor emissie en 
economie. Het computerprogramma is vanaf 2015 beschikbaar voor derden en gratis te 
downloaden vanaf de website van Wageningen UR Livestock Research: 
webapplicaties.wur.nl/software/ammoniakwijzer.  
Op dit moment wordt het programma gebruikt door onder andere onderzoek, voorlichting en 
dienstverlenend bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat het programma steeds uitgaat van de 
meest recente normen en verbeteringen en dat uitbreidingen zijn doorgevoerd.  
 
Deze handleiding helpt u als melkveehouder om de AmmoniakWijzer toe te passen op uw 
bedrijf. Met dit rekenprogramma kunt u verkennen welke maatregelen op het gebied van 
ammoniakemissie passen bij uw bedrijf. Het is zinvol dat u als melkveehouder de 
ammoniakemissie op uw bedrijf kunt bepalen. Ten eerste om de stifkstofverliezen naar de 
lucht te kennen en te verminderen, zodat de benutting van stikstof op het bedrijf stijgt. Maar 
zeker zo belangrijk zijn de grenzen aan ammoniakemissie die de overheid in het vooruitzicht 
stelt. Kennis van de emissie van het bedrijf (de kringloop) samen met de mogelijkheden om 
deze te sturen helpt om met toekomstige wetgeving om te gaan.  
 
Deze handleiding is bedoeld voor melkveehouders die deelnemen aan studieclubs. Maar ook 
zonder ondersteuning in een studieclub is deze handleiding te gebruiken. 
 
Aan u de uitdaging om deze bundeling van kennis te benutten. Wij wensen u als gebruiker 
van de AmmoniakWijzer veel succes en werkplezier. Wij stellen het erg op prijs wanneer u 
op- of aanmerkingen over het programma of deze handleiding doorgeeft. Wij kunnen daar in 
de volgende versie van dit programma ons voordeel mee doen. 
 
Voor vragen of opmerkingen over het programma kunt u een mail sturen naar: 
info@proeftuinnatura2000.nl.   
 
 
  

mailto:info@proeftuinnatura2000.nl
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1. INLEIDING 

De AmmoniakWijzer is een computerprogramma, dat aan de hand van meerdere scenario’s 
met verschillende maatregelen gericht op ammoniakemissie de verwachte emissiereducties 
én de verwachte inkomenseffecten kan inschatten. Dit gebeurt vooraf en levert een indicatie 
van mogelijke resultaten op. Daarmee geeft de AmmoniakWijzer inzicht in de effecten van 
wijzigingen in de bedrijfsvoering op de ammoniakemissie en het inkomen. De 
AmmoniakWijzer werkt met praktische maatregelen rondom vee, voeding, beweiding, 
bemesting en huisvesting. De AmmoniakWijzer toont de resultaten van de berekeningen in 
vergelijking met de uitgangssuatie. Daarmee helpt de AmmoniakWijzer een rundvee-
veehouder te verkennen welke maatregelen passen bij zijn/haar bedrijf.  

 
1.1 Doel van de handleiding 

Deze handleiding beschrijft de AmmoniakWijzer. Met deze handleiding willen wij u, als 
gebruiker, een duidelijk beeld geven van het programma ‘AmmoniakWijzer’. Het is de 
bedoeling dat u met de AmmoniakWijzer bekend raakt en dat u er mee leert werken. Door 
het lezen van deze handleiding kunt u zelf de AmmoniakWijzer invullen, al dan niet met hulp 
van een adviseur of studieclub. In bijlage 1 is een lijst opgenomen van veelgestelde vragen 
over de AmmoniakWijzer.  
 
1.2 Opbouw van de handleiding 

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding betreffende deze handleiding met korte algemene informatie 
over de AmmoniakWijzer. In hoofdstuk 2 wordt de installatieprocedure stap voor stap 
beschreven. Hoofdstuk 3 laat de gebruiker zien welke bedrijfsspecifieke gegevens moeten 
worden ingevoerd en hoe ze in het programma kunnen worden opgeslagen. Hoofdstuk 4 
maakt duidelijk hoe de resultaten van de berekeningen geïnterpreteerd moeten worden en 
op welke wijze geleerd kan worden van het resultaat. 
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2. INSTALLEREN AMMONIAKWIJZER 

 
Voor het installeren van de AmmoniakWijzer gaat u als volgt te werk: 
 
Stap 1. Ga naar de website: webapplicaties.wur.nl/software/ammoniakwijzer 
 
Stap 2. Er verschijnt een nieuw scherm. Welk scherm verschijnt is afhankelijk van het 

Windows-bestuurssysteem en de versie van uw PC. Kies voor “Uitvoeren”.  
 
Het kan zijn dat onderstaand scherm verschijnt op uw PC: 
 

 
 
Het is ook mogelijk dat onderstaande balk onderaan in uw scherm verschijnt: 
 

 
 
Stap 3. Klik in het welkomscherm op “Volgende” 
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Stap 4. Klik op “Ik ga akkoord met de disclaimer” (staat standaard ingesteld op “Ik ga niet 

akkoord met disclaimer) en klik op “Volgende” 
 

 
 
Stap 5. Klik op “Bladeren” als u de AmmoniakWijzer in een andere directory wilt 

installeren. Klik vervolgens op “Volgende”. 
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Stap 6. Het programma vraagt in welke groep programma’s u de AmmoniakWijzer wilt 

plaatsen. Klik op “Volgende”. 
 

 
 
Stap 7. Klik op “Volgende”, zodat u een snelkoppeling maakt naar het bureaublad van uw 

computer. 
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Stap 8. Klik op “Volgende”. 
 

 
 
Stap 9. De keuzes die hiervoor zijn gemaakt worden samengevat. Klik op “Volgende” als 

u akkoord bent. Wilt u nog wat wijzigen, klik dan op “Terug”. Na dit scherm wordt 
het programma geïnstalleerd (u ziet de voortgang op uw scherm). 
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Stap 10. Klik op “Volgende”. 
 

 
 
Stap 11. Wanneer de installatie is afgerond verschijnt onderstaand scherm. Nadat u op 

“Klaar” klikt, kunt u aan de slag door het programma te openen via het 
pictogram op het bureaublad of via een nieuw venster dat verschijnt.  

 

 
 
Stap 12. U kunt nu met de AmmoniakWijzer gaan werken. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om voortaan de AmmoniakWijzer op te starten (zie 3.1) en uw 
eigen bedrijfsgegevens op te slaan in het programma (zie 3.2).  



 

Pagina 10 van 25 

 

 

 

3. GEGEVENS INVOEREN EN OPSLAAN 

 
3.1 AmmoniakWijzer opstarten 

Mogelijkheden voor het opstarten van AmmoniakWijzer: 
1. Start AmmoniakWijzer op via het Menu Start van uw computer en klik op de icoon 

van het programma.  
2. Start AmmoniakWijzer op via het bureaublad of werkblad van uw computer door 

dubbel te klikken op de icoon.  
 
Als u in de tekst van deze handleiding een dik gedrukt nummer [1] tegen komt verwijst dat 
naar een  
 

groene ster met hetzelfde getal in bijbehorend figuur. Deze groene sterren zijn 
erbij gezet in de figuren om duidelijk te maken waar u moet kijken. Deze ziet u niet in het 
programma waarmee u werkt. 
 
 
Na het opstarten verschijnt het onderstaande scherm, klik op de knop “OK” om door te gaan.  
 

 
 
Het kan zijn dat er een nieuwe versie beschikbaar is van het instrument. Het is sterk 
aanbevolen om met de nieuwste versie te werken, klik daarom op de button ‘Ja’ als er een 
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waarschuwingsvenster in uw computer verschijnt met de vraag of u de nieuwe versie nu wilt 
downloaden naar uw PC. 
 
Vervolgens verschijnt onderstaand scherm met disclaimer. Druk op de knop met “OK” en dan 
verschijnt het volgende scherm (figuur 13). Links onder [1] in het scherm kunt u aangeven of 
u dit scherm vaker wilt zien of dat u dit de volgende keren bij opstraten wilt overslaan. Maak 
uw keuze en klik vervolgens op “OK” [2]. 

 
 
Vervolgens komt u in het programma. Dat ziet er uit zoals in figuur 14. 
 



 

Pagina 12 van 25 

 

 
 
 
3.2  Gegevens opslaan 

 Het is verstandig om de gegevens die u wilt invoeren op te slaan. Klik linksboven 
in uw scherm op ‘bestand’ en vervolgens op ‘opslaan als’, kies een map waar u 
invoerbestanden van de AmmoniakWijzer wilt opslaan en vul een ‘bestandsnaam’ 
in (bijvoorbeeld AmmoniakWijzer gevolgd door uw eigen achternaam) en klik op de 
knop ‘opslaan’. 
 

 Gedurende het invullen van uw gegevens kunt u drukken op de knop opslaan 

 , bovenin uw scherm. 

 Als u de AmmoniakWijzer hebt ingevuld of ten dele hebt ingevuld en later meer 
gegevens wilt invullen of wijzigen, moet u de berekening opslaan. Dit kunt u doen 
door op het opslag icoontje te drukken, de berekening te voorzien van een naam 
en weg te schrijven in een map op uw computer.  
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3.3  Opgeslagen gegevens openen  

U kunt in een later stadium de resultaten weer in het programma inlezen, zodat u gegevens 
kunt wijzigen of aanvullen. Dit doet u door na het programma opgestart te hebben, in de 
bovenbalk op ‘bestand’ en vervolgens ‘openen’ te klikken, het betreffende bestand op te 
zoeken in de map waarin het is opgeslagen. 
 
3.4  Invoeren tabbladen 

 

Het invulscherm van de AmmoniakWijzer werkt met de tabbladen ‘Uitgangssituatie’ [1] en 

‘Maatregelen’[2], aangegeven in figuur 15. 

 

3.4.1 Het tabblad “Uitgangssituatie”  
Dit tabblad stelt een beperkt aantal vragen over de huidige situatie op uw bedrijf. Dit is het 
startpunt en de referentie van de berekening. Onder de knop “Prijzen en tarieven” (figuur 15, 
[3]) zijn enkele belangrijke prijzen en tarieven weergegeven waar het programma mee 
rekent. Op het moment dat u deze knop aanklikt verschijnt het volgende in beeld (figuur 16): 
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Per onderdeel  kunt u de tarieven aanpassen. De prijzen en tarieven hebben invloed op de 
financiële resultaten van verschillende maatregelen. U kunt ten alle tijden terug naar de 
standaardwaarden van het programma door op “Standaardwaarden” (figuur 16, [1]) te 
klikken. Heeft u alle tarieven aangepast op uw bedrijfssituatie klik dan op “OK” (figuur 16, [2]) 
Klikt u hier op “Annuleer” dan blijven de waarden ongewijzigd staan en sluit het scherm. 
  



 

Pagina 15 van 25 

 

U kunt nu aan de rechterkant van het blad uw gegevens invullen die dienen als 
uitgangssituatie voor uw bedrijf. (figuur 17[1]) 

Het invullen van dit tabblad kost slechts circa een minuut tijd. Door op de knop  te drukken, 
ziet u meer informatie over het desbetreffende thema. Als u alles hebt ingevuld opent u het 
tabblad maatregelen. (figuur 17 [2]) 
 

 
 
3.4.2 Het tabblad “Maatregelen”  

Dit tabblad toont alle maatregelen om de ammoniakemissie te verminderen voor het 
melkveebedrijf, waar het programma momenteel informatie over heeft. U kunt aankruisen 
welke maatregel(en) u wilt doorrekenen. Bij sommige maatregelen wordt aanvullende 
informatie gevraagd. Klik op “i” voor een toelichting op de desbetreffende maatregel. U kunt 
per rekengang maximaal 5 alternatieve scenario’s kiezen. Met de rode pijltjes bovenin uw 
scherm (figuur 18 [1]) kunt u naar een volgend alternatief, zodat u kunt zien wat de effecten 
van andere maatregelen zijn op emissiereductie en inkomen.  
 
Aanbevolen wordt om niet teveel maatregelen tegelijk aan te vinken, maar bijvoorbeeld een 
aantal maatregelen die u het meest perspectiefvol vindt. Als u teveel maatregelen kiest wordt 
het resultaat van afzonderlijke maatregelen namelijk niet inzichtelijk. U kunt ervoor kiezen om 
in de 5 scenario’s steeds 1 maatregel afzonderlijk door te rekenen en zo de effecten per 
maatregel op emissiereductie en inkomen te bekijken. Het is tevens aan te bevelen om te 
werken met verschillende scenario’s waarin een serie maatregelen wordt opgebouwd, door 
telkens 1 meer aan te kruizen. 
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4. BEREKENING 

De AmmoniakWijzer werkt snel door de eenvoudige invoer en het werken met veel 
‘standaardwaarden’. Hierdoor zijn de resultaten een goede benadering van de werkelijkheid, 
maar komen nooit exact overeen met de daadwerkelijke situatie op uw bedrijf.  
 
4.1  Voorbereiding berekening 

Nadat u op “Rekenen en uitvoer” heeft geklikt wordt het proces van rekenen in gang gezet, 
dit duurt ongeveer 1 minuut. Intussen verschijnt onderstaand scherm op uw computer. 
 

 

4.2  Uitkomsten berekening 

Onderstaand treft u een voorbeeld aan van resultaten van de AmmoniakWijzer met de 
maatregelen die in 3.4.2 zijn aangekruist. Deze gekozen maatregelen staan nog eens in dit 
scherm bovenaan op een rijtje. In dit geval is dus 1 alternatief doorgerekend met  
3 verschillende maatregelen, die tegelijk genomen worden. Het gaat om de volgende 
maatregelen: 

1. Meer melk produceren met hetzelfde aantal koeien (kg/koe); 
2. Minder jongvee aanhouden, Vervangingspercentage wordt(%); 
3. Lager RE in krachtvoer; 
4. Voldoende diep zodebemesten; 
5. Vloer voorzien van een rubber toplaag. 
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4.2.1 Economie 
Hier (figuur 20) vindt u de toename (+) of afname (-) in euro’s ten opzichte van de 
uitgangssituatie van het bedrijf. Als uiteindelijk economisch resultaat wordt de verandering in 
de totale opbrengsten (A), toegerekende kosten (B) en niet toegerekende kosten (C) 
berekend. Dat levert een verandering in arbeidsinkomen (A – B – C) op, en maakt inzichtelijk 
wat de aanpassingen in de bedrijfsvoering opleveren of kosten op bedrijfsniveau. In dit 
voorbeeld leveren de aangekruiste maatregelen allemaal bij elkaar, € 3.900,-- aan extra 
inkomen op voor de melkveehouder. In bijlage 2 is meer informatie opgenomen over het 
onderdeel ‘Economie’. 
 
4.2.2 Ammoniakemissie 
De NH3-emissie uitgedrukt in koeien is het aantal koeien (inclusief jongvee), dat de totale 
ammoniakemissie vertegenwoordigt. In bovenstaand voorbeeld zijn dat 70 koeien die  
2.442 kg NH3 ammoniakemissie produceren. Dus een verandering van -22% 
ammoniakemissie is vergelijkbaar met de emissie van 16 koeien (inclusief jongvee). 
 
De uitkomsten geven de richting aan om de effecten in te schatten. Als u vragen heeft over 
de maatregelen om de ammoniakemissie te verminderen en de effecten daarvan op uw 
bedrijfsvoering, dan kunt u het beste contact opnemen met uw adviseur. 
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4.3  Berekening alternatieven 

In 4.2 zijn de uitkomsten weergegeven van de maatregelen die in 3.4.2 zijn aangekruist. De 
uitkomsten zijn als resultaten weergegeven in alternatief 1. U kunt per rekengang maximaal 
5 alternatieve scenario’s kiezen. Als u in het resultatenscherm zit, (figuur 20) gaat u terug 
(door op rode kruisje rechtsboven in uw scherm te klikken figuur 20 [1]). Vervolgens kliki u 
op “Terug” in figuur 21.  
 

 
 
U bent dan weer in  het tabblad ‘Maatregelen’. Met de rode pijltjes bovenin uw scherm kunt u 
naar een volgend alternatief waar u een nieuwe maatregelen of combinatie van maatregelen 
kunt kiezen. U klikt dan op het rode pijltje dat naar rechts wijst. 
 

 
 
In onderstaand voorbeeld (figuur 23) is er voor gekozen om steeds de effecten van één 

afzonderlijke maatregel te berekenen. Na het invullen van de alternatieven klikt u op 

“Rekenen en uitvoer”. (figuur 18 [2]) In het uitvoerscherm verschijnen hierna per maatregel 

de gevolgen (indicaties) voor economie en ammoniakemissie op uw bedrijf. 
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BIJLAGE 1. VEELGESTELDE VRAGEN AMMONIAKWIJZER 

 
1. Wat is de AmmoniakWijzer? 

De AmmoniakWijzer is een computerprogramma dat binnen vijf minuten uitrekent wat 
het effect van bepaalde maatregelen is op de ammoniakemissie en inkomen van uw 
melkveebedrijf.  

 
2. Kan ik de uitkomsten gebruiken bij een NB-wetvergunningaanvraag? 

Nee, de AmmoniakWijzer is puur bedoeld om te verkennen en informatie te krijgen 
over effecten van maatregelen op ammoniakemissie en inkomen. 

 
3. Wie heeft de AmmoniakWijzer ontwikkeld en waarom? 

De AmmoniakWijzer is op initiatief van Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkeld 
door Wageningen UR Livestock Research in samenwerking met Projecten LTO 
Noord. De AmmoniakWijzer is ontwikkeld om rundveehouders te ondersteunen bij het 
verminderen van ammoniakemissie op hun bedrijf.  

 
4. Hoe actueel is de AmmoniakWijzer? 

De effecten op ammoniakemissie zijn met de inzichten van 2014 vormgegeven. De 
prijzen en tarieven voor de economische effecten zijn gebaseerd op het Handboek 
25: Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2013-2014. 

 
5. Wat is het verschil tussen de AmmoniakWijzer en de Proeftuin-BEA? 

De AmmoniakWijzer geeft globaal de effecten weer van maatregelen voor emissie en 
economie. Het instrument kan u ondersteunen in de management van uw 
melkveebedrijf: op welke manier kan ik ammoniakemissie verminderen, welke 
maatregelen passen bij mijn bedrijf en wat zijn de kosten en baten? De  
Proeftuin-BEA berekent voor een bestaand bedrijf de gerealiseerde 
ammoniakemissie van een afgesloten  jaar en is bedoeld als onderbouwde 
verantwoording voor de ammoniakemissie op uw melkveebedrijf. Proeftuin-BEA is 
niet geschikt voor zogenaamde scenario-berekeningen.  

 
6. Wanneer gebruik ik de AmmoniakWijzer?  

U gebruikt de AmmoniakWijzer voordat u maatregelen op uw bedrijf toe gaat passen. 
Dus op het moment dat u wilt verkennen welke maatregelen zinvol zijn om de 
ammoniakemissie te verminderen en na te gaan wat het economisch effect van zo’n 
maatregel is.  

 
7. Waarom gebruik ik de AmmoniakWijzer? 

U gebruikt de AmmoniakWijzer, omdat het u inzicht biedt in de reducerende en 
economische effecten van mogelijke maatregelen voor u bedrijf.  

 
8. Hoeveel tijd kost het invullen van de AmmoniakWijzer? 

Het invullen van de AmmoniakWijzer duurt enkele minuten, ook afhankelijk van het  
aantal scenario’s dat u door wilt rekenen.  
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9. Hoe weet ik of mijn uitkomsten goed of slecht uitvallen? 
Het scherm ‘resultaat AmmoniakWijzer’ laat de onderdelen ‘economie’ en 
‘ammoniakemissie’ zien. De laatste regel bij het onderdeel ‘economie’ toont 
‘verandering arbeidsinkomen’. Als de verandering positief is, stijgt het inkomen door 
de maatregel. 
De op een na laatste regel bij het onderdeel ‘ammoniakemissie’ toont ‘de totale 
ammoniakemissie’ als procentuele verandering van de alternatieve situatie ten 
opzichte van de basissituatie. Als dit een negatief getal is, daalt de ammoniakemissie.  

 
10. Wat kan ik met de uitkomsten?  

De uitkomsten geven informatie over de effecten van de gekozen maatregel(en). Er 
kunnen geen rechten ontleend worden aan het resultaat van de AmmoniakWijzer. 

 
11. Is het mogelijk om de uitkomsten te downloaden of printen? 

Ja, de uitkomst is op te slaan als een PDF-document en kunt u uitprinten. Daarnaast 
zijn de resultaten als ascii-bestand te downloaden om vervolgens (eventueel) te 
bewerken in een spreadsheet. 

 
12. Worden de gegevens van de ingevulde AmmoniakWijzer ergens opgeslagen?  

De gegevens worden opgeslagen in een bestand (*.amw) op uw computer. Dit amwc-
bestand kan u een volgende keer inladen in het programma om verder te gaan of om 
gegevens aan te passen. 

 
13. Ik mis bepaalde maatregelen in de AmmoniakWijzer. Kunnen die toegevoegd 

worden? 
U kunt zelf geen maatregelen toevoegen. Wanneer u een maatregel mist kunt u dat 
doorgeven door een mail te sturen naar: info@proeftuinnatura2000.nl. Het 
projectteam van de Proeftuin gaat vervolgens na of het mogelijk is de maatregel in de 
AmmoniakWijzer op te nemen. Dat hangt af van hoe groot het effect van de 
maatregel is en of de maatregel steeds hetzelfde effect heeft.  

 
14. Welke gegevens heb ik nodig om de AmmoniakWijzer in te vullen? 

U moet de standaardgegevens van uw melkveebedrijf paraat hebben om een 
berekening te kunnen maken. Het gaat om aantallen dieren, oppervlakte, bouwplan, 
grondsoort, rantsoen, beweidingsstrategie en bemesting. Vervolgens kan u in tweede 
scherm één of meerdere maatregelen kiezen om de ammoniakemissie te 
verminderen.  

 
15. Waarom wijken de uitkomsten af van wat ik verwacht, ik heb toch eigen 

gegevens ingevoerd? 
De AmmoniakWijzer werkt volgens simulatiemodel, dat met een beperkt aantal 
gegevens van het bedrijf de gehele bedrijfsvoering simuleert. Doordat de invoer zeer 
beperkt is, kan het berekende resultaat afwijken van de werkelijke of verwachte 
situatie. 
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16. Als ik meerdere maatregelen combineer, dan is de totale reductie minder dan 

verwacht. Hoe kan dat? 
Dat komt omdat reductiepercentages van maatregelen niet zomaar opgeteld kunnen 
worden. Wanneer verschillende maatregelen inwerken op dezelfde bron (bijvoorbeeld 
stalvloer) dan heeft dat meestal invloed op het effect van de afzonderlijke 
maatregelen.  

 
17. Waarom gaat de AmmoniakWijzer alleen over ammoniak en niet over 

bijvoorbeeld fosfaat? 
De AmmoniakWijzer is afgebakend op ammoniak. Hierdoor is het programma en het 
resultaat duidelijk en overzichtelijk.  

 
18. Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de AmmoniakWijzer? 

Nee, het programma is gratis te downloaden en vervolgens te gebruiken. 
 

19. Waar kan ik terecht met technische en inhoudelijke vragen over de 
AmmoniakWijzer? 
Voor vragen of opmerkingen over het programma kunt u een mail sturen naar: 

info@proeftuinnatura2000.nl.   

 

20. Ik woon niet in Overijssel, maakt dat uit? 
Nee, dat maakt niet uit. Inwoners van andere provincies kunnen de AmmoniakWijzer 
ook gebruiken.  
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BIJLAGE 2. ECONOMIE 

Hier vindt u de toename (+) of afname (-) in euro’s ten opzichte van de uitgangssituatie van 
het bedrijf. Als uiteindelijk economisch resultaat wordt de verandering in de totale 
opbrengsten (A) , toegerekende kosten (B) en niet toegerekende kosten (C) berekend. Dat 
levert een verandering in arbeidsinkomen (A – B – C) op, en maakt inzichtelijk wat de 
aanpassingen in de bedrijfsvoering oplevert of kost op bedrijfsniveau.  
 
Opbrengsten (A) 
De totale opbrengsten is een optelling van de verandering in melkgeld en in omzet en 
aanwas. 
 
Toegerekende kosten (B) 
De totale toegerekende kosten is een optelling van de verandering in netto ruwvoerkosten, 
kosten krachtvoer en bijproducten, vee- en gewaskosten. 
 
Netto ruwvoerkosten 
De kosten voor aankoop van ruwvoer minus de opbrengsten van verkoop van ruwvoer. Met 
name bij extensieve bedrijven speelt dit een rol. Bij minder weidegang dalen de kosten voor 
ruwvoer meestal, omdat de grasopbrengst dan hoger wordt. 
 
Kosten krachtvoer en bijproducten 
De kosten voor aankoop van krachtvoer en bijproducten zoals perspulp. Bij weidegang is 
vaak minder (eiwitrijke) brok nodig, zodat de krachtvoerkosten bij veel weidegang lager zijn 
dan bij minder weidegang. 
 
Veekosten 
Kosten voor gezondheidszorg, veeverbetering, veeverzekering en overige productgebonden 
kosten als strooisel. Bij veel weidegang zijn met name de kosten voor strooisel nogal eens 
lager dan bij weinig weidegang.  
 
Gewaskosten 
Kosten voor gewasbescherming, meststoffen, zaaizaad, plant- en pootgoed, afrastering en 
andere grond en hulpstoffen. Kunstmestkosten zijn onder andere afhankelijk van gewenste 
stikstofjaargift, toegediende stikstof uit dierlijke mest, het soort rantsoen en eventueel 
wettelijke beperkingen.  
 
Niet-toegerekende kosten (C) 
De totale niet-toegerekende kosten is een optelling van de loonwerkkosten, mechanisatie en 
werktuigen, gebouwen en mestopslag, ruwvoeropslag, overige bouwwerken, mestafzet en 
overige kosten. 
 
Loonwerkkosten 
Kosten voor werkzaamheden die de loonwerker uitvoert. Dit is onder andere afhankelijk van 
de keuzes bij de invoer. Maisteelt en herinzaai is standaard loonwerk. Schudden en harken 
van gras is standaard in eigen beheer. De rest van de bemesting en voederwinning is keuze 
van de gebruiker. De loonwerkkosten zijn vaak hoger bij minder beweiding of als het aandeel 
mais in het bouwplan stijgt. Bij varianten waarbij meer mest moet worden uitgereden door 
meer water in de put of bij andere wijze van toedienen, stijgen de loonwerkkosten.  
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Kosten mechanisatie en werktuigen 
Kosten voor werktuigen, melkwinningsapparatuur, brandstoffen en smeermiddelen. Extra 
kosten voor een mestrobot bij het sproeien van ureaseremmers vallen hier ook onder, 
evenals installatie voor sproeien water over loopgang en de investeringen voor mest 
aanzuren. Bij weinig weidegang is vaak meer mechanisatie nodig, waardoor de kosten (zoals 
brandstof) vaak hoger zijn. 
 
Kosten gebouwen en mestopslag 
Kosten voor afschrijvingen, onderhoud en rente. Bij alternatieven waar minder dieren worden 
aangehouden, dalen de kosten voor stal en mestopslag. Bij alternatieven waar meer water in 
de put komt, stijgen de kosten voor mestopslag. Ook aanpassingen aan de stal (bijvoorbeeld 
ACNV of dakisolatie) laten de kosten stijgen. 
 
Kosten ruwvoeropslag 
Kosten voor afschrijvingen, onderhoud en rente. Bij meer maïs telen en minder grasland zijn 
er minder meters kavelpad nodig.  
 
Overige bouwwerken 
Kosten voor afschrijvingen, onderhoud en rente.  
 
Mestafzetkosten 
De mestafzetkosten kunnen wijzigen door meer of minder te weiden, o.a. door een 
verandering  van de stikstof- en fosfaatgehaltes van de afgevoerde mest. Hierdoor kan het af 
te voeren aantal kuubs mest wijzigen. 
 
Overige kosten 
Energiekosten, onroerende zaak belasting, polder en waterschapslasten, kosten opfok 
jongvee en algemene kosten. Extra kosten voor middelen zoals ureaseremmer en zuur (voor 
mest) vallen hier ook onder. Deze extra kosten zijn een indicatie, er bestaat een grote 
variatie in deze kosten.  
 
 

 
 

 
 


