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Melkveehouder Jan Hemstede uit Ommen 
melkt de afgelopen maanden met een 
ureumgetal van 18. “De productie en de 
gehalten zijn goed en dat geldt ook voor de 
gezondheid van de koeien.” Het resultaat is 
milieuwinst door zo’n 15% minder ammoni-
akemissie en ook nog eens een beter saldo 
door lagere voerkosten.

Door lagere eiwitgehalten in het kuilvoer 
hebben veel melkveehouders afgelo-
pen winter de afweging moeten maken: 
duur eiwit bijkopen of een rantsoen met 
minder eiwit voeren. Pilotveehouder Jan 
Hemstede koos voor het laatste. “Allereerst 
uit kostenoverweging, ik voer nu minder 
duur eiwit bij. Maar ook omdat ik vorig 
jaar zomer merkte dat de gezondheid en 
vruchtbaarheid van de koeien vermin-
derde bij een sterk schommelend en hoog 
ureumgehalte in de melk.”

Goede productiewaarden
De melkveehouder is verrast door de 
resultaten die zijn koeien realiseren bij 
een ureumgetal van 18. De 120 melk-
koeien scoorden bij de laatste controle 
een gemiddelde productie (bij robotmel-
ken) van 30,4 kilo melk, met gemiddeld 
198 lactatiedagen. De waarden waren 
goed met 4,62% vet, 3,55% eiwit en een 
bedrijfsstandaardkoe (BSK) van 47. “Daar 
ben ik heel tevreden mee. Voorgaande 
jaren zaten we in de winter op een ureum-
getal van 23 tot 24, maar de resultaten 
waren zeker niet beter.” 

Gezonde veestapel
Met een rantsoen van half mais en half 
gras blijft de eiwittoevoeging, naast 
gewoon krachtvoer, beperkt tot 2 kilo 
bestendige eiwitbrok. Het voersaldo komt 
daardoor per koe op € 2.798,- exclusief 
ruwvoer. De stikstofefficiëntie ligt op 33% 
en de fosfaatefficiëntie in het rantsoen 

ligt zelfs op 39%. Hemstede ervaart het 
melken momenteel als ‘heel gemakkelijk.’ 
“De koeien zijn gezond en vruchtbaar, dat 
zegt de dierenarts ook. Ik blijf dus streven 
naar een ureumgetal net onder de 20, al 
wordt dat met de weidegang komende 
zomer best lastig. Maar het mes snijdt 
dan aan twee kanten: het is goed voor het 
milieu en goed voor de portemonnee.”

3% minder per ureumpunt
Proeftuinadviseur Gerrit Bossink van 
ForFarmers onderstreept de ervaringen 
van Hemstede. “Het ureumgetal bij Neder-
landse melkveehouders is de laatste jaren 
gedaald van 28 naar 22 en het kan dus 
nog verder dalen naar 18 zonder dat het 
gevolgen heeft voor de prestaties van de 
koe.” Het is een advies waar veel melk-
veehouders nog huiverig voor zijn omdat 
ze denken dat een lager ureum produc-
tie kost. “We zoeken in de Proeftuin de 
grenzen op, het is mooi dat ondernemers 
daarin meegaan. Een lager eiwitgehalte in 
het rantsoen melkt nog steeds goed, mits 
het ruwvoer en de aanvullende voeders 
kloppen met elkaar.” Het levert in het geval 
van Hemstede ook een flinke besparing 
op in ammoniakuitstoot. “Eén ureumpunt 
lager betekent 3% minder ammoniakuit-
stoot. Bij een ureumgetal van 18 betekent 
het 15% minder ammoniakuitstoot en 
veelal ook een lagere kostprijs.”

Succesvol onderne-
men kent veel kriti-
sche succesfactoren. 
De belangrijkste drie 
zijn: willen, mogen en 
kunnen. Wanneer je 
iets niet wilt, gebeurt 
er niets. Wanneer je iets 
niet mag waarschijnlijk 
ook niet. Maar wanneer 
je iets wilt en mag, maar je kunt het niet, dan 
zijn wellicht je persoonlijke competenties in 
het geding. Succesvol veehouder zijn, vergt 
het vermogen om op meerdere borden en op 
meerdere niveaus te kunnen schak(el)en: tech-
nisch, tactisch en strategisch, maar ook sociaal, 
maatschappelijke en zakelijk. 

De basis van succes is altijd het ter zake kundig 
zijn. Zo ook bij het duurzaam runnen van een 
melkveebedrijf: veel technische kennis van 
koeien verzorgen, voeren en melken. Maar 
ook, en misschien nog belangrijker, kennis 
van de grond, gewassen en bemesting. De 
efficiëntie moet omhoog, verliezen omlaag. 
Een stevige basiskennis is hierbij een must. En 
met name wanneer eiwitniveaus in rantsoenen 
en bemestingsniveaus van gewassen omlaag 
moeten, dan komt het er op aan voldoende 
primaire technische kennis te hebben. De wet 
van de eerst beperkende factor gaat spelen 
en dat is lang niet altijd het eiwitgehalte in het 
rantsoen of de stikstofbemesting op grasland. 
Ook andere productiefactoren moeten op 
orde zijn.
 
Ik ervaar dit bijvoorbeeld binnen het Proef-
tuin-micronetwerk ‘Winst via BEX en BEA’, 
waarin ik een Sallandse studiegroep begeleid. 
De kennis van de deelnemers varieert en 
hangt ook samen met de interesse voor een 
onderwerp. De een heeft meer affiniteit met 
voermaatregelen dan de ander. Het blijft daar-
bij essentieel om nieuwe kennis te ontwikke-
len en om bestaande kennis aan te scherpen. 
Kennis van primaire processen helpt bij het 
succesvol reduceren van ammoniakemissie. 
Binnen het netwerk komt dit duidelijk naar 
voren. In dit geval  is het niet alleen ‘willen is 
kunnen’, maar ook ‘kennen is kunnen’. 

Zwier van der Vegte
Wageningen UR Livestock Research

Kennen is kunnenLekker melken bij ureumgetal van 18 
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In de vorige nieuwsbrief kondigden we 
aan dat de Proeftuin met een uitgebreid 
winterprogramma naar u toe zou komen. 
Dat hebben we gedaan en dat hebben we 
geweten. Op veel verschillende manie-
ren, waaronder in samenwerking met de 
Melkvee Academie, hebben we informatie 
gegeven over de Proeftuin en de mogelijk-
heden voor ammoniakreductie geschetst. 
De pilotveehouders vertelden vol enthousi-
asme hun verhaal aan collega-ondernemers 
en ook experts van Wageningen UR hebben 
het Overijsselse platteland veroverd. Het 
blijft leuk, en spannend, om te zien hoe 

deelnemers reageren. Waar gaat de belang-
stelling naar uit? Welke vragen leven er en 
kan de Proeftuin daar vervolgens wat mee? 

Onlangs hebben we de teller eens laten 
lopen en daaruit kwam naar voren dat we 
sinds de start van dit winterprogramma ruim 
700 mensen hebben gezien. Een fantastisch 
resultaat en daar gaan we verder mee. Naast 
informeren zijn we ook met meer gerichte 
informatie bezig. De eerste micronetwerken 
hebben gedraaid en diverse studiegroepen 
melden zich met meer specifieke vragen. 
Dat past mooi, want 2013 is het jaar dat 
we nog meer Overijsselse ondernemers bij 
de ontwikkeling van maatregelen willen 
betrekken. Naast ons verzilvertraject om 
maatregelen in Overijssel bruikbaar te 
maken voor NB-vergunningaanvragen zijn 
we er namelijk ook om kennis te verzamelen 
en uit te diepen. Om puzzelstukken aan te 
leveren, zodat anderen de puzzel compleet 
kunnen maken. In alle gevallen leveren we 
meer inzicht en komt de haalbaarheid van 
een maatregel beter in beeld. En dat liefst in 
samenwerking met u.

De komende periode leggen we de focus 
op de melkveehouderij en specifiek op 
de thema’s voer en mestaanwending. We 
trappen nieuwe trajecten af en verzamelen 
praktische informatie: hoe is een bepaalde 
nieuwe maatregel eigenlijk het beste in te 
passen op een bedrijf? En niet te vergeten 
natuurlijk, we blijven doorgaan met alles 
wat we nu al doen. Voorbeelden genoeg 
in deze nieuwsbrief. Van het verhaal van 
pilotveehouder Jan Hemstede, die vertelt 
over zijn ervaringen met minder eiwitrijk 
voeren, tot de maatregel uitgelicht over een 
rubberen toplaag. Met een goed gevulde 
agenda voor het komende jaar willen we 
zoveel mogelijk veehouders meenemen in 
de Proeftuin. Laat ons gerust weten waar u 
behoefte aan heeft.

Cathy van Dijk
Projectleider Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Direct bij de start van de Proeftuin bracht 
pilotveehouder Ruben ter Braak, en zijn pluim-
veestudiegroep Bornebroek, de maatregel 
snijmais als strooisel onder de aandacht. Een 
perspectiefvolle maatregel, die vanwege de 
achtergrond (een managementmaatregel) 
alleen opgenomen is op de Rav-lijst voor stop-
pende pluimveehouders. Voor de Proeftuin 
reden om de maatregel in te brengen in het 
verzilvertraject. 

Samen met experts van Wageningen UR, 
Ruben ter Braak en zijn Proeftuinadviseur 
Angelike Maassen van den Brink heeft de 
Proeftuin deze maatregel verder uitgewerkt. 
Er is een wetenschappelijke factsheet opge-
steld, waarop de Commissie van Deskun-
digen afgelopen januari een inhoudelijk 
akkoord heeft gegeven. Dit betekent dat 
het werkingsprincipe is onderkend en 

Akkoord voor snijmais als 
strooisel bij pluimvee

Snijmais is een gefermenteerd product 
met een lage pH en behoorlijk veel zuur-
vormende bacteriën. Beide eigenschappen 
kunnen de ammoniakemissie met ongeveer 
40% verminderen ten opzichte van gang-
bare strooiselmaterialen als houtkrullen en 
tarwestro. Belangrijk is wel dat het snijmaïs 
naar 85 tot 90% gedroogd is voordat de 
kuikens erop komen. Meer informatie vindt 
u in de gereedschapskist op 
www.proeftuinnatura2000.nl

Werking maatregel

700 ondernemers bereikt

voldoende wetenschappelijk onderbouwd 
is. De volgende stap in het verzilvertraject 
is de borging en handhaving. Samen met 
Stichting Milieukeur en de afdelingen 
vergunningverlening en handhaving van 
de Provincie kijkt de Proeftuin naar de 
aanvullende richtlijnen voor handhaving 
binnen het strikte kader van de NB-vergun-
ningverlening. 

Als deze richtlijnen scherp zijn, kan de 
Proeftuin de maatregel voorleggen aan 
Gedeputeerde Staten. Bij goedkeuring 
mogen pluimveehouders uit Overijssel 
gebruik maken van de maatregel snijmais 
als strooisel bij hun aanvraag voor de 
NB-vergunning. In de tussentijd is de maat-
regel, mede door inspanningen van de 
studiegroep, door de landelijke Commissie 
Tac-Rav op de stopperslijst gezet. 



De Proeftuin kijkt nadrukkelijk naar 
effectieve reductiemaatregelen die passen 
binnen de bedrijfsvoering. Eén van de 
sporen die de Proeftuin volgt is mestaan-
wending. Met diverse experts zijn de opties 
bekeken en het potentieel van de maatre-
gelen op het gebied van mestaanwending 
lijkt goed. Reducties tot 40-50% zijn in 
theorie mogelijk. Daarom ligt de focus van 
de Proeftuin in 2013 onder andere op het 
aanwenden van mest. 

Een inventarisatie naar mogelijke maatre-
gelen voor mestaanwending is grotendeels 
afgerond. Daarbij heeft de Proeftuin ook 
gekeken naar de werkelijke stand van zaken: 
wat ligt er aan literatuur, welke partijen zijn 
waarmee bezig en wat moet er nog gebeu-
ren. Met die kennis beslist de Proeftuin in 
maart welke maatregelen het daadwerkelijk 
op gaat pakken. Bij de uitvoering zoekt de 
Proeftuin de samenwerking met andere 
partijen. Denk hierbij aan bedrijven actief 
in het loonwerk of partijen die betrokken 
zijn bij toevoegmiddelen aan mest. Ook de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
wordt gevraagd mee te denken: borgen en 
handhaven is immers onderdeel van een 
goede maatregel. De nieuwe maatregelen 
rond mestaanwending van de Proeftuin 
betreffen hoogstwaarschijnlijk (technische) 
aanpassingen op bestaande technieken en 
het gebruik van toevoegmiddelen bij het 
aanwenden. Denk bijvoorbeeld aan het 
nauwkeuriger aanwenden van mest of een 
zetmeellaagje als afsluitende laag op de 
mest, direct na het toedienen. Tijdens het 
traject houden de Proeftuin en Kenniscen-
trum Veenweidegebied Zegveld elkaar geïn-
formeerd.  In Zegveld vindt ook onderzoek 
plaats naar mestaanwending.

Vanuit de pilotgroep is enthousiast gerea-
geerd op het onderwerp. De ondernemers 
verwachten dat hier veel winst te behalen 
is en willen graag een actieve rol bij het 
praktijkrijp maken van de betreffende maat-
regelen, bijvoorbeeld door het toepassen 
van een maatregel op het eigen bedrijf. In 
nieuwe trajecten kunnen ook andere onder-
nemers uit Overijssel meedoen en –denken.

Reductie bij mest-
aanwending

“Snel uitrijden en veel kuub mest per hectare.” 
Onderzoeker Michel de Haan van Wageningen 
UR Livestock Research schetst het beeld van 
mestaanwending op veel Nederlandse land-
bouwgronden. “Ondernemers kiezen voor een 
hoge capaciteit om de kosten te drukken, maar 
benutten daardoor de mest niet optimaal. Met 
lagere gewasopbrengsten en hogere voerkos-
ten tot gevolg.”

Door een hoge snelheid bij mestuitrijden, 
kan het gebeuren dat het bemestingssys-
teem niet diep genoeg de grond in gaat. 
“Een deel van de mest is dan niet ‘in’ de 
grond gebracht, maar blijft ‘op’ de grond 
liggen”, legt De Haan uit. “Daardoor gaan 
mineralen verloren en is de grasopbrengst 
lager. Ook krijgt door een groter oppervlakte 
de mest meer gelegenheid om ammoniak 
uit te stoten waardoor de ammoniakemissie 
stijgt. Dat is te voorkomen door nauwkeuri-
ger te werken bij de mestaanwending.”

Betere benutting stikstof
Dat zorgvuldigheid loont, bewijzen diverse 
proeven op melkveeproefbedrijf De Marke 
in Hengelo (Gld). Door nauwkeurige mest-
aanwending benut De Marke 20 kg stikstof 
per hectare grasland per jaar meer dan 
wanneer er een deel van de mest boven 

Nauwkeurig mestaanwenden loont

de sleuven terecht komt. Elke kg stikstof 
levert 30 tot 40 kg droge stof (ds) gras 
extra op. “Dit betekent 600 tot 800 kg ds 
gras per hectare extra grasopbrengst,” 
geeft De Haan aan. “Je kunt het ook in 
geld uitdrukken. De kosten voor aankoop 
van gras bedraagt circa € 0,10 per kg ds 
(KWIN 2012-2013). Minder nauwkeurig 
bemesten kost dan al gauw € 60,- tot  
€ 80,- per hectare aan grasopbrengst.” 

Compenseren lagere opbrengst
Dat snel en veel mest uitrijden een bespa-
ring op loonwerkkosten oplevert lijkt voor 
ondernemers een gegeven. Maar staat 
deze kostenbesparing wel in verhouding 
tot de lagere graslandopbrengst? “Om de 
lagere opbrengst te kunnen compenseren 
moeten de  loonwerkkosten per kuub 
mest  € 1,- tot € 1,35 lager zijn dan bij 
‘nauwkeurig’ zodebemesten”, berekent De 
Haan, met als uitgangspunt een jaarlijkse 
mestaanwending van zo’n 60 kuub per 
hectare. “Een flink bedrag, dat via de 
loonwerker niet snel te besparen is door 
te ondiep te bemesten. Daar komt bij dat 
nauwkeurig werken voor zo’n 8 procent 
meer emissiereductie zorgt dan slordig 
werken.”

Effect extra benutting    

minder verlies 20 kg N / ha

effect van stikstof naar ds 30 - 40 kg ds / kg stikstof

extra gewasopbrengst 600 - 800 kg ds / ha

prijs ruwvoer (KWIN) 0,10 € / kg ds

totaal extra opbrengst 60 - 80 € / ha

Mogelijk extra te besteden per ha  

extra opbrengst (nauwkeurig aanwenden) 60 - 80 € / ha

gebruik drijfmest 60 kuub / ha

minimale verlaging kuubprijs 
voor ‘break-even’  1 - 1,35 € / kuub

Tabel: Effect extra benutting van stikstof op gewasopbrengst (ds en €) door nauwkeurig te 
bemesten en de prijs die per kuub extra betaald mag worden voor deze extra benutting. 
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Door vloeren in rundveestallen te voorzien van 
een rubberen toplaag is de klauwgezondheid 
van koeien te verbeteren en is een positief effect 
op de ammoniakemissie te behalen. Op de 
Rav-lijst is één vloertype met rubber definitief 
opgenomen, drie hebben een voorlopige emis-
siefactor gekregen. In combinatie met andere 
vloeraanpassingen verminderen deze vloerty-
pen de ammoniakemissie van 21 tot 57%. 

Rubber is vergeleken met betonnen loopvloe-
ren gladder, er hecht minder snel mest aan 
en zo blijft het voeroppervlak schoner. “Met 
name op microniveau”, geeft Wageningen 
UR-onderzoeker Hendrik Jan van Dooren aan. 
“Beton heeft veel kleine poriën waar mest 
indringt, met als gevolg enorm veel bacte-
riewerking en urease-activiteit. Als urease 
in contact komt met het product ureum, 
uit urine, wordt deze ureum deels omgezet 
in ammoniak. Rubber is meer gesloten en 
daarmee is de urease-activiteit en dus de 
ammoniakemissie lager.” Voorwaarde is wel 
dat het rubber, net als op betonnen vloeren, 
schoongemaakt wordt met een mestschuif. 

Type rubber
Niet alle rubber is gelijk. “De hardheid is 
een hele belangrijke factor bij de keuze van 
het type rubber”, geeft Van Dooren aan. 
“Hard rubber zorgt dat het minder makkelijk 
beloopbaar is voor de koeien. De klauw moet 

er eigenlijk wat in wegzakken zodat de koe 
meer grip heeft.”  Voor de ammoniakemissie 
maakt een hard of minder hard type waar-
schijnlijk niet veel verschil, maar daarvoor is 
meer onderzoek nodig. Op de Rav-lijst staan 
een paar opties van rubberen vloeren met 
reductiepercentages. Het enige type met een 
definitieve emissiefactor is rubber op een 
dichte hellende vloer. Bij niet weiden levert 
deze een emissiereductie op van 21% en bij 
permanent opstallen 22%. 

Rubber op roostervloeren
De andere drie (rooster)vloertypen op de lijst 
hebben een voorlopige emissiefactor, deels 
bepaald door de combinatie met het afsluiten 
van de kelder en/of het snel afvoeren van 
urine. “Grofweg de helft van de ammoniake-
missie komt van de vloer, de andere helft uit 
de kelder”, geeft Van Dooren aan. “Door het 
afsluiten van de roosterspleten met afdicht-
lappen of rubberen cassettes kun je op het 
bedrijf wel een slag maken in het reduceren 
van de ammoniakemissie.” Ook een bolle 
rubberen toplaag geeft goede resultaten.“ De 
urine vloeit van het bolle oppervlakte af en zo 
wordt mest en urine als het ware van elkaar 
gescheiden.” In combinatie met de afdichtlap-
pen kan dit zelfs een besparing op de ammo-
niakemissie opleveren van maar liefst 57%.” 
Maatregelen met perspectief dus, die ook in 
bestaande stallen uit te voeren zijn.

Met rubber naar minder ammoniakemissie 

Gereedschap 
uitgelicht

Aanmelden attentiemail

Wilt u maandelijks nieuws vanuit Proeftuin 
Natura 2000 Overijssel ontvangen?  
Meld u dan via de website aan voor de 
maandelijkse attentiemail. 
www.proeftuinnatura2000.nl/contact


