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Enkele positieve ervaringen met duurzame innovaties 

• Een verdienmodel voor extensieve melkveebedrijven met nieuw merk kaas op basis 
van veel vers gras en hooi

• Integraal aandacht en verbetering van de bodemkwaliteit m.b.v. Bodemscan; o.a. 
verbetering van organische stofvoorziening

• Precisiebemesting en bemesting met circulaire meststoffen

• Water toevoegen bij de bemesting

• Efficiënter (meer vers gras) voeren met ureummeter op het bedrijf

• Meer biodiversiteit door randenbeheer en/of kruidenrijk grasland

Doel: beter verdienmodel en lagere overschotten in de 
Afrekenbare Stoffenbalans; dus minder emissies.

Financiële stimulering van lagere overschotten in de 
stoffenbalans (doelvoorschrift) zou dergelijke innovaties 
sterk bevorderen. En met minder fraudedruk, daar deze 
maatregelen al snel economisch rendabel zijn. Vaak wel 
een ‘zetje’ nodig om deze ‘stappen’ te zetten.



Een zeer smaakvolle en gezonde kaas; met de juiste onverzadigde 
vetzuren en CLA’s op basis van veel vers gras en hooi

Hein Schumacher (CEO Friesland 

Campina:

“Eind maken aan race to the

bottom” (met concurreren op 

duurzaamheid en biodiversiteit)

“Ik wil graag concurreren, maar 

dan op smaak”

https://uuthooi.nl/

https://uuthooi.nl/
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Integrale innovaties rond de bodem (met hulp van de BodemScan)
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Met innovaties als Precisiebemesting



… met 
Precisiebemesting



Precisiebemester 0.5 met Mestkeuken

Met ‘Mestkeuken” (links) 
kan een juiste cocktail van 
meststoffen worden 
samengesteld met 
toevoeging van water voor 
plaatspecifieke toediening 
van de juiste nutriënten 
aan de bodem 

Met deze machine kan de 
cocktail van meststoffen  
plaatsspecifiek worden 
toegediend. Waarbij verdichting 
wordt voorkomen door de zeer 
lage bandenspanning (tot 0,5 
bar).





Precisie en natuur gaan ‘precies’ goed samen



https://www.youtube.com/watch?v
=SePQJit2zyU&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=SePQJit2zyU&feature=youtu.be


Het draait uiteindelijk om 
het rendement per hectare
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“Verdienmodel geeft aan dat meer niet altijd beter is: spaakwielbemesting met 
circulaire meststof ZA gaf in dit jaar hoogste rendement”



Vergelijking: Vloeibare circulaire meststof ZA met spaakwielbemester versus KAS,  op veen:
Veel regen tot in maart, kunstmest laat gestrooid, ZA op 1 en door droogte KAS pas op 8 april
- De opbrengst van het KAS-perceel was op 21 april veel lager en bleef ook op 5 mei achter
- Op 5 mei was er op het perceel met ZA een mooie verhouding DVE-OEB; het KAS-gras had 

nog een zeer hoge OEB, wel veel ruw eiwit maar veel onbestendig
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Beter op de eiwitnorm voeren m.b.v. ureummeter op het 
melkveebedrijf, zodat sneller kan worden bijgestuurd.





Verloop stikstofoverschot per ha op melkveebedrijven op 
zand





Aanbevelingen

• Natuur, bodem, voedsel en boer waarderen op hun waarde
• Kansen voor ondernemers om te innoveren in markt en duurzame 

bedrijfsvoering
• Financiële stimulansen vanuit beleid geven veel meer maatschappelijke 

baten dan saneren en dure stalaanpassingen. Met minder fraudedruk, omdat 
de innovaties al snel rendabel worden of al zijn.

• Sturen (stimulansen) op doelvoorschriften, zoals met Afrekenbare 
Stoffenbalans, heeft veel voordelen. Gestart kan worden met het 
afrekenbare stikstof- en fosfaatoverschot per ha, waarbij rekening kan 
worden gehouden met het gebruik van circulaire middelen. Later koolstof 
e.a. stoffen.

• Een doel als “een percentage randenbeheer en/of kruidenrijk grasland” kan 
in de financiële prikkel worden meegenomen.

• Niet alleen Kennis overdragen, maar aandacht voor combinatie van Beliefs, 
Kennis, Houding en Gedrag

• Precisiebemesting met veel aandacht voor organische stof als dierlijke mest 
en minder en/of ander kunstmestgebruik


