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‘Geprikkelde’ melkveehouders aan 
de slag met ammoniakreductie 

Concrete, praktijkgerichte en duurzame 
maatregelen ontwikkelen om de emissie 
van ammoniak met 25% te beperken. En 
daarmee bijdragen aan de toekomstkansen 
voor de melkveehouderij op veen. Dat was 
in 2016 de prikkel voor 10 pilotboeren om 
mee te doen aan Proeftuin Veenweiden. 
Samen met hen is een breed pakket 
ammoniak-reducerende maatregelen 
onderzocht én in de praktijk gebracht. 

Naast de 10 pilotboeren namen nog eens 
90 gedreven melkveehouders uit de 
Westelijke Veenweiden deel aan de 
Proeftuin. In groepen van 9 á 10 deelne-
mers vormden zij een netwerk rond een 
pilotboer. Om vervolgens nauwgezet te 
volgen wat er op het pilotbedrijf werd 

gedaan en te onderzoeken hoe zij bepaalde 
maatregelen op hún bedrijf konden 
toepassen. 

De deelnemers aan de Proeftuin zijn 3 jaar 
uitgedaagd om nét wat verder te kijken.  
En als het nodig was een tandje bij te 
schakelen. PPP-Agro Advies zorgde voor 
een intensieve begeleiding bij bedrijfsinno-
vaties, waarbij ook andere partijen uit de 
keten nauw werden betrokken. Daarmee 
werd Proeftuin Veenweiden een gezamen-
lijke expeditie naar inzichten en kennis. Een 
zoektocht die waardevolle bouwstenen 
heeft opgeleverd voor de toekomst van de 
melkveehouderij in de veenweiden!
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Prikkel
Aandrang - Aansporing - Aantrekkingskracht - Drijfveer -  
Gewaarwording - Impuls - Inspiratie - Stimulans - Tinteling

De belangrijkste drive voor melkveehouders om mee te doen aan Proeftuin 
Veenweiden? Het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Voeding, bemesting, gezondheid 
van het vee, financiën; álles moet kloppen. Alleen dan kan met minimaal gebruik van 
nutriënten op een efficiënte manier voer (gras) en melk worden geproduceerd. Door de 
puntjes op de i te zetten, is een prachtige bijvangst te behalen, zo wijst de Proeftuin uit: 
minder uitstoot van ammoniak. Soms moeten daarvoor grenzen worden opgezocht.  
Qua voeding bijvoorbeeld, of qua bemesting. Dat kan risico’s opleveren voor diergezond-
heid, melkproductie of bodemvruchtbaarheid. De boeren willen dan ook graag beloond 
worden voor hun (extra) inspanningen. Natuurlijk, als een bepaalde maatregel econo-
misch voordeel oplevert, is dat een prachtige stimulans. Maar minstens zo belangrijk is 
begrip en waardering vanuit de maatschappij. Een niet te onderschatten prikkel om goed 
en met plezier te kunnen blijven boeren.
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‘De mogelijkheden liggen er,  
nu doorpakken en volhouden’

Dat de ammoniakemissie met 25% 
omlaag kan, daarover zijn alle partijen 
die bij Proeftuin Veenweiden betrok-
ken zijn geweest het wel eens. “We 
weten nu hoe we verder moeten. Dáár 
ligt de uitdaging voor de hele sector.”

De doelstelling is nét niet bereikt. In de drie 
jaar dat het project liep, is de ammoniakre-
ductie op 22% blijven steken. Toch is Arie 
Verhorst, voorzitter van mede-initiatiefne-
mer LTO Noord Zuid-Holland, zeer tevreden 
over het verloop van Proeftuin Veenweiden. 
“Het project heeft succesvol gedraaid. Ruim 
honderd bedrijven in het Groene Hart 
hebben eraan deelgenomen. Dat is veel. Nu 
is het de uitdaging om dit voort te zetten.”

22% minder ammoniak
De cijfers spreken voor zich. De totale 
ammoniakemissie per pilotbedrijf daalde 
van 5.847 kilo ammoniak in 2015 naar 4.709 
kilo in 2018. De deelnemende boeren 
hebben vooral goed gescoord op het 
verdunnen van drijfmest met water. Door 
drijfmest verdund uit te rijden, wordt fors 
minder ammoniak uitgestoten dan bij de 
gewone sleepvoet. Ook de daling van het 
aantal stuks jongvee per pilotbedrijf (van 5,1 
naar 4,4 per 10 melkkoeien) en de toename 
van het aantal weide-uren (van 1.445 naar 
1.601 uur) hebben in positieve zin bijgedra-
gen aan de ammoniakreductie.

Nog winst te behalen met voerspoor
Een tegenvaller: de stalemissie ammoniak 
per grootvee-eenheid (GVE) is nagenoeg 
gelijk gebleven. Dat betekent dat het 
nauwelijks is gelukt om het ruweiwitgehalte 
in het rantsoen naar beneden te brengen. 
Arie: “Het voerspoor is een zwak punt 
gebleken. Daarin hebben mengvoerleveran-
ciers ook een rol. Misschien hebben we er te 
weinig op ingespeeld, maar contacten zijn er 
zeker, dus daar moeten we nog een slag 
kunnen maken.” Eraan toevoegend: “We 
moeten ook zeker niet alleen de krachtvoer-
industrie als schuldige aanwijzen: de boer 
moet zelf ook aan de slag. Om minder 
eiwitrijk ruwvoer van het land te halen, moet 
hij nauwkeuriger kijken naar de bemesting 
en het maaitijdstip.”

Bron: Nieuwe Oogst

25% ammoniakreductie, het kán!

Arie Verhorst

Proeftuin Veenweiden     7   



‘Van een onverteerbaar advies wordt je 
bedrijf niet beter’. ‘Met donkere wolken is er 
geen vuiltje aan de lucht’. ‘Bodemdaling en 
ammoniak: één pot nat’. ‘De toekomst ligt 
open als kringlopen sluiten’. Het zijn stuk 
voor stuk pakkende oneliners die hebben 
meegeholpen om een andere manier van 
denken in gang te zetten, stelt Barend 
Meerkerk van PPP-Agro Advies. “Bij de start 
van Proeftuin Veenweiden merkten we dat 
het lastig was om het belang van ammo-
niakreductie onder de aandacht te krijgen. 
Dat we daar uiteindelijk wél in geslaagd zijn, 
is mede te danken aan die prikkelende 
teksten uit de campagne ‘Op grond van 
morgen’.

Gedeelde verantwoordelijkheid
“Er ligt een Klimaatakkoord op tafel,” zo gaat 
Barend verder. “Ik ga ervan uit dat de 
wetenschap alles eerlijk berekend heeft, dat 
de cijfers dus kloppen. In dat geval is maar 
één conclusie mogelijk: daar zullen we iets 
mee moeten. Dat geldt zowel voor boeren als 
voor toeleveranciers. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Een zoektocht die we 
met elkaar moeten ondernemen.” 

Kwetsbare opstelling
Als voorbeeld van die zoektocht noemt 
Barend de vermindering van het eiwitgehalte 
in het rantsoen, een onderwerp dat zowel bij 
boeren als bij voerproducenten gevoelig ligt. 
Dankzij de Proeftuin is de discussie hierover 
op een positieve manier aangezwengeld. Dat 
kwam heel duidelijk naar voren tijdens de 
bijeenkomsten die vanuit de Proeftuin zijn 
georganiseerd om het gesprek aan te gaan 
met belangrijke ketenpartijen, zoals Friesland 
Campina en diervoederproducenten. Barend: 
“Als ik zie hoe kwetsbaar De Samenwerking 
zich opstelde, dan heb ik daar wel waarde-
ring voor. ‘Reken ons niet af op een scherp 
advies’, was de kern van hun betoog richting 
de afnemers. Vrij vertaald: als je wilt dat we 
je helpen om bepaalde doelstellingen te 
behalen, in dit geval ammoniakreductie, kán 
het zijn dat we de veiligheidsmarge in het 
rantsoen voor het realiseren van je melkop-
brengst naar beneden moeten bijstellen. We 
hopen dat je daar begrip voor hebt als het 
een keertje te scherp was en verkeerd 
uitpakt.”

Prikkelende campagne draagt  
bij aan denkomslag

Barend Meerkerk

Om effect te hebben, mag een 
boodschap best een beetje schuren. 
Vandaar dat voor Proeftuin 
Veenweiden een stevige campagne 
is ontwikkeld. Vooral de slogan ‘Als 
je niks doet heb je straks wel de 
ruimte’ kwam binnen bij de doel-
groep. Logisch ook, want de achter-
liggende boodschap is helder: als de 
melkveesector in Nederland het 
niet voor elkaar krijgt om 25% 
ammoniakreductie te realiseren, 
bestaat de kans dat er weer fors 
gesneden moet worden in het 
aantal melkkoeien.
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“Als je niks doet 
heb je straks wel 

de ruimte”
25% ammoniakreductie  

moet en kán!
Kijk op www.opGrondvanMorgen.nl
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‘Mestverdunning? Doen!’

Dankzij zijn deelname aan Proeftuin 
Veenweiden mag Jaap Schep uit 
Bergambacht zich met recht een 
specialist op het gebied van mestver-
dunning noemen. “Ik zeg: doen!”

Al vóór zijn deelname aan het project was 
Jaap een groot voorstander van sleepslang-
bemesting en had hij al ervaring met 
mestverdunning. Maar omdat hij meer wilde 
weten over de juiste mengverhouding, is hij 
in het voorjaar van 2017 met proeven van 
start gegaan. Een areaal van 14 hectare werd 
opgeknipt in drie percelen, waarna mest en 
water werden uitgereden in de verhouding 
1:1, 2:1 en 3:1.

Het beste resultaat
Jaap diende de mest in het verleden zelf al 
toe in de meest gunstige verhouding van 
twee delen mest op één deel water. Jaap: 
“Dat leverde voor de grasopbrengst het 

beste resultaat op. Bovendien is het gras na 
het toedienen van verdunde mest weer 
sneller smakelijk voor je vee.” Maar wat 
blijkt? De verhouding 2:1 pakt óók voor het 
terugdringen van de ammoniakemissie goed 
uit. Belangrijk voor de doelstelling van de 
Proeftuin. Uit metingen blijkt dat een 
verdere verdunning niet perse meer 
reductie oplevert. Wél kan er nog winst 
worden behaald door de mest onder de 
juiste weersomstandigheden uit te rijden. 
Stelregel daarbij: hoe lager de windsnelheid 
en de temperatuur, en hoe minder zonne-
straling of hoe hoger de luchtvochtigheid is, 
hoe lager de ammoniakemissie.

Voordelen wegen op tegen nadelen
Maar verdunning van mest, dat brengt toch 
meerkosten met zich mee? “Een veelge-
hoord argument om er nog niet aan te 
beginnen,” aldus Jaap. “Maar veel staat of 
valt met de capaciteit van de loonwerker.  

Als een loonwerker een sleepslangbemester 
met een werkbreedte van 12 meter gebruikt, 
is hij met 1 of 2 rondjes per perceel klaar. Dat 
lukt natuurlijk niet met een mesttank met 
een werkbreedte van 6 meter. Minder 
rondjes betekent minder drukbelasting voor 
de bodem. En daarmee minder aantasting 
van de structuur. Nóg een winstpunt: ik heb 
mijn kunstmestgift, die ik ook vloeibaar laat 
aanbrengen, beter kunnen afstemmen op 
de mestgift.”  

Al met al wegen de voordelen van mestver-
dunning op tegen de nadelen, benadrukt 
Jaap. “In de Proeftuin hebben we ernaar 
gestreefd om de ammoniakemissie in drie 
jaar tijd met 25% te verminderen. Als je 
weet dat je met mestverdunning al direct 
20% te pakken hebt, kan ik alleen maar 
zeggen: doen!”

Jaap Schep
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Onderwaterdrainage:  
mes snijdt aan meerdere kanten

Eigenlijk is het een project bínnen een 
project: de onderwaterdrainage van 
pilotboer Bartlo Hoogendijk uit 
Driebruggen. De eerste resultaten? Die 
zien er veelbelovend uit!

Het was een collega/buurman van Bartlo die 
vijf jaar geleden de eerste aanzet gaf tot het 
project. Hij wilde iets doen aan de daling van 
de bodem. In samenwerking met het water- 
schap en de provincie is toen besloten om 
een proef met onderwaterdrainage op te 
tuigen. Het gaat om een ambitieus project, 
waarbij in de Lange Ruige Weide-polder  
300 hectare grond van een waterinfiltratie-
systeem wordt voorzien. 

Minder mineralisatie
Afgelopen voorjaar is de onderwaterdraina-
ge aangelegd in de percelen van Bartlo. Het 
systeem functioneert boven verwachting, 
constateert hij: “De grondwaterstand gaat 

écht omhoog. Het water staat nu op 40 
centimeter onder het maaiveld. Normaal 
gesproken zou dat 60 tot 70 centimeter 
zijn.” Bartlo schetst dat daarmee niet alleen 
de inklinking van de bodem wordt tegenge-
gaan, maar ook de mineralisatie. En dat is 
weer van belang voor de ammoniakreductie. 
Ammoniakemissie neemt toe naarmate 
veevoer meer eiwit bevat. Op veenbedrijven 
is het ruweiwitgehalte in gras (het rantsoen 
van veel koeien bestaat voor 80-90% uit 
gras) vaak hoog door mineralisatie, die voor 
een flinke ‘bemesting’ van de bodem zorgt. 
Minder mineralisatie betekent dus minder 
eiwit en daarmee minder ammoniak.

Leren omgaan met nattere percelen
De komende drie jaar moet duidelijk worden 
welke invloed onderwaterdrainage heeft op 
de waterkwaliteit in het gebied. Daarnaast is 
het voor de boeren belangrijk om te leren 
hoe ze met nattere percelen moeten 

omgaan. Bartlo. “Het is nu zaak om uit te 
zoeken wat de optimale situatie is. Met het 
oog op de draagkracht van de bodem moet 
de grondwaterstand natuurlijk ook weer niet 
te hoog komen. Ook de hoosbuien van de 
laatste tijd spelen daarbij een rol. Na zo’n bui 
is het in ieder geval verstandig om niet direct 
met je machines het land op te gaan.”

Positief effect, het hele jaar door
Bartlo is positief gestemd over het vervolg 
van de proef, omdat het mes aan meerdere 
kanten snijdt. “Zomers zorgt de onderwater-
drainage voor een hogere grondwaterstand, 
die de inklinking van het veen tegengaat. In 
het voor- en najaar werkt het systeem juist 
omgekeerd: overtollig water wordt afge-
voerd naar de sloot. De grond blijft dan 
droger, waardoor we eerder kunnen 
beweiden. En dat is weer gunstig voor de 
ammoniakreductie.”

Bartlo Hoogendijk
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De 10 pilotboeren van Proeftuin Veenweiden

Jan Christiaan Anker Wouter Beukeboom Jan Graveland Bartlo Hoogendijk

Jaco Kastelein Richard Korrel Arno Plomp

Jaap Pronk Jaap Schep

Mattias Verhoef
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Dat is, in een notendop, de uitkomst van het 
gedragsonderzoek dat rond Proeftuin 
Veenweiden is uitgevoerd. De hamvraag bij 
het onderzoek: waarom zijn melkveehouders 
bereid om bepaalde ammoniakemissie-be-
perkende maatregelen wél te nemen en 
andere juist niet?

Het onderzoek, uitgevoerd onder de 10  
pilotboeren, 90 ‘volgerboeren’ en een aantal 
adviseurs, is verricht aan de hand van de 
RESET-methode (zie hiernaast). Die afkor- 
ting staat voor de verschillende motieven die 
ondernemers kunnen hebben om hun 
gedrag aan te passen: regels, educatie, 
sociale druk, economische prikkels en tools. 

Groepsbijeenkomsten werken goed
Een heldere conclusie uit het onderzoek is 
dat groepsbijeenkomsten meer impact op 
educatie en gedragsverandering hebben  
dan individuele gesprekken. Onderzoeker 
Paul Galama van Wageningen Livestock 
Research:  “Groepsbijeenkomsten, waarbij 
theorie en praktijk bij elkaar komen,  
zijn zowel kostenefficiënt als effectief.  

Je leert van elkaar, inspireert elkaar. Dat 
wordt enorm gewaardeerd.”

Een andere uitkomst: pilotboeren willen 
vooral gecoacht worden, terwijl volgerboeren 
meer geholpen zijn bij advies op maat. 
Pilotboeren zijn bereid om actief in te spelen 
op maatschappelijke signalen, constateert 
Paul. “Ze zijn bereid om hun nek uit te steken 
en aan de slag te gaan met de nieuwste 
ontwikkelingen. Een mooi voorbeeld waaruit 
blijkt hoe sterk ze daarbij in hun schoenen 
staan, zijn de pilotboeren die de discussie 
aangaan met voedingsadviseurs, bijvoor-
beeld over de hoeveelheid eiwit in het 
rantsoen. Volgerboeren staan daar over het 
algemeen iets anders in. Zij willen vooral 
concrete adviezen over de consequenties 
van bepaalde maatregelen voor hun bedrijf.”

Data slim analyseren 
Op het gebied van kennisdeling valt nog 
meer winst te behalen, aldus Paul. Hij pleit 
voor een betere interactie tussen álle partijen 
in de kennisinfrastructuur: boeren, adviseurs, 

Nog veel winst te behalen door 
verbetering kennisnetwerk

Gedragsonderzoek toont aan:

Paul Galama

In de strijd tegen ammoniakemissie 
is nog veel winst te behalen. Een 
betere samenwerking tussen alle 
partijen in het kennisnetwerk kan 
daar een belangrijke bijdrage aan 
leveren. Waarbij de nadruk moet 
komen te liggen op groepsvoorlich-
ting én op het leren van grensver-
leggende experimenten bij boeren 
en proefbedrijven.

Lees verder op pagina 18
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De RESET-methode 

Verschillende ondernemers hebben verschillende motieven voor gedragsverandering. De RESET-methode hanteert er 
vijf: Regels, Educatie, Sociale druk, Economische prikkels en Tools.

Gedragsverandering volgens de RESET-methode (Jansen et al, 2012).

Verandering van gedrag

VrijwilligVerplicht

Externe motivatie Interne motivatie Externe motivatie

OmstandighedenDwang

Normen & waarden Beloning & boetes Voorzieningen &  
middelen

Regels Educatie Sociale druk Economische prikkels Tool
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onderzoekers en beleid. “We leven teveel 
langs elkaar heen,” aldus de onderzoeker.  
“Er zijn heel veel gegevens beschikbaar. 
Denk bijvoorbeeld aan de adviesbureaus die 
over eigen kengetallen beschikken. Al die 
data kun je slim analyseren, door gebruik te 
maken van benchmarking. Tegelijkertijd 
moeten we streven naar een netwerkaan-
pak waarbij boeren zélf een grote inbreng 
hebben. Met respect voor commercie, want 
commerciële partijen kunnen met hun eigen 
tools een wezenlijke bijdrage leveren aan de 

opdracht die er ligt. Wat dat betreft is de 
zuivelindustrie al op de goede weg, door 
goed ondernemerschap te belonen. 
Stimuleren helpt altijd beter dan wettelijk 
verplichten of straffen.” 

Ook voor de beleidsmakers heeft Paul een 
tip: “De overheid kan ervoor kiezen om 
initiatieven vanuit een helicopterview te 
volgen, maar doet er beter aan om actief 
mee te doen. Dus middenin het proces gaan 
staan en meediscussiëren.”

Economisch voordeel stimuleert
Weinig verrassend: economische prikkels 
vormen een sterke stimulans om bepaalde 
maatregelen uit te voeren. Daarom hebben 
vooral veldmaatregelen in de Proeftuin 
bijgedragen aan een vermindering van de 
ammoniakuitstoot. Minder jongvee, meer 
beweiden en mest verdunnen zijn maatre-
gelen waar melkveehouders economisch 
voordeel van zien en dus makkelijk te 
stimuleren zijn.
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Tools kunnen helpen om bedrijfsplannen 
nóg beter door te rekenen. Wat daarbij 
opvalt is dat sommige boeren behoefte 
hebben aan simpele hulpmiddelen en 
anderen de voorkeur geven aan meer 
diepgaande tools. “Neem de 
Kringloopwijzer,” schetst Paul. “Die tool geeft 
weliswaar veel inzicht, maar biedt op dit 
moment toch vooral een terugblik. Het zou 
mooi zijn als er ook een stimulerende 

werking vanuit gaat. Bijvoorbeeld inzichtelijk 
maken welke winst er te behalen is met de 
reductie van de ammoniakemissie.”

Complexe sociale druk
De sociale druk die melkveehouders ervaren 
is complex, zo wijst het onderzoek verder 
uit.  Pilotboeren zijn zich erg bewust van de 
maatschappelijke druk op de veehouderij en 
spelen daar vanuit hun eigen drive tijdig op 

in. Volgerboeren doen dit minder en hebben 
meer druk van buitenaf nodig om te 
veranderen, bijvoorbeeld via de adviseurs 
die het erf betreden. Paul: “Daarbij is het 
voor de boeren van belang dat adviseurs een 
totaaloverzicht kunnen bieden. Dus een 
integraal inzicht in bemesting, graslandma-
nagement, voeding, diergezondheid, 
gewasproductie en melkproductie.”
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‘Eigen sleepslangsysteem 
biedt veel voordelen’

Alles in het teken van gezond vee. Dat 
is, kort samengevat, de ondernemers-
visie van Jan en Conny Graveland uit 
Oudewater. Op het gebied van de 
populatie jongvee, beweiding en 
vermindering van ruw eiwit in het 
rantsoen, behaalt Jan al jaren hoge 
scores. Zijn beweegreden om mee te 
doen aan Proeftuin Veenweiden? De 
wens om de ammoniakemissie nóg 
verder omlaag te brengen.

In het verleden liet Jan alleen de eerste 
snede bemesten door een loonwerker, met 
verdunde mest. Het eerste jaar van de 
Proeftuin heeft hij alles door de loonwerker 
laten doen, met mest die voor een derde 
was verdund met water. Daarbij liep hij in de 
praktijk tegen een paar dingen aan. Voor de 
loonwerker was het een bewerkelijke klus, 
vooral vanwege de relatief kleine percelen 
om te bemesten - een gevolg van de hoge 
beweidingsgraad. Bovendien bleek het lastig 
om de loonwerker in te plannen om tijdens 
‘goede’ weersomstandigheden te bemesten. 
Het was de hoogte van de loonwerkersreke-
ning die Jan vervolgens aan het denken 
zette. Kon dat niet anders? Bijvoorbeeld door 
zélf volledig te gaan bemesten?

Met app alles zelf regelen
Na rijp beraad besloot Jan naar een 
mechanisatiebedrijf te stappen om zijn 
ideeën voor te leggen. Zijn voornaamste 
wens: een éénmans-sleepslangsysteem, 
met dezelfde capaciteit als de mesttank van 
zo’n 30 kuub mest per uur. Dat is gelukt, 
vertelt Jan: “Met een app op mijn telefoon of 
tablet kan ik nu vanuit het land zowel de 
trekker voor de mestpomp als de elektrische 
waterpomp regelen, inclusief het percenta-
ge water dat ik wil toedienen. In de zomer ga 
ik tot 65%. De app geeft ook de gewenste 
rijsnelheid aan bij de opgegeven dosering 
mest.”

Investering meer dan waard
Met de aanschaf van het systeem was een 
flinke investering gemoeid. Naast een 
mestpomp, waterpomp, haspels en een 
bemester had Jan 200 meter vaste leiding 
en 1.000 meter sleepslang nodig. “Maar het 
is me de investering meer dan waard, want 
ik krijg er veel voor terug,” aldus Jan. “Ik 
verwacht de kosten binnen 7 jaar terug te 
verdienen omdat ik bespaar op de loonwer-
ker. Daarbij is de hogere benutting van de 
drijfmest niet meegerekend. Komt bij dat 
mijn machines lichter zijn dan van een 
loonbedrijf. Het totaalgewicht blijft onder de 

6 ton. Dat is goed voor de bodem. Ook 
belangrijk: ik krijg er maximale flexibiliteit 
voor terug. Ik bepaal nu zelf wanneer ik de 
mest het beste kan uitrijden. Niet in de volle 
zon dus en het liefst ‘s avonds!”

Niet bang zijn om dingen te proberen
Voor zijn collega-melkveehouders in het 
veenweidegebied die willen bijdragen aan de 
ammoniakreductie heeft Jan nog een tip: 
“Je moet de dingen doen die bij je passen en 
tegelijkertijd niet bang zijn om iets uit te 
proberen.” Het goede voorbeeld gevend gaat 
Jan ook zelf door met experimenteren. Zo 
heeft hij dit jaar de voorjaarsgift in twee 
‘porties’ toegediend. De eerste keer na 15 
februari, zodra het land het ‘toeliet’, en een 
paar weken later nog een keer. Jan: “Het 
voordeel van die dubbele bewerking? De 
gedachte is dat zo’n eerste gift het bodemle-
ven op gang brengt en je daarmee op 
kunstmest kunt besparen.”

Jan Graveland
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‘Experimenten Proeftuin 
hebben zich écht bewezen’

Teus Verhoeff

Ammoniakreductie kan op verschillende 
manieren worden bereikt. Naar aanleiding 
van keukentafelgesprekken met de tien 
pilotboeren, waarbij de uitkomsten van de 
Kringloopwijzer van 2015 het uitgangspunt 
vormden, is de Proeftuin in 2017 met 
verschillende experimenten van start 
gegaan. De focus is uiteindelijk vooral op 
verdunning van mest, de hoeveelheid eiwit 
in het voer en een optimale beweiding 
komen te liggen.

Succesformule
Nu, drie jaar verder, kunnen we constateren 
dat Proeftuin Veenweiden zich écht 

bewezen heeft, stelt Teus: “Vooral mestver-
dunning is een succesformule gebleken om 
de uitstoot van ammoniak te beperken. Ook 
het beweidingsexperiment is geslaagd. 
Meeliftend op de fosfaatproblematiek 
hebben de deelnemers hun aantal stuks 
jongvee teruggebracht. En doordat ze nóg 
meer zijn gaan beweiden, is minder 
ammoniak vrijgekomen, omdat urine en 
mest in het veld van elkaar gescheiden 
blijven.” 

Minder eenduidig
Vermindering van eiwit in het rantsoen is 
wat minder uit de verf gekomen, aldus Teus. 
“Experimenteren met het ruweiwitgehalte is 
minder eenduidig en risicoloos dan mest-
verdunning. Dat kon je ook merken aan de 
houding van sommige landelijk opererende 
voerleveranciers. Die zijn er in mijn beleving 
onvoldoende achter gaan staan. Ik denk dat 
je hun houding nog het best kunt omschrij-
ven als ‘van neutraal tot terughoudend’. Dat 
heeft remmend gewerkt.”

Differentiatie op bedrijfsniveau
Teus ziet de betrokken partijen inmiddels 

wél in beweging komen. “Nu de Raad van 
State een streep heeft gezet door het 
Nederlandse stikstofbeleid (PAS, het 
Programma Aanpak Stikstof, red), zie je dat 
voerleveranciers gaan schakelen. Dat zag je 
ook toen het met fosfaat menens werd. Ik 
ben ervan overtuigd dat minder eiwit 
kansen biedt om de ammoniakemissie aan 
te pakken. Onafhankelijke voeradviseurs 
vinden dat ook. Het klopt dat het complex is 
en dat meerdere facetten een rol spelen. Het 
sleutelwoord om er een succes van te 
maken? Differentiatie op bedrijfsniveau.”

Als begeleider van de ‘Proeftuin-
experimenten’ blikt Teus Verhoeff  
van PPP-Agro Advies terug op een 
enerverend project: “Ik heb de 
afgelopen drie jaar met een fantas-
tisch team mogen samenwerken.  
De pilotboeren hebben stuk voor stuk 
de juiste mentaliteit, zijn positief 
ingesteld en vooruitstrevend. We 
hebben met elkaar prachtige dingen 
in gang gezet!”
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Hoe verlaag je de ammoniakemissie op veen met tenminste 25% om  
de doelen van de Duurzame Zuivelketen in 2020 te bereiken?  
Deze Melkvee(n)wijzer biedt effectieve maatregelen, uitgetest door 
melkveehouders uit Proeftuin Veenweiden.

25% 
Melkveehouders in Proeftuin  

Veenweiden realiseren ruim 25 %  
reductie van ammoniakemissie door 
slimme managementmaatregelen.

40% 
Drijfmest uitrijden in een verdunning  

van 1 deel water op 2 delen mest levert 
40% minder ammoniakemissie op. 

150

Een RE van 150 in het rantsoen geldt als 
norm op veen, met melkproductie op 

niveau en waarbij de productie van  
ammoniak in mest niet onnodig hoog is.

reductie van 
ammoniakemissie

minder ammoniak-
emissie met drijfsmest
uitrijden

RE in het rantsoen

Over ammoniak
Ammoniak is een gas dat vooral vrijkomt wanneer mest en urine bij elkaar komen. Am- 
moniak-lekkage ontstaat vooral op plaatsen die in open verbinding staan met de lucht:  
de stalvloer, de mestopslag onder de roostervloer en bij het uitrijden van mest. 

Slimme strategieën 
Om ammoniak-lekkage te verminderen moet gestuurd worden op de stikstof kringloop 
van het bedrijf. Vergelijk het bedrijf met de daardoorheen lopende stikstofstromen met een 
poreuze band; die krijg je nooit helemaal dicht. Om niet teveel te verliezen moet je de druk 
in de band niet te hoog laten oplopen. Zo is het op het melkveebedrijf de kunst om met 
behoud van productie de stikstofstroom van voer, naar vee, naar mest niet hoger te laten 
oplopen dan nodig is. Dat kan door het RE gehalte in het rantsoen niet hoger te laten wor-
den dan 150. Dat betekent: minder RE in het gras of minder in het krachtvoer. 

Strategieën zijn dus: 
1. Een niet te hoog RE gehalte in het voer
2. Het tegengaan van lekkages waar dat mogelijk is. 

FACTSHEET
Melkvee(n)wijzer reductie ammoniakemissie

N stroom
Rantsoen: RE/VEM

Lekken

Beweiding
1,3%

Aanwending 
kunstmest

11%

Aanwending 
drijfmest

34%Stal- en mestopslag
50%

Verliezen van ammoniak uit het melkveebedrijf, een combinatie van de intensiteit van de stroom van 
stikstof door het bedrijf en het aantal en de grootte van lekken (Van Bruggen et al., 2018).
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Sturen op RE in het rantsoen
De sleutel om scherp op de norm te voeren, 
ligt op melkveebedrijven in het veengebied 
bij gras, vooral op bedrijven met een groot 
grasaandeel en weinig maïs in het rantsoen. 
Het RE gehalte in gras op veen is ‘vanzelf’ al 
vrij hoog. Dit komt doordat de veenbodem 
veel stikstof levert uit mineralisatie. 

Bij een RE gehalte in graskuil van 170 is het 
nog goed mogelijk om het RE op rantsoen 
niveau op 150 te sturen. Zie ook de gegevens 
van de KringloopWijzer op bedrijven op 
veengrond (Figuur 3). Combinaties van RE 
gehaltes in kuilgras van veel hoger dan 170 
en RE van 150 in het rantsoen komen 
nauwelijks voor. 

Figuur 3: Het RE gehalte in het rantsoen uitgezet 
tegen het RE gehalte in voer voor melkveebedrij-
ven op veengrond; de rode lijn geeft het nage-
streefde RE niveau in het rantsoen aan (en is geen 
regressielijn).

Het juiste maaimoment
Verteerbaarheid, energie (VEM-gehalte) en 
ruweiwitgehalte (RE-gehalte) hangen samen 
met het maaimoment. Gras neemt bij het 
ontspruiten snel stikstof op dat wordt 
verdund over steeds meer drogestof 
naarmate de plant groter wordt. Door later te 
maaien neemt het RE-gehalte af. Later 
maaien kan echter het VEM-gehalte onder 
druk zetten. Denk dus bewust na over het 
maaimoment, let goed op het weer en neem 
eens een monster van je gras voordat je gaat 
maaien! 

Minder kunstmest 
Ook door minder kunstmest te geven stuur 
je op een lager ruw eiwit niveau in het gras. 
Een goede indicatie voor het juiste niveau 
van bemesting zijn de eerder uitgevoerde 
mestgiften en kuilmonsters van de afgelo-
pen drie jaar. Als de stikstoflevering van de 
bodem en van de organische mest beter 
wordt benut, kun je met minder kunstmest 
toe.

Onderwaterdrainage
Onderwaterdrains verlagen de stikstofleve-
ring van veenbodems. Ze zorgen er boven-
dien voor dat het aantal weidedagen in 
voor- en najaar toeneemt en dat de wateraf-
voer tijdens natte perioden toeneemt. En 
daarmee voor een snellere draagkracht van 
de bodem. (Hoving et al, 2008, 2013 en 2015).

Goed inkuilen en slimme inpassing 
van krachtvoer 
Een constante kwaliteit van het kuilgras 
draagt bij aan optimale grasbenutting en 
maakt extra eiwit en energie in krachtvoer 
overbodig. 

Belangrijk bij inkuilen:
• Voorkom/beperk broei
• Plat inkuilen van grassnedes (dus hori-

zontaal in gelijkmatig verdeelde lagen) 
voorkomt grote schommelingen in de 
aangeboden kwaliteit van het kuilgras

De vertering van gras in de pens kan 
bevorderd worden door bijvoorbeeld gerst in 
krachtvoer aan te bieden, in plaats van 
maïsmeel. 

Minder jongvee, langlevende koeien
Genoeg dieren om de melkproductie te 
dragen, en minder jongvee op het bedrijf 
scheelt in de voerbehoefte en daarmee in 
stikstof doorstroom en ammoniakemissie. 
Enkele Proeftuinboeren realiseren een 
productie tot 8000 l melk per ha en een 
goede grasbenutting met een jongveebe-
stand van 4 stuks jongvee per 10 melkkoeien 
in plaats van de gangbare 6-7 stuks jongvee 
per 10 melkkoeien.   

RE Maatregelen
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Voorzieningen in de stal:
Stalvloeren met snelle afvoer van urine of met kleppen 
in de roosters en stallen waarbij water op de stalvloer 
gesproeid of gedruppeld wordt
• Dakisolatie en ventilatiesystemen om de tem- 

peratuur in de stal laag te houden, gunstig voor 
verlagen van de ammoniakemissie

• Volledig isoleren van de stal van de buitenlucht  
in combinatie met luchtwasser

 
Beweiden 
Bij beweiden komen urine en mest op verschillende 
plaatsen terecht. Maximaal beweiden is dan ook een 
goede strategie voor reductie van ammoniakemissie. 
Maar ook bij beweiding blijft scherp voeren van belang 
want bij twaalf uur beweiden per dag, wordt nog steeds 
ongeveer de helft van de mest op stal uitgescheiden. 
Voer dus met eiwitarm voer bij tijdens de 
weideperiode. 

Mest met water verdunnen
Bij mestverdunning wordt water aan drijfmest 
toegevoegd. Deze vloeibare mest kan direct de bodem 
indringen, waardoor minder stikstof in de vorm van 
ammoniak kan vervluchtigen. Recente inzichten laten 
zien dat een verdunning van 2 delen mest op 1 deel 
water de ammoniakemissie beperkt tot op een niveau 
dat vergelijkbaar is met dat van de zodenbemester.

Inspelen op het weer gedurende het 
grasseizoen
Bij bewolkt en regenachtig weer is de ammoniak- 
emissie lager dan bij scherp drogend weer en bij lage 
temperatuur is de ammoniakemissie lager dan bij  
hoge temperatuur. Stem daarom de timing van 
mestaanwending beter af op het weer. 

 

Maatregel: VELD Praktische 
inpasbaarheid Aandachtspunt

Later maaien + Onzekerheid over weer

Minder kunstmest N vanwege hoge N 
mineralisatie

+ Inzicht in verschillen per-
celen

Onderwaterdrains voor minder N 
mineralisatie

+ Investering

Waterverdunnen bij mestaanwenden + + Verhouding  
mest:water

Inspelen op het weer bij  
bemestingstijdstip

+ Beschikbaarheid  
loonwerker

Beter en meer beweiden + + Passend  
weidesysteem

 

Maatregel: VOER EN DIER Praktische 
inpasbaarheid Aandachtspunt

Minder jongvee,  
langlevende koeien

+ Aandacht voor veel factoren

Goed in/uitkuilen + Constante kwaliteit kuil

Optimaal krachtvoer  
met laag RE 

+ Eerste stappen zijn mak-
kelijkst

 

Maatregel: STAL Praktische 
inpasbaarheid Aandachtspunt

Dakisolatie + Investering

Waterspoelen boven de stalvloer + Ervaring nog beperkt

Schone stalvloeren + + Goede landbouwpraktijk

Emissie arme vloer + Investering

Luchtwassers + Kostbaar

Overzicht van maatregelen voor emissie reductie en de praktische 
inpasbaarheid ervan in het veenweidegebied (schaal: +/-, +,  ++).

Ammoniak-lekkage maatregelen
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Rapporten: 
• Bemestende waarde van bagger in het 

voorjaar
• Inzicht in ammoniakemissie op  

veenweidebedrijven
• Minder ammoniakemissie uit de melkvee-

houderij in het veenweidegebied
• Effecten van ammoniak reducerende 

maatregelen in bedrijfsverband
• Scenariostudie mono-vergisten op  

melkveebedrijf met veengrond
• Analyse van gedragsverandering bij het 

verminderen van de ammoniakemissie in 
de Proeftuin Veenweiden

• Verlagen van de ammoniakemissie in de 
Proeftuin Veenweiden

• Eerste verkenning arrangementen om 
ammoniakemissie in het westelijke veen-
weidegebied te reduceren

• Borgen van maatregelen om ammoniak- 
emissie te reduceren

• Naar een depositiegerichte aanpak van 
ammoniakemissies rond de Nieuwkoopse 
Plassen

• Naar een integraal gebiedsgerichte aan-
pak om ammoniakemissie te reduceren

• Naar een ketengerichte aanpak om  
ammoniakemissie te reduceren

• Adviezen aan beleidsmakers  

• Van Proeftuin Veenweiden naar  
Klimaatslim Boeren op Veen 

• Mogelijkheden tot vermarkten van  
reducties in ammoniakemissie in het  
westelijk veenweidegebied 

Relevant rapport gefinancierd uit 
aanverwant project:
• Benutting verdunde mest aangewend met 

sleepvoetenmachine op grasland

Factsheets:
• Factsheet: Melkvee(n)wijzer reductie 

ammoniakemissie
• Factsheet: 25% minder ammoniakemissie. 

Het kan!

Notitie:
• Effect van het sleepvoetverbod op de 

ammoniakemissie

Artikelen:
Op onze website proeftuinveenweiden.nl 
vindt u onder de rubriek “Nieuws” diverse 
artikelen en nieuwsberichten over de  
projecten en activiteiten binnen het  
programma.

Artikelen die binnenkort verschij-
nen in wetenschappelijke papers:
• Herbage nitrogen uptake from minerali-

zation of dairy grasslands on peat soils is 
influenced by soil and weather variables. 
Manuscript submitted to Nutrient Cycling 
in Agroecosystems (applied July 2019).

• Effects of CaCO3, CaSO4, MgCO3 and 
MgSO4 on grass N yield and soil chemical, 
physical and microbiological properties of 
drained peat soil. Manuscript submitted to 
Biology and Fertility of Soils.

• Lolium perenne L. varieties selected for  
N content on mineral soils showed limited 
differences on peat soils. Manuscript in 
preparation for submission in the Journal 
of Agronomy (autumn 2019).

• Can the presence of ribwort plantain 
(Plantago lanceolata L.) improve nitrogen 
cycling in dairy grassland systems on peat 
soils? Manuscript submitted to the New 
Zealand Journal of Agricultural Science.

• The effect of kurzrasen and strip-grazing 
on grassland performance and soil quality 
of a peat meadow. Manuscript submitted 
to the Journal of Sustainability, special 
issue grazing.

Publicaties Proeftuin Veenweiden
Publicaties beschikbaar op de website: www.proeftuinveenweiden.nl/publicaties 
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