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Nieuwsbrief
Hogere graslandopbrengst en minder ammoniak
door nauwkeuriger weiden
Om een hogere
graslandopbrengst te halen
is veehouder
Henk van Dijk dit
jaar begonnen
met het weiden
van zijn koeien in
kleinere percelen
grasland. “Elke
twee dagen krijgen ze een nieuw stuk. Een
constant aanbod van gras, snelle hergroei
en lagere kunstmestgift zorgen ervoor dat de
koeien tevreden zijn en het ureumgetal rond
de 20 ligt.”
Weiden én de ammoniakemissie verminderen vraagt vakmanschap van melkveehouders. “Koeien jaarrond op stal houden
is gemakkelijker en stabieler voor de koe”,
weet melkveehouder Henk van Dijk. “Je hebt
de omstandigheden beter onder controle.”
Toch is de veehouder uit Kampen een
fervent weider. “Het is alleen al een lust voor
het oog dat de koeien zo graag naar buiten
gaan.” Daar komt bij dat door het weiden
de bedrijfsemissie daalt. In de stal ontstaat
meer ammoniakemissie door het mengen
van mest en urine.
Omweiden na twee dagen
Dit jaar maakt Henk extra werk van het
weiden. “Ik heb de percelen verdeeld in
kleinere blokken. Nu lopen de koeien twee
dagen op één stuk en dan weid ik ze om
naar het volgende stuk. Zo heb ik 5 hectare
in 7 blokken verdeeld.” Het betekent voor
de veehouder meer ‘draadjes’ zetten. “Maar
het betekent voor de koeien ook dat het
grasaanbod stabieler is”, vergelijkt hij met
de situatie van voorgaande jaren waarbij hij
de 65 koeien op een paar hectare liet lopen.
“De eerste vier dagen ging het nog wel goed
met voldoende gras in het perceel, maar

de laatste twee dagen liepen de koeien in
zo’n perceel onrustig te zoeken.” Ook de
graslandopbrengst daalde. “De koeien eten
de groeipunten er telkens uit. Het gras kreeg
amper kans voor hergroei.”
Ureumgetal van 20
Bij het nieuwe omweidsysteem heeft het
gras na twee dagen weiden rust. “Ik strooi
dan meteen weer een klein beetje kunstmest”, vertelt Henk die de hoeveelheid
behoorlijk heeft aangepast. “Omdat ik vaker
over de kleine percelen strooi is de kunstmestgift verminderd van 200 tot 125 kilo
Kalkammonsalpeter per hectare per keer.”
Deze kleine hoeveelheid is precies genoeg
om het gras te stimuleren door te groeien,
zonder dat het voor een overmaat aan
meststof en dus pieken en dalen in melkureum zorgt. “Ondanks het weiden zitten we
momenteel toch op een ureumgetal van
rond de 20”, klinkt Henk tevreden. “Dat geeft
aan dat het eiwit in het rantsoen goed benut
wordt en dat is positief met het oog op de
ammoniakemissie.” Wanneer de koeien na
de eerste snede van 6 uur naar 9 uur per
dag weidegang gaan, kan ook het eiwit in
het stalrantsoen verder terug. “Dan gaan we
een eiwitarme brok bijvoeren, met mais als
bijvoeding aan het voerhek.”
Bijsturen
Ondanks de goede voornemens en strakke
planning ondervond Henk dat de grasgroei
dit voorjaar moeilijk op gang kwam. “En
dus kwam ik bij het omweiden in de knel.
Er stond na een week niet genoeg gras om
weer terug te gaan naar de percelen.” Dat
betekende ‘schakelen’ in de organisatie.
“Door gras te maaien en het in de stal aan
de koeien te voeren, krijgen ze toch vers
gras. Dat bijsturen is lastig, maar het hoort
nu eenmaal bij weiden en is noodzakelijk
om de beste resultaten te halen.”

Mestscheiden in
het weiland
Weidegang is goed voor de reductie van
ammoniakemissie. De stal zorgt voor ongeveer 40 procent van de totale ammoniakemissie op het bedrijf. Dat komt vooral
doordat mest en urine van de koeien in de
stal bij elkaar komen, met ammoniakemissie
tot gevolg. In het weiland worden mest en
urine automatisch gescheiden, want koeien
doen hun behoefte bijna nooit tegelijk op
dezelfde plek.
Weidegang zorgt er ook voor dat de mest al
op het land komt en dus niet meer uitgereden hoeft te worden. Het uitrijden van mest,
ook al gaat dat emissiearm, bepaalt nog eens
45 procent van de totale ammoniakemissie.
Kortom: weiden beperkt de ammoniakemissie uit twee bronnen die samen goed
zijn voor 85 procent van de bedrijfsemissie.
Wanneer je door weiden daar 10 procent
van reduceert, dan zet dat echt zoden aan
de dijk.
Om een maximaal effect van weidegang
op de ammoniakemissie te bereiken, is het
zaak om het melkureumgetal in de gaten te
houden. Deze kan bij beweiden verhogen
naar bijvoorbeeld 25 tot 30. De behaalde
“winst” in ammoniakemissie door te weiden,
kan door een hoger ureumgetal verloren
gaan. In de regel slaat de meter echter door
naar een daling van de ammoniakemissie.
Niettemin is het beter om het melkureumgetal bij weiden zo laag mogelijk te houden.
Dit kan met bijvoeren van bijvoorbeeld mais
en eiwitarm krachtvoer.
We weten echter nog niet alles over ammoniakemissie en weidegang. Wat gebeurt
er met de emissie wanneer de duur van
weidegang toeneemt? Wat is het effect
van verschillende typen beweiding? Wat is
het beste graslandmanagement om zoveel
mogelijk ammoniakemissie te reduceren?
Vragen waar we in de Proeftuin met de pilotveehouders antwoorden op willen vinden.
Léon Šebek, onderzoeker
Wageningen UR Livestock Research
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Gefeliciteerd
vragen uitwerkt, wetenschappelijke onderbouwingen bij maatregelen levert en ook
nog eens heel veel inzichten opdoet, is een
brede variatie aan informatie beschikbaar.
Via meerdere lijnen heeft deze informatie
nu een rol gekregen bij het invullen van de
landbouwparagraaf binnen de Programmatische Aanpak Stikstof. Vandaar de felicitaties. Niet alleen voor mij, maar voor alle
betrokkenen.

Enkele weken geleden werd ik gefeliciteerd
met de resultaten van de Proeftuin. Nu is
het in ontvangst nemen van felicitaties altijd
leuk, maar met welke reden? De Proeftuin
bestaat nu twee jaar en is vol in bedrijf om
meer praktische maatregelen voor reductie
van NH3-emissie beschikbaar te krijgen. We
zijn nog niet klaar, dus de felicitaties komen
misschien wat vroeg.
Ik bleek het verkeerd begrepen te hebben.
Doordat de Proeftuin op meerdere fronten
actief is, veel informatie verzamelt, (kennis-)

De ammoniakparagraaf in de PAS is een
lastige. Wat moet er eigenlijk gebeuren,
waar gaat het om en hoe kan je er mee aan
de slag? Allemaal vragen waar de Proeftuin
mee bezig is en die u als lezer of wellicht als
deelnemer volgt. Met uw reacties scherpen
we onze inzichten verder aan. Kortom, u
heeft dus ook meegeholpen aan het leveren
van informatie voor de landbouwparagraaf.
En dan is er nog zeker een jaar Proeftuin te
gaan. In dat jaar gaan we verder met innovaties en het bereiken van meer ondernemers.
Ook blijven de pilotveehouders een belangrijke rol spelen. Niet door zoveel mogelijk

maatregelen toe te passen, maar juist door
te laten zien wat er allemaal bij komt kijken
om een maatregel in de bedrijfsvoering in te
passen. Wanneer de pilotveehouder besluit
om een maatregel niet toe te passen, dan
zit daar vaak een hele praktische gedachte
achter. Dat helpt ons om vooral bruikbare
maatregelen te ontwikkelen.
Dat het inpassen van maatregelen op je
bedrijf niet makkelijk is laten andere artikelen in deze nieuwsbrief zien. Het toepassen
vraagt tijd en inzicht. Elke maatregel moet
passen bij het bedrijf en bij de ondernemer
zelf. Daar hebben we dus onze Proeftuingereedschapskist voor. En die gaan we
verder voorzien van wat handige extra’s om
de vragen ‘wat is het?’, ‘hoe pas ik het toe?’
of ‘doe ik het eigenlijk wel goed?’ beter te
kunnen beantwoorden. De Proeftuin rondt
voorlopig dus nog niet af.
Cathy van Dijk
Projectleider Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Proeftuin, van impasse naar PAS
Natuurdoelen binnen bereik brengen én
ontwikkelruimte voor de veehouderij, het
leek onmogelijk. Zeker in Overijssel waar
het aantal Natura 2000-gebieden in ruime
mate aanwezig is.

Bij de start van Proeftuin Natura 2000 Overijssel, waren er maar weinig mensen die de
mouwen op wilden stropen om het lastige
ammoniakvraagstuk aan te pakken. De
discussie focuste op de (on)mogelijkheden
van het verkrijgen van een Natuurbeschermingswetvergunning en de “onhaalbare”
doelen. Deze impasse, of beter gezegd hele
pijnlijke spagaat, was de belangrijkste motivatie om dit project te starten.

Het traject startte bij belangenbehartiging
van LTO Noord, die met de projectleiders
van Projecten LTO Noord een strijdplan
maakten. Een plan waarbij veel partijen
hun wil toonden om uit de spagaat te
komen via betrokkenheid als financier en/
of deelnemer.
De Proeftuin borduurde verder op de
ingrediënten van Koeien & Kansen: geef
een groep pilotveehouders de ruimte om
te experimenteren, breng ze samen met
onderzoek (Wageningen UR) en beleid en
kom tot een gereedschapskist met maatregelen die werken in de praktijk.

Omdat de Raad van State het eindoordeel
velt, ligt de lat erg hoog om te komen tot
maatregelen die er toe doen en ook stand
houden. Door een gedegen aanpak staat er
inmiddels een dijk van een gereedschapskist
met maatregelen die veehouders economisch voordeel opleveren én zorgen dat
de ammoniakemissie afneemt. En of het
nu komt door het ‘handen uit de mouwen
steken’ of door het goede gereedschap,
inmiddels krijgt de langverwachte Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vorm en
komt het werk van de Proeftuin ook daar
tot waarde. Niet alleen in Overijssel, maar
ook landelijk. Met hulp van het project is
de landelijke machinerie op stoom gekomen, en de Proeftuin is het gouden radertje
daarin.
Wiebren van Stralen
Beleidsadviseur Mest en Milieu LTO Nederland

Pilotveehouders boeken resultaat
met voermanagement

Lage emissie pilotbedrijven bij projectstart

De melkveehouders binnen de pilotgroep van
de Proeftuin hebben het afgelopen jaar ingezet
op voermaatregelen, met emissiereductie als
resultaat. Uit de cijfers per bedrijf blijkt echter
dat andere, reguliere, ontwikkelingen binnen
de bedrijfsvoering, zoals meer land en vee, het
effect van de voermaatregelen teniet doen.

Proeftuin Natura 2000
Overijssel heeft zes
melkveehouders in de
pilotgroep. Bij de start
van de Proeftuin in
2011 lag de gemiddelde ammoniakemissie van de pilotbedrijven ongeveer 10%
lager dan van het
landelijk gemiddelde zoals de WUM (Werkgroep Uniformering bereidingswijze Mesten mineralencijfers) over 2011 rapporteerde.
Een goede prestatie, die de pilotveehouders
er niet van heeft weerhouden om de ammoniakemissie op hun bedrijf nog verder te
willen verlagen. De ontwikkeling (groei) van
bedrijven maakt dat de maatregelen niet
altijd direct zichtbaar zijn in de cijfers.

De ammoniakemissie van de pilotbedrijven
is in figuur 1 weergegeven, gebaseerd op
de BEA 2011 en BEA 2012. Daarbij is een
uitsplitsing gemaakt naar stal en mestopslag
en naar land. Wat opvalt is dat de ammoniakemissie van het land gemiddeld groter
is dan vanuit de stal en de mestopslag, met
name bij de extensievere bedrijven van Van
Dalfsen en Van Dijk. Hun bedrijven liggen bij
waterrijke gebieden, ze telen geen mais en
ze voeren nauwelijks mest af.
Bedrijfsontwikkelingen pilotbedrijven
Uit de cijfers blijkt dat in 2012 de gemiddelde emissie per ton melk in stal en opslag
licht is afgenomen. Op het land is dit niet
afgenomen. Het emissiecijfer van het land
is eenvoudig te verklaren door vergroting
van bedrijfsoppervlakte, met name bij Van
Dalfsen, Hemstede en Wessels. Dit betekent dat er meer mest op het bedrijf blijft,
waarbij emissie ontstaat bij toediening. Bij
het bedrijf van Stamsnieder is de oppervlakte net iets kleiner geworden. En omdat
hij in 2012 meer mais is gaan telen, daalde
zijn emissiecijfer ‘land’. De mest wordt op
maisland geinjecteerd waardoor minder
emissie ontstaat dan bij zodebemesten.

Op de bedrijven is wel degelijk een daling
van de ammoniakemissie te zien vanuit stal
en mestopslag. Dat zijn ook de onderdelen
waar het effect van voermanagement duidelijk wordt. Met uitzondering van Freriks en
Stamsnieder zijn de bedrijven erin geslaagd
om minder eiwitrijk te voeren. Stamsnieder
zit al erg laag in de eiwitvoeding, zodat
niet is ingezet op minder eiwitrijk voeren.
Freriks voerde het afgelopen jaar ruwvoer
uit 2011 met een hoog stikstofgehalte. In
2012 heeft het bedrijf ruwvoer van een
betere kwaliteit gewonnen, waarvan de
melkveehouder in 2013 wil profiteren. Het
verlagen van eiwitvoeding met als indicator het melkureumgehalte is redelijk goed
gelukt in 2012. Een lagere emissie vanuit de
stal is goed te zien bij Van Dalfsen, Van Dijk
en Wessels. Bij Hemstede is ondanks minder
eiwitrijke voeding de emissie vanuit de stal
en mestopslag niet afgenomen. De reden
hiervoor is dat het aantal stuks jongvee op
zijn bedrijf flink is toegenomen met het oog
op bedrijfsvergroting.
Bedrijfsontwikkelingen als meer land en
(jong)vee hebben dus invloed op de emissiereductie per ton melk bij de pilotveehouders, maar ze boeken met hun aangepaste
voermanagement een goed resultaat.
Michel de Haan, onderzoeker
Wageningen UR Livestock Research

Figuur 1: ammoniakemissies (kg / 1000 kg melk) van de Proeftuin-melkveehouders in 2011 en 2012,
uitgesplitst naar emissie uit de stal en mestopslag en emissie vanaf het land. Bedrijven gesorteerd van
lage naar hoge melkproductie per hectare.

Invloed bedrijfsontwikkeling 2012
De pilotveehouders hebben allemaal een
bedrijfsgroei doorgemaakt van 2011 naar
2012. De belangrijkste structuurkengetallen
2012 van de veehouders zijn te vinden via
www.proeftuinnatura2000.nl/bedrijfssituatie. Gemiddeld genomen produceerden de
melkveebedrijven in 2012 40.000 kg melk
meer dan in 2011. De bedrijfsoppervlakte is
gemiddeld met ruim 3 ha toegenomen. Ook
is het gemiddelde aantal koeien per bedrijf
omhoog gegaan met 4. Net zoals het aantal
stuks jongvee gemiddeld is gestegen.
Nauwkeurig weiden
Een andere factor die meespeelt in de
hoogte van de emissie per bedrijf is dat
alle melkveebedrijven in de pilotgroep
hun koeien weiden. Zoals elders in deze
nieuwsbrief aangegeven zorgt weidegang
voor een lagere emissie van ammoniak dan
het houden van de koeien op stal. Want, de
faeces en urine komen in de wei vaak niet
bij elkaar, zodat er geen ammoniakvorming
plaatsvindt. Gemiddeld genomen zijn de
bedrijven in 2012 net iets minder gaan
weiden. Voor een aantal bedrijven van de
pilotbedrijven is nauwkeurig weiden een
speerpunt voor 2013. Een goede benutting van het eiwit in gras levert economisch
voordeel op en leidt tot een lagere ammoniakemissie.
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Gereedschap
uitgelicht
Betere gezondheid en minder NH3-emissie
door calciumformiaat
Door het vervangen van calciumcarbonaat
door calciumformiaat in het rantsoen van
varkens is al een kleine reductie van de ammoniakemissie te halen. Veel meer effect heeft de
combinatie van een aantal voeraanpassingen,
geeft onderzoeker André Aarnink aan.
Op veel bedrijven met biggen wordt het al
toegepast: een vervanging van calciumcarbonaat door calciumformiaat in de voeding.
Niet zozeer vanwege de vermindering van
ammoniakemissie, die zo’n 5 tot 6 procent
bedraagt, maar vooral omdat het de gezondheid van de biggen ten goede komt, geeft
Wageningen UR-onderzoeker André Aarnink
aan. “Carbonaat verhoogt de pH in het voer,
formiaat verlaagt de pH. Dat maakt het voer
zuurder en dat is beter voor de darmgezondheid van de biggen.” Door vervanging van
carbonaat in het voer door formiaat wordt
de pH van de urine en de mest ook verlaagd,
waardoor deze rantsoenwijziging ook zorgt
voor een lagere ammoniakemissie.
Aarnink verwacht dat de vermindering van
ammoniakemissie bij deze voermaatregel nog
meer effect gaat krijgen door een combinatie
met andere voeraanpassingen. “Bijvoorbeeld
het gebruik van het voeradditief benzoëzuur

en het verminderen van het ruweiwitgehalte in het voer met zo’n 10 tot 30 gram
per kilo”, noemt hij als andere maatregelen.
“Het totaal van deze maatregelen levert naar
verwachting zo’n 20 tot 40 procent reductie
op. Het is ook mogelijk dat de combinatie van
maatregelen elkaar versterkt, waardoor het
uiteindelijke effect op de ammoniakemissie
nog groter is. Dat is niet onderzocht.” In verder
onderzoek moet met name gelet worden op
de pH van de urine. “Een pH van 5 tot 5,5 is de
ondergrens. Wordt het lager, dan bestaat de
kans dat de dieren calciumcarbonaat uit de
botten halen om het zuur te compenseren.”
De voermaatregelen zijn daarom ook niet
van toepassing op alle varkensgroepen.
Bij biggen en vleesvarkens is het volgens
Aarnink wel effectief, bij lacterende zeugen
naar verwachting niet. “Hun mineralenbalans
is heel gevoelig en wordt beïnvloed door de
zure toevoegmiddelen. De kans bestaat dat
er botontkalking optreedt bij deze zogende
zeugen.” De combinatie van voermaatregelen
hebben wel een iets hogere kostprijs van het
voer tot gevolg. “Maar daar tegenover staat
dat de darmgezondheid van de dieren beter
wordt en daarmee kan dienen als vervanger
voor antibioticum in het voer.”

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

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het
project “Proeftuin Natura 2000 Overijssel”.
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