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Ondenruerp: Onderzoeksrapporten over ruimte voor verantwoorde groei melkvee-

houderij

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij sturen wij u ter informatie twee rapporten toe, waarin accountskantoor Accon

AVM en de Wageningen Universiteit hebben onderzocht welke ruimte er in Noord-

Nederland is om de melkveehouderij binnen het fosfaatplafond op een verantwoorde

wijze te laten groeien na het vervallen van het melkquotum. Het onderzoek is uit-

gevoerd in gezamenlijke opdracht van de colleges van GS van Groningen, Fryslân en

Drenthe.

Met het vervallen van het Europese systeem van de melkquotering in 2015 is de al-

gemene verwachting dat de melkproductie in Nederland zal toenemen. Het Rijk wil bij

voorkeur de melkquotering niet vervangen door een Nederlands systeem van dier-

rechten voor melkvee. Wel is wetgeving voorbereid die een verantwoorde groei van

melkveehouderij moet garanderen, namelijk de Wet verantwoorde groei melkveehou-

derij. Deze wet richt zich specifiek op de extra fosfaatproductie in rundveemest bij een

toename van de melkproductie.

Het wetsvoorstel biedt nu gelijke kansen aan grondgebonden groei en groei door

middel van mestvenverking, terwijl grondgebonden groei een duurzamer groeimodel

is, dat op meer maatschappelijk draagvlak kan rekenen en ook meer bijdraagt aan de

internationale positie van Nederland als land van hoogwaardige en duurzame land-

bouw. ln de noordelijke provincies is er voornamelijk sprake van grondgebonden

melkveehouderij. Vandaar dat ook de noordelijke inzet is om het wetsvoorstel aan te
passen, zodat het meer kans biedt aan grondgebonden groei dan aan groei met

alleen mestveruverking. Het is namelijk een ongewenste ontwikkeling dat een boer die

nu al een fosfaatoverschot heeft snel door kan groeien met behulp van mestverwer-

king, terwijl een melkveehouder die nog grond en mestplaatsingsruimte heeft op zijn

eigen bedrijf of in de nabije omgeving in zijn geleidelijke groei beperkt wordt vanwege

het landel ijke fosfaatplafond.
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Naast meer aandacht voor grondgebondenheid in de uitwerking van de concept-Wet

verantwoorde groei melkveehouderij, zullen melkveehouders zelf ook actie moeten

ondernemen om groei binnen de fosfaatnormen mogelijk te maken. Het rapport van

Accon AVM geeft hiervoor een aantal oplossingsrichtingen: efficiënter voeren, hogere

melkproductie per koe, minder jongvee en een betere samenwerking lokaal/regionaal

tussen melkveehouders en akkerbouwers om de mest te kunnen plaatsen.

Een verantwoorde groei van de melkveehouderij wordt naast fosfaatproductie mede

bepaald door de regelgeving van de EU en het Rijk voor Natura2000 en ammoniak-

emissies én het ruimtelijk beleid van de provincies en gemeenten. Bij een uitbreiding

van een individueel bedrijf zullen alle ingrediënten integraal beoordeeld en getoetst

moeten worden, want het sturen op een lagere fosfaatproductie door efficiënter te

voeren, het realiseren van een hogere melkproductie per koe en het aanhouden van

minder jongvee op het bedrijf zal uiteraard ook effect hebben op de ammoniakemissie

van het bedrijf.

Provincies en stakeholders werken op gecoördineerde wijze samen aan een verant-

woorde groei van de melkveehouderij binnen de grenzen van het fosfaatplafond. leder

vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Zo hebben de provincies het op zich

genomen om met name inzet te plegen op het aangepast krijgen van het nationale

wetgevingsvoorstel. Ook is ons inmiddels toegezegd door de staatssecretaris dat wij

aan de voorkant van het proces inhoudelijk mogen meepraten over een nog op te

stellen actieplan behorend bij de Wet verantwoorde groei melkveehouderij. De pri-

maire sector, de toeleverende en verwerkende industrie, zalzich vooral gaan richten

op de oplossingsrichtingen die in de rapporten worden aangedragen. Zij moeten uit-

eindelijk zorgen dat de totale fosfaatproductie binnen het nationale plafond blijft.

Deze aanpak is een goed en concreet voorbeeld van hoe wij samen met onze part-

ners de uitdagingen aanpakken waar de landbouw voor staat. Een aanpak die past bij

de werkwijze zoals wij hebben beschreven in de Wegwijzer landbouw, die op

3 september 2014 in de Statencommissie Omgevingsbeleid is behandeld. Wijwerken
op dit moment aan een nadere concretisering van andere dossiers zoals wij vinden

dat die passen binnen de Wegwijzer landbouw. Wij willen deze graag op korte termijn

aan u presenteren, voordat wij de Wegwijzer landbouw, aangevuld met een concrete-

re Uitvoeringsagenda, opnieuw aan u voorleggen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

--

secretaris

Samenvatting onderzoek verantwoorde groei melkveehouderij

Groei kansen mel kveehouderij Noord-Nederland

Melkveehouderij en mestplaatsingsruimte in Groningen, Friesland en Drenthe

Bijlage



Visie Noord Nederland op verantwoorde,  
grondgebonden groei melkveehouderij

Het Noorden staat voor een flinke groei in de melkveehouderij. Dat is goed voor de economie en 

werkgelegenheid. Deze groei willen wij verantwoord laten zijn waarbij we samen met de sector 

de principes van grondgebondenheid, weidegang en duurzaamheid willen volgen.

Grondgebonden groei met productie van ruwvoer en afzet van mest in de regio, en met moge-

lijkheden voor weidegang, is een duurzamere vorm van groei. Om die reden zetten de provincies 

Groningen, Drenthe en Fryslân zich in om de melkveehouderij in Noord Nederland te faciliteren 

bij de acties en innovaties die nodig zijn om deze groei te realiseren. Ook pleiten de noordelijke 

provincies voor een zodanige invulling van het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij 

dat voorrang wordt gegeven aan grondgebonden groei boven groei via mestverwerking.

Dit standpunt wordt onderbouwd met een verkenning naar de groeikansen van de melkveehouderij 

in Noord Nederland.

Aanleiding

Met het vervallen van het Europese systeem van de melkquotering in 2015 zal de melkproductie in 

Nederland  toenemen. Het Rijk zal de melkquotering niet vervangen door een Nederlands systeem 

van  dierrechten voor melkvee. Het Rijk wil geenbegrenzing  van het maximaal aantal stuks vee 

per bedrijf, uitgedrukt in hoeveelheid mest. Wel wordt wetgeving voorbereid die een verant-

woorde groei van melkveehouderij moet garanderen. Deze wetgeving lijkt zich vooralsnog alleen 

op fosfaatproductie uit mest toe te spitsen. Dat moet bijdragen aan waterkwaliteitsdoelstellingen 

die de EU in de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water heeft vastgelegd. Groei van de melk-

veehouderij moet ook passen binnen de regelgeving van de EU en het Rijk voor Natura 2000 en 

ammoniakemissie (de PAS) en het ruimtelijk beleid van de provincies en gemeenten. 

Verkenning groeikansen melkveehouderij Noord-Nederland
In opdracht van de colleges van Gedeputeerde Staten van de drie noordelijke provincies hebben 

Wageningen UR en Accon AVM onderzocht hoe groei van de melkproductie zich verhoudt tot de 

plaatsingsruimte van mest in de regio. Fosfaat uit mest is daarbij de kritische factor. 

Insteek bij deze verkenning was de ambitie van de provincies dat de melkveehouderij in 

Noord-Nederland zich op een verantwoorde, grondgebonden wijze ontwikkelt. 

Aanpak van de verkenning

Op basis van gegevens over de samenstelling van de veestapel en het grondgebruik voerde 

Wageningen UR een aantal basisberekeningen uit. Hierbij is rekening gehouden met  de huidige 

en toekomstige gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat. 2013 Werd als referentiejaar aange-

houden. Accon AVM vulde dat vanuit hun kennis van de noordelijke landbouwpraktijk aan met 

onder meer een analyse van de rekenresultaten en aanbevelingen voor bedrijfsmanagement en 

benodigde innovaties.



Conclusies

De belangrijkste conclusies uit de verkenning zijn:

 Anno 2013, het referentiejaar voor de fosfaatregelgeving van EU en Rijk, waren mestproductie  

 en mestafzet Noord-Nederland in evenwicht met elkaar. Hierbij is rekening gehouden met  

 een beperkte aan en afvoer van mest uit en naar andere regio’s.

  Bij optimale toepassing van het voerspoor kan de melkproductie in Noord-Nederland met  

 15 % groeien, zonder productie van extra fosfaat . Het voerspoor houdt in: gebruik van  

 minder eitwitrijk krachtvoer en optimale benutting van de mogelijkheden om ruwvoer in de  

 eigen regio te produceren. 

  Bij optimale benutting van het veespoor kan de melkproductie in Noord-Nederland met  

 7,5 % groeien, zonder productie van extra fosfaat. Het veespoor houdt in: verlenging van de  

 levensduur van melkvee zodat  minder jongvee aangehouden hoeft te worden, verhoging  

 van de melkproductie per koe. 

Bij optimale benutting van het mestspoor kan de melkproductie verder toenemen, tot 

wel 30% in totaal, waarbij de extra mest nog steeds in de regio –deels op het eigen bedrijf, 

deels daarbuiten maar wel in de regio-  geplaatst kan worden, bij melkveehouderij 

en bij akkerbouwbedrijven. Deze conclusies maken duidelijk dat in Noord-Nederland via 

verantwoorde, grondgebonden groei de melkproductie met 30% toe kan nemen. Hiermee 

heeft Noord Nederland een beter alternatief te bieden dan groei die gepaard gaat met een 

mestoverschot dat geëxporteerd moet worden. 

Voorkeur voor grondgebonden groei van de melkveehouderij is een maatschappelijke verant-

woorde keuze want: 

 productie van voer en afzet van mest kan binnen de regio plaatsvinden, daarmee worden 

 regionale kringlopen verder gesloten; 

 grondgebonden groei biedt meer mogelijkheden voor weidegang;

 er kleven minder risico’s aan dan aan mestverwerking waarvan de technische  ontwikkeling,  

 ruimtelijke inpasbaarheid, financierbaarheid en exploitatie en de afzet van de verwerkings- 

 producten in het buitenland onzeker zijn;

 het voorkomt een negatieve beeldvorming die hoort bij de intensieve veehouderij, kan  

 daarmee rekenen op meer maatschappelijk draagvlak;

 er zijn minder transportbewegingen en er is minder kostbare verwerking nodig.  

Innovatie als  voorwaarde

Voorwaarde is wel dat de sector stappen zet en innovaties doorvoert: in het voer- en veespoor, 

in mestscheiding/mestraffinage zodat afzonderlijke meststromen ontstaan waarmee zowel voor 

de melkveehouderij zelf als voor de akkerbouw mest op maat geleverd kan worden. Dat is een 

vereiste om het gebruik van rundveemest door de akkerbouw te verhogen. Hiervoor zijn ook 

innovaties in stalsystemen nodig, waarbij vaste en vloeibare mest meteen gescheiden worden. 

Al deze maatregelen dragen ook bij aan beperking van de emissie van ammoniak. In welke mate 

dat gebeurt, en of dat afdoende is om aan de natuurvoorwaarden en ammoniakregelgeving (cq. 

de voorwaarden van de PAS en Natura 2000) te voldoen, vergt nog nadere studie.

Samengevat past voorkeur voor de grondgebonden groei van de melkveehouderij die Noord- 

Nederland voor staat, ook heel goed bij het wereldwijde imago van Nederland als land dat kiest 

voor slimme en innovatieve benaderingen in de agrofoodsector met aandacht voor  kwaliteit, 

milieu en hygiëne en maatschappelijke acceptatie. 

Bronnen:

1. Melkveehouderij en mestplaatsingsruimte in Groningen, Friesland en Drenthe (WUR, 2014)

2. Groeikansen melkveehouderij Noord Nederland binnen milieukaders (Accon AVM, 2014)

 

Deze rapporten zijn ook te vinden op onze website www.fryslan.nl/landbouw

http://www.fryslan.nl/landbouw
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VOORWOORD 

De mondiale markten zijn in rep en roer, maar duidelijk is dat de wereldmarkt van zuivel 

groeit. Waar Europa de afgelopen 30 jaar haar aandeel zag afnemen, komt hier met 

einde melkquotering mogelijk een omkeer in. Nieuwe grenzen als milieukaders komen op. 

 

Waar voorheen melkquotering veel zaken in balans hield op het individuele 

melkveebedrijf, maar ook nationaal komt nu een periode van nieuwe kaders en nieuw 

evenwicht. Zowel voor ondernemers als voor beleidsmakers een boeiende periode. 

 

Specifiek voor de melkveehouderij die op milieugebied meer eigen verantwoordelijkheid 

heeft gekregen (geen dierrechten maar ….) een extra uitdaging. Voor beleidsmakers ook 

een extra uitdaging, omdat juist de melkveehouderij voor een belangrijke mate met het 

beheer van een groot deel van het agrarisch buitengebied ook het landschap een 

aankleding geeft en idem dito werkgelegenheid. 

 

Ik wil Jaap Schroder van WUR bedanken voor de plezierige samenwerking, opbouwende 

discussies en zijn ervaring om vanuit CBS/RVO de juiste gegevens te ontvangen. 

 

Ik wil Truus Steenbruggen bedanken voor haar leidende en coördinerende rol namens de 

drie colleges van GS in Friesland, Groningen en Drenthe. Daarnaast wil ik de 

gedeputeerden de heer Kramer, de heer Staghouwer en de heer Munniksma veel succes 

wensen in het verder uitvoering geven van de aanbevelingen en iedereen bedanken voor 

de opbouwende discussies en gesprekken om de opdracht van GS in een korte 

doorlooptijd te realiseren.  

 

Met vriendelijke groet, 

accon■avm accountants b.v. 

Namens deze, 

 

 

 

L.I. van Dellen MAB RB 

Directeur Food & Agri 

Regiodirecteur  
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1 SAMENVATTING 

Een gezonde en duurzame toekomst voor de melkveehouderij met behoud van water en 

luchtkwaliteit vraagt evenwicht tussen dieren en grond. 

Op basis van gegevens over de samenstelling van de veestapel, het grondgebruik, 

voerregime, bemestingsregime en mestacceptatiegraad en daarnaast de milieukaders is 

voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe verkend of er ruimte bestaat voor 

uitbreiding van de melkproductie. 

Er is plaatsingsruimte voor 44 miljoen kg fosfaat, met de huidige acceptatiegraad van 

mest (ruim 60% in akkerbouw en melkvee in de 90%) wordt hiervan 36 miljoen kg fosfaat 

benut door gehouden dieren. Zonder aanpassing en innovatie is geen groei van de 

veestapel en melkproductie mogelijk. 

 

Voor de drie noordelijke provincies zijn de effecten in beeld gebracht van de groei van de 

melkproductie met 30% en 10% wat leidt tot een overschot van respectievelijk 5 en 1,4 

miljoen kg fosfaat. 

Vervolgens zijn de mogelijkheden in beeld gebracht van: 

■ benutten mogelijkheden voerspoor; 

■ benutten mogelijkheden verbeter veestapel; 

■ benutten mogelijkheden verhogen acceptatiegraad mest; 

Onderstaande tabel laat zien dat bij reëel benutten van deze 3 mogelijkheden een groei 

van 30% melkproductie mogelijk is en zonder benutten er vrijwel geen groei mogelijk is. 
Groei 30% melkproductie Groei 10% melkproductie

gehele prov. Frl Gr Dr Totaal gehele prov. Frl Gr Dr Totaal

Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0 Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0

Groei 30% 3,1 0,9 1,0 5,0 Groei 10% 1,0 0,2 0,2 1,4

Netto -5,0 -0,3 0,3 -5,0 Netto -2,9 0,4 1,1 -1,4

Voerspoor -1,5 -0,6 -0,7 -2,7 Voerspoor -1,6 -0,5 -0,6 -2,7

Netto -3,5 0,3 1,0 -2,3 Netto -1,3 0,9 1,7 1,3

Veestapel -0,8 -0,2 -0,3 -1,3 Veestapel -0,5 -0,2 -0,3 -0,9

Netto -2,7 0,5 1,3 -1,0 Netto -0,8 1,1 2,0 2,2

Acceptatie -1,0 -1,2? -1,1? -3,3 Acceptatie -1,0 -1,2? -1,1? -3,3

Netto -1,7 1,7 2,4 2,3 Netto 0,2 2,3 3,1 5,5  
 

Dit rapport geeft vervolgens inzicht in de specifieke situatie in Noord-Nederland. In Zuid- 

Nederland is namelijk doorgaans zaak om te sturen op input of aangekocht voer (fosfaat 

voerspoor en N voerspoor met BEX). In Noord-Nederland is het daarentegen van belang 

om de totale efficiëntie te verbeteren en werkt het niet om bij te sturen op 

input/aangekocht voer. Sturen op output of grondproductie en overall benutten van alle 

nutriënten in mest is van belang. 

Vervolgens worden concrete aanbevelingen gegeven om het voerspoor te benutten 

(hoofdstuk 4), veestapel verbeteringen te benutten (hoofdstuk 5) en de 

mestacceptatiegraad te verhogen (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 6 wordt ook inzicht gegeven 

in mogelijkheden mestscheiding 2
e
 generatie wat kan leiden tot mestfracties met 

verschillende nutrienten waar juist in Noord-Nederland veel behoefte aan is. 

 

Een groei van de melkproductie met 30% geeft ook een hogere nh3 uitstoot. Om te 

voldoen aan de milieukaders voor lucht, zal naast het voerspoor, ook emissie arme 

huisvesting of andere vormen van mestopslag of gescheiden opvang van urine en mest 

van belang zijn. 
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2 UITGANGSPUNTEN EN WERKWIJZE 

2.1 WERKWIJZE 

In 2013 heeft Planburo voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en 

Researchcentrum (WUR) een studie uitgevoerd naar de verwachte ontwikkelingen van 

productie van mest van verschillende diercategorieën, de plaatsingsruimte voor deze 

mest en de mate waarin niet plaatsbare mest – verwerkt – buiten de Nederlandse 

landbouw afgezet moet worden (Willems et al. 2013). 

 

Deze studie is op een vergelijkbare wijze uitgevoerd door WUR (Schroder) en accon■avm 

(Van Dellen) specifiek voor de drie noordelijke provincies met dien verstande dat als 

uitgangspunt genomen is de dier en grond situatie, zoals deze bij CBS/RVO eind 2013 

bekend was. 

 

2.2 BASIS SITUATIE 2013 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor mestproductie: 

■ aantallen aanwezige dieren per provincie (bron CBS 2013); 

■ de diersoort specifieke uitscheiding van N en P (bron CBS); 

■ netto N en P mestimport vanuit/naar andere provincies (bron RVO); 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor mestplaatsingsruimte: 

■ Theoretische ruimte: 

o beschikbare ha. gewas i.r.t. bodemsoort en gewasnorm (bron RVO); 

o derogatie (bron RVO); 

o mestsoort. 

■ Vanuit werkelijke mestproductie en theoretische ruimte is werkelijke 

acceptatiegraad berekend (benutting van toegestane gebruiksnorm). 

 

In de drie noordelijke provincies werd in 2013 een kleine 37 miljoen kg fosfaat in de vorm 

van dierlijke mest geproduceerd waarvan 2/3 uit rundveemest bestond. Hiervan werd 

netto 1 miljoen kg fosfaat naar elders geëxporteerd (vooral vanuit Drenthe terwijl in 

Friesland nog mest wordt aangevoerd). 

 

Een kleine 36 miljoen kg fosfaat is binnen de provincies zelf geplaatst. De theoretische 

plaatsingsruimte bedroeg in 2013 44 miljoen kg fosfaat. Uit dit verschil blijkt dat de 

acceptatiegraad minder dan 100% is geweest. Aangenomen is de volgende situatie: 

■ melkvee met derogatie 97,5% acceptatie; 

■ melkvee zonder derogatie 90% acceptatie; 

■ akkerbouw en overig 64% acceptatie. 

 

Aanscherping van normen in 2014 en 2015 zorgt voor een afname van plaatsingsruimte 

in de drie noordelijke provincies van 2 miljoen kg fosfaat. 
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2.3 TOEKOMST SCENARIO’S 

De volgende toekomstige scenario’s zijn in beeld gebracht: 

1. Scenario 1 met 30% groei melkproductie en scenario 2 met 10% groei 

melkproductie. 

2. Per scenario is de volgende verdieping in beeld gebracht: 

a. Benutten van voerspoor verbeteringen. 

b. Benutten van veestapel verbeteringen. 

c. Verhogen van acceptatie graad mest. 

 

Dit leidt tot het volgende totaal overzicht (zie voor meer achtergrondinformatie bijlage 1 en 

vooral bijlage 2 en voor extra verdieping Schroder 2014): 

Groei 30% melkproductie Groei 10% melkproductie

gehele prov. Frl Gr Dr Totaal gehele prov. Frl Gr Dr Totaal

Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0 Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0

Groei 30% 3,1 0,9 1,0 5,0 Groei 10% 1,0 0,2 0,2 1,4

Netto -5,0 -0,3 0,3 -5,0 Netto -2,9 0,4 1,1 -1,4

Voerspoor -1,5 -0,6 -0,7 -2,7 Voerspoor -1,6 -0,5 -0,6 -2,7

Netto -3,5 0,3 1,0 -2,3 Netto -1,3 0,9 1,7 1,3

Veestapel -0,8 -0,2 -0,3 -1,3 Veestapel -0,5 -0,2 -0,3 -0,9

Netto -2,7 0,5 1,3 -1,0 Netto -0,8 1,1 2,0 2,2

Acceptatie -1,0 -1,2? -1,1? -3,3 Acceptatie -1,0 -1,2? -1,1? -3,3

Netto -1,7 1,7 2,4 2,3 Netto 0,2 2,3 3,1 5,5  
 

De uitgangsituatie is dat de geproduceerde mest vrijwel precies geplaatst kan worden met 

een overschot van 1,9 miljoen kg fosfaat in Friesland (90% melkvee) en een ruimte van 

1,9 miljoen kg fosfaat in Drenthe en Groningen (50% melkvee). Het berekende overschot 

in Friesland en ruimte in Groningen en Drenthe kan ook gelezen worden als netto in geen 

enkele provincie ruimte en acceptatiegraad mest basis 2013 van 98% in Friesland, 67% 

in Groningen en 68% in Drenthe over alle bedrijven. 

 

Voor de toekomstige situatie is het areaal niet bemonsterde gronden niet in klasse P hoog 

ingedeeld maar naar rato verdeeld over alle klassen. Dit geeft 1,6 miljoen kg fosfaat 

ruimte over de 3 provincies. Dit betekent vooral in Groningen en Drenthe dat veel 

percelen nog bemonsterd moeten worden. 

 

Een groei van 30% melkproductie leidt bij business as usual tot een groei van 5 miljoen 

kg fosfaat. De voerspoor mogelijkheden (zie hoofdstuk 4) benutten, kan de totale 

fosfaatproductie met 2,7 miljoen reduceren, waardoor het netto overschot nog steeds 2,3 

miljoen kg fosfaat is.  

 

Het benutten van de veestapel verbetering (zie hoofdstuk 5) kan de fosfaat productie met 

1,3 miljoen kg reduceren, waardoor het overschot nog steeds 1,0 miljoen kg fosfaat is. 

 

Het verhogen van de acceptatiegraad van dierlijke mest (zie hoofdstuk 6) kan de 

plaatsingsruimte met 3,3 miljoen kg fosfaat laten toenemen. Hierdoor is er zelfs nog 2,3 

miljoen kg fosfaatruimte beschikbaar ondanks 30% groei melkproductie. 
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Om de forse groei van 5 miljoen kg fosfaat door groei melkproductie met 30% volledig te 

kunnen plaatsen op de grond die in de drie Noordelijke provincies beschikbaar is, wordt 

dus vrijwel volledig bepaald door de mate waarin verbeteringen voerspoor, veestapel en 

acceptatie graad mest worden gerealiseerd. Zonder of met beperkte realisatie hiervan is 

slechts een groei van 10% melkproductie reëel binnen de beschikbare plaatsingsruimte. 

 

De kaders van de melkveehouderij worden niet alleen door de mestproductie en 

plaatsingsruimte mest bepaald. De overige kaders worden in hoofdstuk 3 beschreven. 

 

2.4 MELKVEEHOUDERIJ SPECIFIEK 

In paragraaf 2.3 is naar de gehele provincie gekeken met alle dieren uit verschillende 

sectoren en grond zowel in gebruik bij melkveehouders als andere sectoren. 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de situatie specifiek op de melkveebedrijven in 2013 

(bron CBS 2013). 

 

# melkvee % bedrijven miljoen kg
bedrijven fosf overschot fosfaat overschot

Noord Holland 914 40                  -0,2

Friesland 2621 44                  -0,3

Zuid Holland 1183 44                  0,0
Groningen 868 49                  0,1
Drenthe 988 52                  0,2

Utrecht 1040 55                  0,2
Gelderland 2567 63                  1,1
Overijssel 2852 70                  1,8
Zeeland 171 71                  0,2
Limburg 461 73                  0,6
Flevoland 202 88                  0,4
Noord Brabant 2094 89                  4,2

Totaal 15961 60                  8,3  
 

De melkveebedrijven in de drie noordelijke provincies steken positief af bij het landelijke 

beeld. 

 

Friesland vraagt specifieke toelichting. Alleen de melkveehouderijsector heeft in Friesland 

nog 0,3 miljoen kg fosfaat ruimte. Terwijl alle dieren en grond in Friesland (zie hoofdstuk 

2.3) een overschot laat zien van 1,9 miljoen kg fosfaat. Dit wordt veroorzaakt door hoog 

aandeel melkvee (90%), mestaanvoer, intensieve veehouderij en hobbydieren. Een 

andere oorzaak hiervan kan zijn dat de huidige acceptatiegraad van mest niet in heel 

Noord Nederland gelijk is, maar in Friesland iets hoger en Groningen/Drenthe iets lager. 

 

Zie voor meer achtergrond info melkveehouderij ook bijlage 3. 
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3 KADERS VOOR GROEI MELKVEEHOUDERIJ 

3.1 WATERKWALITEIT (FOSFAAT EN NITRAAT) 

Landelijk hebben we te maken met het fosfaatplafond van 173 miljoen kg 

fosfaatproductie. Dit plafond mag niet worden overschreden en is met Brussel hard 

afgesproken. 

 

De fosfaatproductie in 2013 was 167 miljoen kg fosfaat met netto een groei van ruim 1 

miljoen kg fosfaat gebaseerd op een aanzienlijk grotere groei uit melkvee en een krimp uit 

overige veesoorten. Bij overschrijding van de 173 miljoen kg fosfaat vervalt de derogatie 

voor Nederland en komen andere pijnlijke maatregelen naar boven om omvang veestapel 

(mestproductie) te beheersen. Netto is er dus nog 6 miljoen kg fosfaat “ruimte”. 

 

In Nederland is verder tussen kabinet en NZO/LTO een fosfaatconvenant afgesproken 

om de mestproductie van de melkveehouderij niet boven het oorspronkelijke nivo van 

84,9 miljoen kg fosfaat te laten komen. De productie in 2013 uit melkvee was 83 miljoen 

kg fosfaat en is sterk groeiend (groei van 3 miljoen kg fosfaat in 1 jaar). Netto laat dit 

convenant nog 2 miljoen kg ruimte toe, daarna komt er een aanvullende fosfaatheffing om 

groei uit melkvee verder te beheersen en het landelijke plafond van 173 miljoen niet te 

overschrijden. 

 

Wanneer er meer dieren worden gehouden dan er plaatsingsruimte is moet de extra 

fosfaatproductie deels (oplopend afhankelijk van provincie van 10-50%) worden verwerkt. 

De waterkwaliteit wordt “beschermd” met de meststoffenwet waarin mestplaatsingsruimte 

is vastgelegd met gebruiksnormen (naar rato gewas, grondsoort, derogatie en mestsoort) 

en de mestproductie is vastgelegd met diernormen (gerelateerd o.a. aan melkproductie 

en ureum voor melkvee). 

 

Elk melkveebedrijf heeft een fosfaatreferentie gebaseerd op werkelijke situatie in 2013 

(vee en grond). Groei van de veestapel/fosfaatproductie boven nivo 2013 is voor een 

individueel bedrijf alleen toegestaan mits: 

■ Voor de extra groei fosfaat uit melkveestapel ook plaatsingsruimte/grondareaal is 

verruimd. 

■ Of de extra groei fosfaat uit melkveestapel aan mest voor 100% wordt verwerkt. 

 

3.2 LUCHTKWALITEIT (AMMONIAK EN METHAAN/CO2) 

De luchtkwaliteit doelstellingen hebben vooral betrekking op ammoniak wat specifiek 

gerelateerd is aan bescherming natuurgebieden. De totale ammoniak productie mag niet 

stijgen boven nivo 2000. 

In de Programmatische Aanpak Stikstof is dit verder beschreven. De regelgeving spitst 

zich toe op 1. mestaanwending, 2. voerspoor en 3. huisvesting. 

 

Wil de melkveehouderij groeien dan zal dit moeten gebeuren zonder de nh3 productie te 

laten stijgen. Een belangrijke taak is dan weggelegd voor het voerspoor (daling ureum 

gehalte en lager RE nivo in voeding) en bij verdere groei ook huisvesting (emissie arme 

stallen en vloeren voor melkvee). 
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Specifiek het item huisvesting komt ook al naar voren bij groei van een melkveebedrijf en 

uitbreiding stallen. Voor afgifte van een omgevingsvergunning wordt de 

NatuurBeschermingsWet getoetst wat vaak betekent dat een emissie arme vloer nodig is. 

 

Methaan- en CO2-productie geeft op dit moment nog geen bedrijfsspecifieke regelgeving, 

wel zijn de maatregelen uit voerspoor ook nadrukkelijk op methaan productie van 

toepassing. 

 

3.3 WEIDEGANG 

Middels convenanten is vastgelegd dat het aandeel bedrijven wat weidegang toepast (nu 

ruim 80%) niet gaat dalen en in stand wordt gehouden. Dwingende maatregelen rondom 

weidegang zijn er nog niet. Wel is weidegang of opstallen een wezenlijk item bij 

berekening ammoniak uitstoot (zie 3.2). 

 

Landelijk wordt in toenemende mate nagedacht om groei van melkveestapel op 

individuele bedrijven boven fosfaatplafond (zie 3.1) met beweiding meer ruimte te geven 

dan zonder beweiding. Momenteel is dat nog NIET in de regelgeving verankerd. 

 

3.4 VOEDING MELKVEE DIEREN (RUWVOERPRODUCTIE EN GEBRUIK SOJA) 

Landelijk is er regelgeving voor gebruik van verantwoorde soja. Dit loopt via de 

veevoerbranche. 

 

Groei van melkproductie vraagt ook groei voerproductie. De voerproductie aan ruwvoer 

kent grenzen. De mate van extra behoefte aan ruwvoer wordt nogal bepaald door: 

■ groei gemiddelde melkproductie (groei melk uit meer dieren of zelfde dieren); 

■ jongvee bezetting (lagere vervanging vraagt minder jongvee en minder ruwvoer); 

■ toepassing voerspoor (lagere RE en fosfaat nivo in voer kan naast maïs en gras 

ook ruimte geven voor stro en hooi in rantsoenen van vooral jongvee en transitie 

dieren). 

 

Een groei van 10% van de melkproductie is haalbaar uit huidig voerareaal van melkvee. 

Daarboven is benutting extra areaal uit akkerbouw of uit “hobbymatig” gebruik nodig 

naast aanpassing van rantsoenen. Dit verdient extra verdieping. 

 

Landelijk wordt in toenemende mate nagedacht om groei van melkveestapel op 

individuele bedrijven boven fosfaatplafond (zie 4.1) waarbij voerdervoorziening en 

mestplaatsing lokaal (binnen 10 en/of 20 km) gerealiseerd kan worden, meer ruimte te 

geven dan wanneer dit niet haalbaar is. Momenteel is dat nog NIET in de regelgeving 

verankerd. 

 

3.5 TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR GEZINNEN EN WERKNEMERS 

In Noord-Nederland zijn 4.500 melkveehouders die samen bijna 4 miljard kg melk 

produceren (33% van NL productie). Een veelvoud aan werknemers bij 

toeleveranciers/dienstverleners en afnemers biedt dit emplooi en inkomen. 
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4 VOERSPOOR 

4.1 ACHTERGROND EN MOGELIJKHEDEN VOERSPOOR 

In de kern betekent het voerspoor: 

■ Verlaging van fosfaatgehalte in aangekocht voer en daardoor verlagen van 

fosfaat gehalte in hele rantsoen waardoor totale fosfaatbenutting wordt verhoogd. 

Doelstelling is maximaal P:RE van 2,5:1 of 4,5 gram P in aangekocht voer. 

■ Verlaging van Ruw Eiwit (stikstof) nivo in totaal rantsoen en daarmee verhogen 

totale N-benutting. 

 

In de PBL studie is als uitgangspunt genomen om middels voerspoor 0% tot -1,8% P per 

jaar te besparen bij vleesvarkens en 0% tot -1,2% N en P per jaar bij melkvee. 

Het voerspoor is zo een oplossing voor bescherming waterkwaliteit (fosfaat en nitraat in 

meststoffenwet), maar ook luchtkwaliteit (ammoniak en Programmatische Aanpak 

Stikstof). Het realiseren van de innovatie mogelijkheden loopt momenteel trager dan de 

verwachting. 

 

4.2 SPECIFIEKE SITUATIE NOORD-NEDERLAND 

Noord-Nederland kent een specifieke situatie vanwege de volgende items: 

■ De zelfvoorzieningsgraad van ruwvoer is hoger dan rest van Nederland (lagere 

intensiteit) waardoor het aandeel van fosfaat en RE in totaal rantsoen uit eigen 

ruwvoer hoger is. 

■ Het aandeel gras in Noord-Nederland is hoger. Gras heeft een hoger fosfaat- en 

RE-gehalte dan snijmaïs. Dit geeft een nog hoger aandeel fosfaat en RE uit eigen 

ruwvoer in totaal rantsoen. 

■ Noord-Nederland kan hierdoor met een laag aandeel fosfaat en RE uit 

aangekocht voer toe omdat ze in haar ruwvoer meer N en P per kVEM hebben. 

■ De generatie 1 projecten gericht op voerspoor zijn nogal gefocust op verlagen 

van fosfaat en RE in aangekocht voer. Dit is voor Noord-Nederland beperkt 

interessant evenals doorgaans toepassing van BEX. 

■ Noord-Nederland of alle extensieve melkveebedrijven in Nederland hebben 

andere extra innovatiekansen door zich juist te richten op verlagen N en P van 

totaal rantsoen. Deze generatie 2 voerspoor projecten loopt nog nauwelijks. 

■ Tegenover de extra kansen staat dat het bewustzijn van melkveehouders in 

Noord-Nederland vanwege de lagere intensiteit op dit moment kleiner is en er 

minder stappen worden genomen. 

 

4.3 MOGELIJKHEDEN VOERSPOOR 

Door benutting van het voerspoor kan een belangrijk deel van de extra fosfaat productie 

worden beperkt. Het voerspoor kan bij een groei van 30% meer melk de extra 

fosfaatproductie voor 50% opvangen. Oftewel de melkproductie kan bij benutting van het 

voerspoor met 15% groeien zonder dat de fosfaat productie toe neemt.  
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Onderstaande tabel geeft inzicht in de situatie per provincie. 
Groei 30% melkproductie Groei 10% melkproductie

gehele prov. Frl Gr Dr Totaal gehele prov. Frl Gr Dr Totaal

Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0 Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0

Groei 30% 3,1 0,9 1,0 5,0 Groei 10% 1,0 0,2 0,2 1,4

Voerspoor -1,5 -0,6 -0,7 -2,7 Voerspoor -1,6 -0,5 -0,6 -2,7

Netto -3,5 0,3 1,0 -2,3 Netto -1,3 0,9 1,7 1,3  

 

4.4 AANBEVELINGEN 

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen 

1. Versterk bewustzijn melkveehouders middels kennisvouchers en zet hun 

versneld in beweging om voerspoor verbeteringen te realiseren. 

2. Stimuleer innovatie via voerspoor extra door innovatieprojecten op gebied van 

voerspoor specifiek voor bedrijven met veel gras of voldoende eigen ruwvoer te 

stimuleren. Oftewel borg dat innovatieprojecten gericht op voerspoor ook zijn 

toegesneden op de situatie in Noord-Nederland. 

3. Vergroot de aandacht voor groeimogelijkheden in Noord-Nederland voor 

melkveehouderij binnen de zelfvoorzieningsgraad van ruwvoer (met het 

beschikbare ruwvoer) wat in grote delen van rest van Nederland niet mogelijk is. 

4. Stimuleer innovatie op gebied van akkerbouwers die ruwvoer telen voor 

melkveehouders dit mede ook om acceptatiegraad mest akkerbouw te verhogen 

(zie hoofdstuk 6). 

5. Stimuleer innovaties, maar ook bewustzijn bij melkveehouders om 

ruwvoerproductie (kwaliteit en kwantiteit) te verhogen teneinde de groei van 

melkproductie ook waar mogelijk met eigen ruwvoer te voorzien. 

6. Stimuleer innovaties zodanig dat eigen ruwvoer eiwit en fosfaat (vooral uit latere 

sneden) beter worden ingezet en niet naar jongvee gaan. 

 

5 VEESTAPEL 

5.1 ACHTERGROND EN MOGELIJKHEDEN VEESTAPEL 

Een groei van 30% meer melk hoeft niet te betekenen dat er ook 30% meer melkvee 

komt. Een groei van 30% meer melk kan juist met een aanzienlijk kleinere groei van de 

veestapel door: 

■ Extra groei melkproductie per koe (dus meer melk per koe i.p.v. meer dieren) 

■ Daling jongveebezetting (verlagen vervanging melkvee door levensduur te 

verlengen waardoor minder jongvee nodig is) 

■ Melkvee wat wordt vervangen verlaat het melkveebedrijf als vlees. Hierdoor zijn 

er ook altijd enkele dieren die wel als melkvee worden geregistreerd, maar 

eigenlijk vleesvee zijn. 

 

5.2 SPECIFIEKE SITUATIE NOORD-NEDERLAND 

Door de specifieke situatie in Noord-Nederland is met veestapel innovatie juist meer 

mogelijk. 

■ Vanwege het extensieve karakter in Noord-Nederland is gemiddelde productie 

van melkkoeien 400 kg melk/koe lager. Een extra productieverhoging geeft extra 

ruimte. 
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■ Vanwege het extensieve karakter in Noord-Nederland wordt er meer jongvee 

aangehouden (1-1,5 stuks jongvee per 10 melkkoeien extra). Dit terug brengen 

geeft extra ruimte. 

■ Vanwege het extensieve karakter in Noord-Nederland wordt vee wat wordt 

vervangen doorgaans op het bedrijf zelf afgemest. En doorgaans ook als melkvee 

geregistreerd met hoge melkvee norm i.p.v. vleesvee norm. Minder afmesten en 

wat wordt afgemest als vleesvee afmesten geeft extra ruimte. 

5.3 MOGELIJKHEDEN VEESTAPEL 

Door benutting van de veestapel verbeteringen kan een belangrijk deel van de extra 

fosfaat productie worden beperkt. De veestapel verbeteringen kunnen bij een groei van 

30% meer melk de extra fosfaatproductie voor 25% opvangen.  

 

Oftewel de melkproductie kan bij benutting van het voerspoor met 15% groeien en 

daarbovenop door verbetering van de veestapel met 7,5% zonder dat de fosfaat productie 

toe neemt. 

Daar bovenop kan de melkproductie verder stijgen, tot minstens 30% in totaal wat wel 

extra fosfaat oplevert maar die kan in de regio worden aangewend door acceptatie graad 

mest te verhogen (zie hoofdstuk 6). Deze mest kan deels binnen de 10 en/of 20 km 

worden aangewend en deels daarbuiten. Dat laatste vraagt wel een extra stap namelijk 

een Vervangende Verwerking Overeenkomst (VVO) met bijvoorbeeld een veehouder die 

extra mest zelf verwerkt en naast het afzetten van de mest. 

 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de situatie per provincie van voer en veestapel. 
Groei 30% melkproductie Groei 10% melkproductie

gehele prov. Frl Gr Dr Totaal gehele prov. Frl Gr Dr Totaal

Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0 Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0

Groei 30% 3,1 0,9 1,0 5,0 Groei 10% 1,0 0,2 0,2 1,4

Voerspoor -1,5 -0,6 -0,7 -2,7 Voerspoor -1,6 -0,5 -0,6 -2,7

Veestapel -0,8 -0,2 -0,3 -1,3 Veestapel -0,5 -0,2 -0,3 -0,9

Netto -2,7 0,5 1,3 -1,0 Netto -0,8 1,1 2,0 2,2  
 

5.4 AANBEVELINGEN 

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen 

7. Versterk bewustzijn melkveehouders middels kennisvouchers en zet hun 

versneld in beweging om veestapel verbeteringen te realiseren. 

8. Stimuleer innovatie door innovatieprojecten op gebied van veestapel 

verbeteringen gericht op verhoging levensproductie. Specifiek gaat dit om 

projecten gericht op opfok jongvee, transitiemanagement en vruchtbaarheid. Het 

project Smart Dairy Farming is hier een belangrijk voorbeeld van. 

9. Vergroot de aandacht voor groeimogelijkheden in Noord-Nederland voor 

melkveehouderij binnen de veestapel verbeteringen waarmee met hetzelfde vee 

(koeien en jongvee samen) een aanzienlijk hogere melkproductie kan worden 

gerealiseerd zonder dat de dieraantallen en mestproductie toe neemt.  
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6 ACCEPTATIEGRAAD MEST 

6.1 ACHTERGROND EN MOGELIJKHEDEN ACCEPTATIE GRAAD MEST 

In de drie noordelijke provincies werd in 2013 een kleine 37 miljoen kg fosfaat in de vorm 

van dierlijke mest geproduceerd waarvan 2/3 uit rundveemest bestond. Hiervan werd 

netto 1 miljoen kg fosfaat naar elders geëxporteerd (vooral vanuit Drenthe terwijl in 

Friesland nog mest wordt aangevoerd). 

 

Een kleine 36 miljoen kg fosfaat is binnen de provincies zelf geplaatst. De theoretische 

plaatsingsruimte bedroeg in 2013 44 miljoen kg fosfaat. Uit dit verschil blijkt dat de 

acceptatiegraad minder dan 100% is geweest. Aangenomen is de volgende situatie 

■ Melkvee met derogatie 97,5% acceptatie 

■ Melkvee zonder derogatie 90% acceptatie 

■ Akkerbouw en overig 64% acceptatie 

 

Hoewel het lijkt alsof er 8 miljoen kg fosfaat ruimte te realiseren is door acceptatiegraad 

naar 100% te brengen is dat niet realistisch. Realistisch is hiervan 3,3 miljoen kg ruimte te 

benutten. Wel is dit iets eenvoudiger in Friesland (acceptatiegraad bij extensieve 

veehouders verhogen) dan in Groningen en Drenthe (waar ruimte geheel moet komen 

van verhoging acceptatie graad akkerbouw). 

 

6.2 SPECIFIEKE SITUATIE NOORD-NEDERLAND 

Juist de aanwezigheid van akkerbouw (10% in Friesland en ruim 50% in Groningen en 

Drenthe) maakt de situatie in Noord-Nederland specifiek. 

 

Binnen Noord-Nederland zit er een belangrijk verschil tussen akkerbouw op kleigronden 

en akkerbouw zandgronden. De behoefte op zand is anders, maar ook de normen en 

praktische mogelijkheden. 

Verder speelt in Friesland en delen van Groningen (de Wouden) nog relatief extensieve 

melkveehouderij en een boven gemiddeld aandeel grond wat hobby matig buiten 

landbouw wordt gebruikt. 

6.3 MOGELIJKHEDEN ACCEPTATIEGRAAD 

Door verhoging van acceptatiegraad kan een belangrijk deel van de extra fosfaat 

productie worden beperkt. Het verhogen van acceptatiegraad kan bij een groei van 30% 

meer melk de extra fosfaatproductie voor 65% opvangen. Oftewel de melkproductie kan 

bij benutting van verbetering acceptatiegraad met 20% groeien zonder dat de fosfaat 

productie toe neemt. 

 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de situatie per provincie. 
Groei 30% melkproductie Groei 10% melkproductie

gehele prov. Frl Gr Dr Totaal gehele prov. Frl Gr Dr Totaal

Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0 Basis 2013 -1,9 0,6 1,3 0,0

Groei 30% 3,1 0,9 1,0 5,0 Groei 10% 1,0 0,2 0,2 1,4

Voerspoor -1,5 -0,6 -0,7 -2,7 Voerspoor -1,6 -0,5 -0,6 -2,7

Veestapel -0,8 -0,2 -0,3 -1,3 Veestapel -0,5 -0,2 -0,3 -0,9

Acceptatie -1,0 -1,2? -1,1? -3,3 Acceptatie -1,0 -1,2? -1,1? -3,3

Netto -1,7 1,7 2,4 2,3 Netto 0,2 2,3 3,1 5,5  
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6.4 MESTSCHEIDING EN MESTBEWERKING 

In hoofdstuk 5 zijn de mogelijkheden van het voerspoor geschetst. Dit leidt landelijk (o.a. 

voor 2015) tot verlaging van diernormen waar alle veehouders van profiteren. 

 

Individueel kan een veehouder nog extra ruimte krijgen door de Bedrijfspecifieke Excretie 

(of BEX) toe te passen. De praktijk is echter dat die extra verruiming in Noord-Nederland 

vaak niet interessant is. 

 

In Zuid Nederland is namelijk doorgaans zaak om te sturen op input of aangekocht voer 

(fosfaat voerspoor en N voerspoor met BEX). In Noord-Nederland is het daarentegen van 

belang om de totale efficiëntie te verbeteren en werkt het niet om bij te sturen op 

input/aangekocht voer (die is namelijk in verhouding lager). Sturen op output of 

grondproductie en overall benutten van alle nutriënten in mest is van belang. 

 

Om de totale kringloop van een bedrijf te verbeteren is het (met de in Noord-Nederland) 

relatief hoge N en P per kVEM uit ruvvoer van belang om gericht nutriënten af te voeren 

afwijkend van gemiddelde mest samenstelling. Oftewel een mest fractie met bv relatief 

veel fosfaat en weinig stikstof. 

 

In de markt of plaatsingsruimte moet deze afvoer weer aansluiten bij een behoefte: 

■ Akkerbouwers en telers van gewassen met veel bladmassa boven de grond 

(gras, maïs, aardappelen, bieten) hebben vooral belang bij stikstof (N) en Kali (K) 

en beperkt fosfaat op een specifiek moment in het groeiseizoen. Ook is de N 

voorkeur dan juist de snel beschikbare N. 

■ Juist op een ander moment in het groeiseizoen hebben akkerbouwers belang bij 

een mestfractie met een lage N:fosfaat verhouding voor o.a. granen en daarnaast 

ook een fractie met veel organische stof om de o.s. toestand van de bodem te 

verbeteren. 

■ Intensieve melkveehouders met veel gras hebben juist belang om een stikstofrijke 

mestfractie (doorgaans de dunne fractie) te houden en een fosfaat rijke 

mestfractie af te voeren. 

■ Extensieve melkveehouders hebben net als akkerbouwers op specifieke 

momenten in het jaar behoefte aan een N rijke en P arme mestfractie oftewel 

kunstmest. Deze behoefte is te vervangen met mest. 

 

Bovenstaande behoefte om precies die nutriëntensamenstelling te krijgen zoals de 

gebruiker die wenst, is technisch in te vullen met mestscheiding en/of bewerking. Bij 

mestscheiding erkennen we verschillende generaties. 

 

Generatie 1: scheiding dik en dun 

Deze vorm van mestscheiding voegt vrijwel niets toe. De N: P verhouding in dikke fractie 

is vrijwel gelijk aan dunne fractie. De investering in doorgaans een schroefpers bedraagt 

25 k€. Enig voordeel is dat dikke fractie als strooisel in de boxen van melkvee gebruikt 

kan worden. 

 

Generatie 2: scheiding van mest naar dikke en dunne fracties met verschillende N:P 

(nutriënten) verhoudingen die dus ook verschillend toegepast kunnen worden 

In de generatie 2 scheiders onderscheiden we de volgende vormen: 

2a: centrifuge; investering 50-70 k€ 
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2b: decanter of zeefbandpers; investering 100-120 k€ 

2c: trommelcomposteerder; investering 300-350 k€ 

 

Naast mestscheiding kunnen we ook de mestbewerking. Voordeel van mestbewerking is 

dat eventuele onkruidzaden na bewerking geen kiemkracht meer hebben. Ook in 

mestbewerking kennen we verschillende generaties. 

 

Generatie A: covergisting en monovergisting van mest 

Energetisch wordt er biogas uit de mest gehaald en komt er minder methaan vrij. Echter 

de N:P verhouding blijft vrijwel gelijk en voor de plant verandert er niet veel. Wel komt er 

bij covergisting vooral veel meer mest (co producten worden namelijk ook mest). 

 

Generatie B: nageschakelde technieken (o.a. raffinage) welke doorgaans wordt toegepast 

na vergisting of na scheiding. In generatie B mestbewerking onderkennen we de 

volgende vormen: 

B1:  elektrolyse; de zouten (N en K) worden eruit gehaald en komen als 

kunstmestvervanger apart beschikbaar 

B2: LGL stripper; de basen (o.a. ammonium) worden eruit gehaald en komen als 

kunstmestvervanger apart beschikbaar 

B3: Struvietreactor; het fosfaat wordt apart uit de mest gehaald en komt als 

kunstmestvervanger beschikbaar 

 

De investering in generatie 2 mestscheiders (ook wel korte route genoemd) is met 50-120 

k€ goed te doen en in samenwerking of loonwerk in te zetten voor units van 1.000 

melkkoeien. 

De investering in generatie B mestbewerking (ook wel lange route genoemd) is hoger met 

250-400 k€ maar maakt het mogelijk om tot specifieke nutriënten te komen 

(kunstmestvervangers) die nu worden aangekocht door akkerbouwers. 

 

De innovatieslag in generatie 2 mestscheiders (korte route) is grotendeels gerealiseerd, 

techniek is beschikbaar en kan worden uitgerold. De innovatieslag in generatie B 

mestbewerking zit nog in de innovatiefase en is slechts beperkt voor uitrol beschikbaar. 

 

Conclusie: met generatie 2 mestscheiders (korte route) en eventueel generatie B 

mestbewerking is een belangrijke stap voorwaarts te maken om mest zodanig te 

be- en verwerken dat ze geschikt is voor specifieke behoefte in 

nutriëntsamenstelling van intensieve melkveehouders (om ook N ruimte die ze wel 

hebben compleet te benutten), extensieve melkveehouders (kunstmestvervangers) en 

akkerbouwers (zowel N, P als K kunstmestvervangers). 

 

Om de acceptatiegraad te verhogen is het volgende nodig: 

■ Angst weg nemen bij ontvanger (bewustwording dat met mest of 

kunstmestvervangers een goed of beter resultaat dan met kunstmest te realiseren 

is en risico voor teveel mineralen aanvoer wordt opgelost/voorkomen). 

■ Mogelijkheden toelichten om kiemkracht van onkruidzaden weg te nemen. 

■ Door concentratie (dikke fractie) voorkomen dat er een grote hoeveelheid water 

(gewicht en hoeveelheid) getransporteerd moet worden of over de kleigronden 

met beperkte draagkracht moet worden uitgereden. 
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■ Mest zodanig te bewerken dat fracties ontstaan met verschillende N:P:K 

(nutriënten) verhoudingen zodanig als gebruiker wenst. 

■ Regionale kringlopen sluiten met gemengde bedrijfsvoering (het nieuwe 

gemengde bedrijf) over verschillende melkvee en akkerbouw bedrijven. 

 

Meer beeldend is een toekomst weggelegd voor de grotere kunstmest/graanhandelaren 

in Noord-Nederland die als nieuw logistiek centrum gaan dienen voor mest- en 

kunstmestvervangers. En mogelijk een deel van maïs teelt. 

 

Ook kunnen deze logistieke centra een belangrijke rol vervullen om met 

kunstmestvervangers met een hoog aandeel K de behoefte van een deel van de 

aardappelteelt te voorzien. 

 

Of kunnen deze logistieke centra een rol spelen om de tarwetelers op specifieke 

momenten in het groeiseizoen van een N rijke fractie te voorzien die direct beschikbaar is 

en in het najaar van een fractie rijk aan P en organische stof. 

 

Verder is aandacht nodig voor de huidige ontwikkeling dat Friesland en Zuid-West 

Groningen in toenemende mate gras rijke gebieden worden en er in Drenthe steeds meer 

maïs teelt voortkomt. 

 

Met goede toepassing van mestscheiding (korte route) en eventueel voor een deel ook 

bewerking (lange route) is het mogelijk om de regionale kringloop ingrijpend te verbeteren 

en meer ruimte voor melkvee (mest) te realiseren en minder kunstmest input in het totale 

gebied (bij akkerbouwers en melkveehouders). 

 

6.5 AANBEVELINGEN 

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen 

10. Versterk bewustzijn melkveehouders middels kennisvouchers en zet hun 

versneld in beweging om verbeteringen 2
e
 generatie mestscheiding en generatie 

B mestbewerking te realiseren. 

11. Versterk bewustzijn akkerbouw middels kennisvouchers om acceptatie graad van 

kunstmestvervangers en of bewerkte mest te verhogen. 

12. Stimuleer innovatieprojecten 2
e
 generatie mestscheiding vooral ook de uitrol. 

13. Stimuleer innovatieprojecten generatie B mestbewerking. 

14. Initieer projecten om tot logistieke centra van nutriënten te komen vooral in 

Noordelijke schil van Friesland en Groningen en daarnaast geheel Drenthe. 

Hierbij kan aansluiting gezocht worden bij huidige kunstmest/graanhandelaren 

maar ook bij (grotere) loonwerkers. 

15. Stimuleer en initieer het sluiten van locale kringlopen door samenwerking 

melkvee en akkerbouw op locaties waar het qua afstand passend is om tot 

gemengd bedrijf nieuwe stijl te komen. 

16. Vergroot de aandacht voor groeimogelijkheden in Noord-Nederland voor 

melkveehouderij juist door regionale kringlopen te sluiten en daarmee groeiruimte 

voor melkveehouderij te realiseren en gebruik van kunstmest zelfs te verlagen. 

17. Stimuleer innovatieprojecten om op melkveebedrijven naast toepassing van 

mestscheiding of bewerking vervolgens weer het voerspoor in te zetten om de 

totale efficiëntie verder te verhogen. 
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7 KRINGLOOP MOGELIJKHEDEN 

7.1 ACHTERGROND KRINGLOOP LANDBOUW 

In de melkveehouderij en akkerbouw is momenteel veel aandacht voor kringlopen, 

kringloopmanagement en naast BEX ook BEP pilots. Achtergrond van deze benadering is 

de agrarische ondernemer te voorzien van een “kringloop dashboard” om daarmee de 

efficiëntie en benutting van mineralen verder te verbeteren. 

 

De kringloop kan in deze gezien worden als een ultiem dashboard voor de agrarische 

ondernemer waarmee hij het voerspoor (zowel aankoop voer als verhoging voerproductie 

van eigen grond), veestapel verbeteringen en geheel benutten van de specifieke N, P en 

K ruimte op zijn bedrijf en behoefte van zijn gewassen met mestscheiding, bewerking en 

kunstmestvervangers. 

 

Wanneer de meststoffenwet verder wordt aangepast naar bedrijfspecifieke normen (zowel 

productie normen vee als gewas normen beide naar rato van werkelijke productie) kan 

een agrarisch ondernemer optimaal inspelen en behoefte en aanbod matchen en gebruik 

van kunstmest verder verlagen. 

7.2 AANBEVELINGEN 

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen 

18. Versterk bewustzijn agrarisch ondernemers middels kennisvouchers en zet hun 

versneld in beweging naar kringloop benadering. De issues die ertoe doen zijn in 

hoofdstuk 4-6 veelal al belicht. 

 

8 MESTVERWERKING 

Mestverwerking is een laatste alternatief. Mest wordt dan dusdanig be- en verwerkt, zodat 

het afgevoerd kan worden naar buiten de landbouw of naar het buitenland. 

 

Juist rundveedrijfmest is gezien haar energetische waarde en mineralen inhoud eigenlijk 

een te rijke mestsoort voor mestverwerking. 

 

Wanneer de mest toch verwerkt wordt, is het van belang om de regionale 

kunstmestbehoefte te vervangen en daarmee de mineralen te hergebruiken. 

 

Feitelijk betekent dit koeien houden op grond van een akkerbouwer met veel kilometers 

ertussen waarmee techniek vraag en aanbod toch verbindt. Echter de eerder genoemde 

generatie B mestbewerking of generatie 2 mestscheiding realiseert dit ook. Belangrijk 

verschil met overige landsdelen is dat in het Noorden er ook juist behoefte is aan 

specifieke nutriënten. 
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9 ZORGEN OPVULLING LANDELIJKE “RUIMTE” 

Landelijk biedt het fosfaatplafond van 173 miljoen kg fosfaat momenteel nog 6 miljoen kg 

fosfaat ruimte voor groei. 

 

Deze groei kan ingevuld worden door bedrijven die de groei van hun veestapel 

compenseren met groei van areaal grond. 

 

Ook kan de groei worden ingevuld op bedrijven die de groei van hun veestapel 

compenseren met locale afvoer van mest of kunstmestvervangers (na scheiding mest of 

bewerking mest) en zo locale kringlopen beter laten sluiten. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat groei wordt ingevuld op bedrijven die de groei van hun 

veestapel compenseren met mestverwerking. Hierbij wordt de mest dusdanig be- en 

verwerkt dat het product in het buitenland of buiten landbouw kan worden afgezet. 

 

Grootschalige mestverwerking heeft een onzekere exploitatie (vooral vanwege hoge 

investering), de ruimtelijke inpasbaarheid is onzeker en de afzet van bewerkte producten 

naar buitenland is onzeker. 

 

Deze laatste vorm van grootschalige mestbe/verwerking om daarmee groei van 

melkveehouderij mogelijk te maken, ontmoet steeds meer kritiek maar de huidige 

regelgeving biedt nog wel de ruimte hiervoor. Juist het nu nog wel bieden van die ruimte 

zorgt ervoor dat bedrijven in gebieden met veel vee (waar dus die vorm van groei alleen 

mogelijk is) nu versneld – zolang het nog mogelijk is -  ook die groeiruimte benutten. 

 

Dit gaat ten koste van groeiruimte voor bedrijven die de groei van veestapel wel 

compenseren met grond of verbetering locale kringlopen en kan – uiteindelijk -  ook hun 

ruimte beperken. 

 

Landelijk kennen we regelgeving. De meststoffenwet en melkveewet stellen vanuit 

fosfaat eisen aan de uitbreiding. Ze sturen niet in het verdelen van de ruimte 

(laatste 6 miljoen kg fosfaat). Iedereen mag groeien mits aan bepaalde eisen wordt 

voldaan. 

 

De Programmatische Aanpak voor Stikstof (PAS) daarentegen is juist ontwikkeld 

om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te verdelen en heeft daardoor een hele 

andere invulling en uitwerking. 
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10 CONCLUSIE 

De milieukaders beperken de uitbreidingsruimte van de melkveehouderij op 

bedrijfsniveau, maar ook landelijk. 

 

Het huidig grondgebruik, acceptatiegraad van mest, veestapel en voeding veestapel in 

Noord-Nederland laat geen groei van de veestapel en daarmee melkproductie toe. 

 

Om toch groei te realiseren, is al een start gemaakt met het voerspoor. Een verdere 

toepassing van het voerspoor, het benutten van de veestapel mogelijkheden (gemiddelde 

productie melkvee verhogen en jongvee bezetting verlagen) en daarnaast verhogen van 

de acceptatiegraad van mest biedt ruimte om de melkproductie met 30% te verhogen 

zelfs zonder mest te be/verwerken en uit de landbouw te nemen. 

 

11 DISCUSSIE 

Met het benutten van mogelijkheden voerspoor, veestapel en acceptatiegraad mest zijn 

de milieukaders die zijn gesteld voor bescherming grondwater (meststoffenwet en 

fosfaatplafond) in belangrijke mate (tot 30% groei melkproductie) te hanteren. 

 

Ammoniak 

Echter andere milieukaders die zijn gesteld voor bescherming van luchtkwaliteit 

(ammoniak maar ook methaan/co2) werpen dan weer nieuwe beperkingen op. Als er 

meer dieren komen, komt er namelijk meer mest. Wanneer er meer mest wordt 

uitgereden en meer dieren in de huidige stalsystemen (waarin urine en mest samen in 

open kelders met zuurstof worden opgeslagen) stijgt de ammoniakuitstoot. Regelgeving 

beperkt dit. Groei van dieren moet dus gerealiseerd worden door de ammoniak uitstoot 

per dier te verlagen. 

Verdere verlaging met andere mestuitrij technieken biedt nauwelijks mogelijkheden. Het 

verlagen van de uitstoot middels voerspoor (minder RE voeren, betekent ook minder NH3 

uitstoot) biedt mogelijkheden. Maar samen leidt dit nog steeds tot groei van NH3 uitstoot. 

Hoogstwaarschijnlijk zijn stappen nodig naar emissie arme huisvesting van melkkoeien. 

Emissie arme huisvesting van melkkoeien is momenteel al nodig op bedrijven die groeien 

en nieuwe stallen bouwen (tenzij ze ammoniak van stoppende bedrijven over nemen). 

Nader onderzoek is nodig of de totale ammoniakemissie binnen de landelijke kaders blijft 

met toepassing van bestaande mest uitrij technieken, voerspoor en emissie arme 

huisvesting (bij groei). Eerste indicaties bevestigen dat dit mogelijk is. 

 

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen 

19. Stimuleer en initieer innovatiestappen en realisatie van emissie arme huisvesting 

systemen. De bij NB wetgeving genoemde intern salderen route kan dan bij 

uitbreiding worden toegepast. 

 

Groeiruimte is al benut 

Wanneer melkveehouders in andere delen van Nederland de huidige groeiruimte met 

mestbe/verwerking benutten en de totale veestapel versneld groeit van 167 naar 173 

miljoen kg fosfaat is geen verdere groei mogelijk in Noord-Nederland. 

 

 



 

 

 

 

 

PAGINA 21/24 

KENMERK Groeikansen melkveehouderij Noord-Nederland 

 

 

Rendement en inkomen, verborgen melk 

Uiteindelijk is groei alleen interessant als aan de extra kg melk ook kan worden verdiend. 

Bij een redelijke melkprijs en verder verbeteren van regionale kringlopen mag 

verondersteld worden dat groei interessant is. Wanneer regionale kringlopen niet verder 

worden verbeterd, neemt verdiencapaciteit snel af (melkvee houden op aangekocht voer 

van ver en verwerkte mest), maar daalt ook maatschappelijke acceptatie. Wanneer de 

regionale kringloop wordt verbeterd, is er eigenlijk sprake van verborgen rendement of 

verborgen melk. 

 

Weidegang 

Weidegang is in toenemende mate bepalend voor maatschappelijke acceptatie en blijft 

ook een belangrijke peiler onder een goed bedrijfsresultaat (maar niet de enige). Het is 

zeker een opgave voor de sector om binnen de milieukaders te blijven en het huidige 

aandeel weidegang in stand te houden. 

 

Acceptatie graad mest en groeiruimte 

Op basis van gebruiksnormen is ruimte voor 44 miljoen kg fosfaat in de drie noordelijke 

provincies. Met de huidige acceptatiegraad wordt 36 miljoen kg fosfaat ruimte benut 

(gemiddeld 82%). Zonder de acceptatiegraad te verhogen (of voerspoor- of veestapel 

mogelijkheden te benutten) is er geen ruimte voor groei, maar blijft wel 8 miljoen kg 

fosfaatruimte onbenut. Uitgaan van 100% benutting is niet reëel. Wel zijn diverse studies 

voor andere landsdelen op 100% gebaseerd. Deze studie gaat ervan uit dat 39,3 miljoen 

kg plaatsen (89% gemiddeld) haalbaar is en sluit aan bij uitgangspunten PBL-rapport. 

 

Daadwerkelijk aan de slag gaan 

Deze studie geeft inzicht in huidige situatie en de reële mogelijkheden. Dit geeft het 

inzicht dat zonder stappen te zetten er geen ruimte voor groei is. Gelukkig worden er al 

stappen gezet bij voerspoor en zijn eerste resultaten zichtbaar. Dit geldt ook voor 

veestapel en acceptatiegraad mest. Met serieuze stappen is 30% groei melkproductie 

haalbaar mits overige landsdelen de fosfaatruimte niet eerder hebben gebruikt. 

 

12 SPECIFIEKE KANSEN NOORD-NEDERLAND 

Noord-Nederland heeft door de iets extensievere opzet en akkerbouw in de basis 

fosfaatplaatsingsruimte beschikbaar en kan deze met innovatie slagen benutten door: 

■ voerspoor (hoge zelfvoorzieningsgraad ruwvoer en N en P biedt extra 

mogelijkheden); 

■ veestapel (huidige productie/koe en jongvee bezetting biedt extra 

mogelijkheden); 

■ acceptatie graad mest (met low tech mestscheiding via de korte route is met 

lange investering en zekere exploitatie een stap voorwaarts te maken).  

 

Regionale kringlopen worden nog beter gesloten bij groei van de melkproductie wat de 

regio krachtiger maakt en ook financieel sterker. 

 

Wanneer de groei plaats vindt met emissie arme stallen kan ook binnen de grenzen van 

luchtkwaliteit (nh3) worden gebleven. 
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Bijlage 1: Overzicht mogelijkheden voerspoor en acceptatie graad mest 

Voor meer informatie, zie rapport WUR Schroder 2014 
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Bijlage 2: Samenvatting van alle scenario’s bij 30 en 10% groei. 

 

Groei 30% melkproductie Groei 10% melkproductie
gehele prov. Frl Gr Dr Totaal gehele prov. Frl Gr Dr Totaal
Productie 19,1 8,4 9,3 36,7 Productie 19,1 8,4 9,3 36,7
Plaat.ruimte 17,4 9,3 8,9 35,7 Plaat.ruimte 17,4 9,3 8,9 35,7

Afvoer -0,2 -0,3 1,6 1,0 Afvoer -0,2 -0,3 1,6 1,0
Basis 2013 -1,9 0,6 1,2 0,0 Basis 2013 -1,9 0,6 1,2 0,0
Gebaseerd op opgave CBS/RVO en normen 2013 waarbij productie en plaatsingsruimte bij acceptatiegraad huidig

in evenwicht is maar er wel 8,4 miljoen kg fosfaat plaatsingsruimte niet is benut door lage acceptatiegraad.

De basis voor 2013 is voor scenario groei 30% melk gelijk aan groei 10%.

% verd grond 0,4 0,6 0,6 1,6 % verd grond 0,4 0,6 0,6 1,6
Netto -1,5 1,2 1,8 1,6 Netto -1,5 1,2 1,8 1,6
Na naar rato verdeling van niet onderzocht areaal aan P klassen onderzocht areaal, wat 1,6 miljoen kg ruimte geeft.

Dit is reeel te veronderstellen maar vraagt in huidige regelgeving wel dat er ook wordt bemonsterd.

Groei 30% 3,5 1,5 1,5 6,7 Groei 10% 1,4 0,8 0,8 3,0
Netto -5,0 -0,3 0,3 -5,0 Netto -2,9 0,4 1,0 -1,4
Na groei melkproductie met 30% en 10% waardoor netto er een fosfaat overschot is van 5,1 vs 1,4 miljoen ton.

Voerspoor -1,5 -0,6 -0,7 -2,7 Voerspoor -1,6 -0,5 -0,6 -2,7
Netto -3,5 0,3 1,0 -2,3 Netto -1,3 0,9 1,6 1,3
Na toepassing voerspoor waardoor er bij 30% groei nog een overschot is van 2,3 miljoen kg fosfaat en

bij 10% groei al 1,3 miljoen kg fosfaat ruimte ontstaat.

Veestapel -0,8 -0,2 -0,3 -1,3 Veestapel -0,5 -0,2 -0,3 -0,9
Netto -2,7 0,5 1,3 -1,0 Netto -0,8 1,1 1,9 2,2
Na toepassing verhogen gemiddelde productie met 1000 kg melk per koe per jaar extra en daardoor kleinere veestapel

waardoor netto bij 30% groei er nog een overschot van 1 miljoen kg fosfaat is en bij 10% een ruimte van 2,2 miljoen kg.

Het effect van productie verbetering is niet in de tabel van bijlage 1 getoond.

Acceptatie -1,0 -1,2? -1,1? -3,3 Acceptatie -1,0 -1,2? -1,1? -3,3
Netto -1,7 1,7 2,4 2,3 Netto 0,2 2,3 3,0 5,5
Na toepassing van verhogen acceptatiegraad waarbij van de niet benutte 8,4 miljoen kg fosfaat alsnog 3,3 miljoen kg

ruimte wordt benut en bij 30% groei er zelfs nog 2,3 miljoen kg fosfaat ruimte is en bij 10% groei er nog 5,5 miljoen kg

fosfaat ruimte is.

Bij volledig benutten van ruimte voerspoor, veestapel verbetering en verhoging acceptatiegraad kan de 2,3 miljoen

kg ruimte dus ook worden benut voor extra productie en is in theorie zelfs 38% extra melkproductie mogelijk.

Kritische noot bij uitgangspunten acceptatiegraad basis situatie.

In alle 3 provincies is gerekend in basissituatie met gemiddelde acceptatiegraad van 81%. Dit is gebaseerd op netto

0 positie over alle 3 provincies. Door netto 0 per provincie te kiezen is theoretische acceptatiegraad per

provincie uit te rekenen. Deze zou dan in Friesland 98% zijn, Groningen 67% en Drenthe 68%. Dit sluit ook aan bij 

totale positie van sector melkveehouderij per provincie (zie paragraaf 2.4)  
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Bijlage 3: Overzicht melkveehouderij Nederland 
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Voorwoord

De wereldmarkt voor melkproducten groeit. Weer, bodem, infrastructuur en kennis maken het in principe mogelijk

dat Nederland hier een aandeel in neemt. Toch is het voor ondernemei's en beleidsmakers niet vanzelfsprekend om

zich hier zonder vooronderzoek in te storten. De Colleges van Gedeputeerde Staten van Frìesland, Groningen en

Drenthe hebben Wageningen UR daaro.m gevraagd om te verkennen in hoeverre een uitbreiding van de

melkproductie in Noord-Nedertand zich verdraagt met de mogelijkheid om de bijbehorende mest milieukundig

verantwoord te kunnen blijven gebruiken. lk wil Truus Steenbruggen van Provincie Friesland bedanken voor haar

bereidheid om deze verkenning namens de Colleges van GS aan te sturen en een eerdere versie van het eindrapport

te helpen verhelderen.
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Samenvatting

Behoud en herstel van waterkwaliteit vereist evenwicht tussen de regionale productie van mest en de regionale

gebruiksmogelijkheden van die mest. 0p basis van statistische gegevens over de samenstelling van de veestapel en

het grondgebruik, is voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe verkend of er ruimte bestaat voor

uitbreiding van de melkproductie. Bezien vanuit de zogenaamde gebruiksnormeR voor fosfaat en stikstof (beide

ingegeven door waterkwaliteitsdoelstetlingen) is er ruimte om de melkproductie tussen 2013 en 2020 met circa

10% te laten groeien, mits dat gepaard gaat met aanpassingen van de voersamenstelling of een verhoogde afzet

v¿n mest naar akkerbouwers in de regio. Bij een verdere groeitot 30% is een gelijktijdige inzet van beide

maatregelen nodig. Welk pakket van maatregelen nodig is om een uitbreiding van de melkproductie niet alleen met
waterkwaliteitsdoelstellirrgen maar osk met luchtkwaliteitsdoelstellingen in overeenstemming te laten zijn, vergt
nadere studie.



+
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1 lnleiding

0p veel veehouderijbedrijven worden meer mineralen in de vorm van mest geproduceerd dan de gewassen op die

bedrilven nodig hebben. Dergelijke mestoverschotten geven extra belasting van lucht, bodem en water, tenzij ze

worden afgevoerd naar bedrijven waar gewassen nog wel in staat zijn om deze mest te benutten. Dat geldt in

principe voor akker- en tuinbouwbedrijven. Laatstgenoemde bedrijven zijn namelijk in meer of mindere mate

geihteresseerd in het vervangen van (een deel van) de door hen gekochte kunstmest door dierlijke mest,

Hoewel de melkveehouderij veel meer aan grond gebonden is dan de zogenaamde hokdierhouderij (varkens,

pluimvee), hebben ook melkveehouderijbedrijven soms meer mest dan ze op eigen grond kunnen inzetten. Zij

moeten daarom mest afvoeren. De productie van ieder melkveebedrijf is vooralsnog gequoteerd. Met een grens aan

de productie van melk ligt ook de mestproductie min of meer vast. Met ingang van het voorjaar van 2015 verdwijnt

de melkquoteringechter. De verwachtingbestaatdatde melkproductie in Nederland daardoorin de periode 2015-

2020 me| tientallen procenten kan gaan stijgen. Als voor die extra melkproductie meer mineralen moeten worden

geimporteerd dan er in de vorm van die extra melk van het bedrijf worden afgevoerd, neemt ook het

mineralenoverschot in de vorm van mest toe. Dat betekent dat de verplichte afvoer van mest zal toenemen, qua

aantal bedrijven dat hiertoe verplicht is enlof qua hoeveelheid af te voeren mest per bedrijf. De mate waarin de

mestproductie toeneemt, hangt af van de relatie tussen melkproductie en mineralenuitscheiding (excretie). De

samenstelling van het voer (met name de mineralengehalten) speelt daarbij een rol. Er bestaan namel¡k mineraalrijke

en mineraalarme voeders.

De mate waarin de uitscheiding van mineralen tot een overschot van mineralen op een bedrijf of in een regio leidt,

hangt vanzelfsprekend ook af van de zogenaamde plaatsingsruimte. Deze plaatsingsruimte wordt bepaald door het

aantal beschikbare hectares en door de mestgebruiksnormen van elk van die hectares. Gebruiksnormen geven aan

wat per hectare maximaal aan mest toegediend mag worden. De gebruiksnormen hebben betrekking op stikstof (N)

en op fosfaat (P) en hangen af van het type aanwezige gewassen (grasland, bouwland), de mate waarin de bodem P

bevat (hoog, neutraal, laag) en de regio (Zuid en Oostelijk Nederland versus Overig Nederland). Omdat verhouding

tussen de N- en de Pìnhoud van mestsoorten verschilt, is in sommige situaties de N-gebruiksnorm beperkend voor

de toegestane mestgift en in andere situaties de P-gebruiksnorm. 0p melkveehouderijbedrijven hangt hettoegestane

mestgebruik verder nog af van het feit of het bedrijf in het bezit is van een zogenaamde derogatie. Dat is een

toestemming van EU-wege om jaarlijks meer N in de vorm van mest (inclusief weidemest) te mogen geven dan de

Europese standaard van 170 kg mest-N per hectare. Bedrijven die minder mesttoedienen dan zij aan

plaatsingsruimte bezitten, kunnen in principe overtollige mest van een ander accepteren. 0f zij dat daadwerkelijk

doen, hangt echter af van de zogenaamde acceptatiegraad. Niet redere ondernemer is namelijk bereid om de

mestgebruiksnormen maximaal op te vullen. Een gebruiksnorm geeft aan wat je mág geven, nietwat je móet geven.

Naarmate een akkerbouwer meer mest accepteert, daalt bovendien de hoeveelheid mineralen die hil daarnaast in de

vorm van kunstmest mag toedienen. Veel akkerbouwers dekken graag een deel van gewasbehoefte met kunstmest.

Dat heeft te maken met het feit kunstmest gemakkelijker en effectiever toe te dienen is en een zekerder werking

heeft. Deze overwegingen kunnen de bereidheid afremmen om de gebruiksnormen maximaal met dierlijke mest op

te vullen. Details van het gebruiksnormenstelsel van mest en kunstmest zijn beschreven in Schröder & Neeteson

(2008).

ln 2013 voerden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR)

een gezamenlijke studie uit naar te verwachten ontwikkelingen op het gebied van de productie van mest door

diverse diercategorieën, de plaatsingsruimte voor deze mest, en de mate waarin niet-plaatsbare mest, al dan niet

bewerkt, buiten de Nederlandse landbouw afgezet zou moeten en kunnen worden (Willems et al., 2013). ln die studie

is een onderscheid gemaakt tussen de regio's Zuid-Nederland, Oost-Nederland en Overig Nederland. Gedeputeerde

Staten van de Provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben WUR verzocht om een vergelijkbare studie uitte
voeren voor specifiek hun provincies. Van die studie doet dit rapport verslag.
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2 Materialen en methode

0p basis van de aantallen in 2013 aanwezige dieren (bron: CBS, 2013)en de diersoort-specifieke uitscheiding van

stikstof (N, na aftrek van de gasvormige N-verliezen uit stal en opslag) en fosfor (P, uitgedrukt in Pr05) (bron: CBS

2013 / Werkgroep Uniformering Mestcijfers, C. van Bruggen), kan berekend worden hoeveef N en P in de vorm van

mest in 2013 beschikbaarwas in Friesland, Groningen en Drenthe (Tabel 1). Dit is niet noodzakelijkerwijs de

hoeveelheid mest die ook daadwerkelijk binnen die provincies werd toegediend. De geproduceerde mest dient

namelijk, nog los van eventuele voorraadswijzigingen, gecorrigeerd te worden met het saldo van mest die van elders

werd aangevoerd of naar elders werd afgevoerd. Deze aan- en afvoergegevens werden van de RVO (Rijksdienst Voor

0ndernemend Nederland) betrokken (Tabel 2).

Uit de aldus berekende hoeveelheid mest die binnen Friesland, Groningen en Drenthe in 2013 werd toegediend, laat

zich de acceptatiegraad (= de mate waarin een theoretische plaatsingsruimte daadwerkelijk wordt opgevuld)

berekenen als fractie van de theoretische plaatsingsruimte. De theoretische plaatsingsruimte is gelijk aan het

product van de aanwezige hectares grasland en bouwland (inclusief maïsland) fiabel 3) en de gebruiksnormen van

mest-N en -P (Tabel 4), waarbij soms de N-gebruiksnorm, soms de P-gebruiksnorm beperkend kan zijn voor de

mestplaatsingsruimte. Dat hangt af van het feit of voor het betreffende land een derogatiebeschikking aanwezig is

(Tabel 3; bron: RVO), van de P-toestand van de bodem (Tabel 5; bron: RVO) en van de N : PrOu verhouding van de

gebruikte mestsoort (bron: Den Boer et al.,2012:2,73 uoor rundveedrijfmest, 1,54 voor varkensdrijfmest). Wat

betreft het laatste is aangenomen dat akkerbouwers een voorkeur hebben voor rundveedrijfmest voor zover deze

mestsoort in de desbetreffende provincies beschikbaar is na aftrek van de rundveedrijfmest die de houders van

graasdieren zelf toedienen. Voor het overige wordt aangenomen dat akkerbouwers een mest gebruiken met de N :

P205 verhouding als in varkensdrijfmest. De acceptatiegraden voor 2013 zijn vervolgens dusdanig ingesteld datde
(voor mestaanvoer en -afvoer gecorrigeerde) mestproductie in de drie provincies te samen, min of meer in

overeenstemming is met de feitelijke plaatsing van mest in dat jaar (Tabel6).

Voor wat betreft toekomstscenario's (2020) is rekening gehouden met varianten qua mestbeschikbaarheid en met

varianten qua mestplaatsingsruimte. Voor wat betreft mestbeschikbaarheid is om te beginnen uitgegaan van een

uitbreiding van de melkproductie met 10% of 30% ten opzichte van 2013. Aangenomen is dat deze uitbreiding

verwezenlijkt is door een combinatie van een autonome stijging van de productie per melkkoe met 0,9% per jaar

(Willems et al., 2013)en een toename van het aantal melkkoeien. Beide leiden tot een extra mestproductie (7,8 kg N

en 2,8 kg Pr0, per 1000liter melk; bron: Min EZ
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Tabel L Dieraantallen in Friesland, Groningen en Drenthe, en de Pr)¡ en N excretie (kg per dierplaats per jaar,

onder aftrek van gasvormþe N-verliezen uit stal en opslag) ìn 2013 (bron: CBS)

Tabel 2. Meststromen (mill:oen kg P r0 ) tussen Nederlandse provincies en tussen provtnctes en buttenland in 2013
(bron: RV2)

Excretie:Diercatesorie Provincie:

P,O. NFriesland Groningen Drenthe

29278 1,4,4 26,6Fokvarkens incl. biggen I 1361 10760

95534 109759 4,r 10,4Vleesvarkens 39986

7763430 5960825 6313537 0,3 0,38Pluimvee

113,7Melkkoe 278105 98165 10301 1 39,6

8,8 29,4Jongvee < 1 iaar r04255 38576 42550

37753 24,2 70,0Jongvee > I iaar 93615 33692

5235 5827 24,2 69,3Vr. jongvee, fokstieren > 2i 14939

49,9Vleesrundvee excl. vleeskalveren 13348 9483 15415 17,7

6,2 16,6Vleeskalveren 34929 18204 30632

68722 5,7 13,0Schapen en geiten 208152 92264

7858 17,2 39,2Paarden en pony's r2524 5361

Provincie:

DrentheFriesland Groningen

0,0771 0,1222vanuit desbetreffende orovincie naar: Friesland

0.0922 0.2580Groningen

Drenthe 0.7472 0.1297

2,6673 2,5366 3.6007vanuit andere provincies naar:

1,1391vanuit desbetreffende 0rovincie naar andere provincies t.1227 0,4801

vanuit buitenland naar: 0,0004

0,6s86 0,7680vanuit desbekeffende provincie naar buitenland r,7541

-0,249r 0,3083 1,5903saldo (negatief is aanvoer, positief is afuoer)
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Tabel 3. Arealen (hectares) grasland en bouwland (waaronder maisland op melkveebedrijven met derogatie,

melkveebedrijven zonder derogatie, akkerbouwbedrl'ven en overige bedn¡ven in Friesland, Groningen en Drenthe

in 2013 (bron; RV2)

Tabel 4. Gebruiksnormen voor dierltlke mest (maxtmum in kg per ha periaar)

-met 
als eis minimaal 80% grasland en uitsluitend gebruik van graasdiermest

-.LBGOU: 
zand- en loessgrond in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Utrecht

SamenSector Grondgebruik Provincie:

Groningen DrentheFriesland

150190 4497r 43784 238945lVlelkvee met derogatie Grasland

Maisland 13565 4567 11289 29422

259r 2r73 122690veris bouwland 7505

7602 5289 4722 17612lVlelkvee zonder derogatie Grasland

Malsland 677 r362 1963 4003

2338 5701Overig bouwland 1165 2198

t975 2242 637rAkkerbouw Grasland 2155

Malsland 927 1668 382r 641 5

r28455Overis bouwland 17I9I 68925 42339

10288 13020 38727Overig Grasland 15413

1709 4020 737 4Maïsland 1645

Overie bouwland 8303 19489 23857 51650

155568 546938TOTAAL 226339 165031

P,0" bii fosfaattoestandDerogatie Reeio Grondgebruik Jaar N

Laag Neutraal Hoog

20r3 170 100 95 85Nee Alle Grasland

95 8520r4 170 100

100 90 8020r5-2011 170

20r3 r10 85 65 55Bouwland

20r4 770 80 65 55

60 5020r5-2017 rt0 75

250 / 250 100 95 85Ja* LBGOU / rest.. Grasland 2013

20r4 230 / 250 100 95 85

20r5-20t7 230 / 250 100 90 80

85 65 55Bouwland 2013 250 / 250

2014 230 / 250 80 65 55

2015-2017 230 / 250 15 60 50



Tabel 5. Verdeling (%) van de arealen over P-toestandklassen in Friesland, Groningen en Drenthe in 2013 (bron: RVO)
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Tabel 6. Aangenomen acceptatiegraden bi lage acceptie (gebaseerd op huidige srtuatie, dat wil zeggen o.b.v. de

cijfers van mestaanbod en ruimte in 2013) en bij een mogeltlk verhoogde acceptatie tn toekomstscenarto's

(2020)

Provincie Huidie (%): Hooe (%)

Melkveehou-

derij zonder

derogatie

Akker- en tuin-

bouw

lVlelkveehou-

derijmet

derosatie

lVlelkveehouderij

zonder

derogatie

Akker- en tuin-

bouw

Melkveehou-

derij met

derogatie

64 100 95 80Friesland 97,5 90

95 8090 64 100Groningen 97,5
95 80Drenthe 97,5 90 64 100

, t.w. de zogenaamde "tabel 6"). De genoemde twee groeiscenario's zijn gekruist met

varianten waarin het zogenaamde 'voerspoor' al dan niet (alsnog) met succes wordt toegepast. Daarvoor zijn

jaarlijkse reductiepercentages van P-excretie (vleesvarkens, melkveestapel) en de Nexcretie (melkveestapel)

gehanteerd die ontleend zijn aan de reductiestap die volgens Willems et al. (2013) mogelijk geacht wordt in2020

ten opzichte van het door hen gehanteerde referentiejaar 2011 (Tabel 7). Overeenkomstig Willems et al. (2013) is

verder aangenomen dat een eventuele uitbreiding van de melkveestapel niet leidt tot een proportionele toename van

de jongveestapel ('minder jongvee per melkkoe aanhouden') en bovendien gepaard gaat met een afname van het

aantal vleeskoeien (maar exclusief vleeskalveren) en schapen (Tabel 8).

De voornoemde vier varianten (10% dan wel 30% uitbreiding van de melkproductie in combinatie met geen,/wel

'voerspoor') ten aanzien van het mestaanbod zijn gekoppeld aan vler mestplaatsingsruimte-varianten, te weten de

huidige 'lage' mestacceptatie en een verhoogde mestacceptatie in combinatie met twee denkbare verdelingen van

de grond over P-toestandsklassen. Die twee verdelingen hebben betrekklng op de wijze van toedeling van de

oppervlakte grond die vooralsnog niet onderzocht is op zijn P-toestand. Wat betreft de toedeling van de oppervlakte

niet-onderzochte grond is uitgegaan van een variant waarin al deze grond aan de klasse 'hoog'wordt toegewezen

(zoals wettelijk voorgeschreven bij niet-onderzochte percelen) en een variant waarin deze grond naar ralo van de wel-

onderzochte percelen over de klassen'hoog','neutraal'en'laag'verdeeld is. De werkelilke verdeling is onbekend.

Tabel 7. Realiseerbare jaailijkse reductie van de N- en P-excretie (/o) per diersoort (naar P9L-studtd in de periode

2011-2020 b| maxtmale toepassìng van het 'voerspoor'.

Excretiereductie (%):Diersoort

N P

1.8Fokvarkens incl. biggen 0

0 1.8Vleesvarkens

0 0Pluimvee

r.2t.2Melkkoe

r.2Jongvee r.2
r.2Vrouweliik iongvee, fokstieren \.2

L2 1,2Vleesrundvee excl. vleeskalveren

U 0Vleeskalveren

00Schapen en geiten

0Paarden en Donv's 0



0

0

0

0

Vrouweliik ionsvee, fokstieren 0

Vleesrundvee excl. vleeskalveren

0
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3. Resultaten

ln de drie noordelijke provincies werd in 2013 een kleine 37 miljoen kg fosfaat (Pr0u) in de vorm van dierlijke mest

geproduceerd. Daarvan bestond ruim twee-derde uit rundveemest, Daarnaast werd, netto, nog ruim 1 miljoen kg

fosfaat naar elders geëxporteerd (met name vanuit Drenthe) zodat een kleine 36 miljoen kg binnen de provincies zelf

moet zijn afgezeT. De theoretische plaatsingsruimte bedroeg bijde in 2013 geldende fosfaatnormen ruim 44 miljoen

kg fosfaat. Uit deze discrepantie tussen wat aan mest geplaatst zou kunnen worden en wat daadwerkelijk binnen de

regio toegediend lijkt, blijkt dat de acceptatiegraad minder dan 100% moet zijn geweest. Aangenomen is dat

melkveebedrijven die een derogatiebeschikking hadden aangevraagd, geneigd zijn om de maximaal toegestane

mestdosering in sterke mate te benutten (97,5% acceptatie). Voor het beperkte aandeel melkveebedrijven zonder

derogatiebeschikking is een iets lagere acceptatie aangenomen (90% acceptatie). Voor bedrijven die 'vrijwillig' mest

afnemen (t.w. akkerbouwers) is aangenomen datdie een acceptatie uan64o/o hebben (Tabel 6). De acceptatie diende

op dat niveau te worden ingesteld om het berekende mestgebruik op basis van dieraantallen en mestexport (35,7

miljoen k$ en het gerealiseerde mestgebruik op basis van wat volgens gebruiksnormen maximaal mogelijk was, in

overeenstemming met elkaar te brengen.

Omdat de P-gebruiksnormen in 2014 en voor de periode vanaf 2015 aangescherpt zijn, neemt de plaatsingsruimte

in de loop van de trjd hoe dan ook met 2 miljoen kg af, aannemende dat acceptatiegraden ongewijzigd blijven en alle

vooralsnog niet-onderzochte percelen in de P-toestandsklasse 'hoog' blijven.

Aannemende dat de acceptatiegraad voor mest op dit moment in alle provincies gelijk is en ook de relatieve

verdeling van de niet-onderzochte percelen over P-klassen tussen provincies niet verschilt, ontstaat de indruk dat de

mestproductie in Friesland, anders dan in Groningen en Drenthe, ook nu al tegen afzetgrenzen aanloopt ffabel 9).

Daar staat tegenover dat volgens de RVO juist in Friesland mest wordt aangevoerd en in Drenthe relatief veel mest

wordt afgevoerd (Tabel 2). Wellicht ligt de mestacceptatie in Friesland iets boven dat wat hier als gemiddelde is

gehanteerd en die in Drenthe wat lager. Uitbreiding van de melkproductie met 10% (ten opzicht van 2013) zonder

aanpassing van de veevoeding ('geen voerspoor') bij zowel de melkveestapel als de vleesvarkenstapel, vergroot de

mestproductie in de noordelijke provincies met circa 1 miljoen kg fosfaat. ln combinatie met de verkleinde

theoretische plaatsingsruimte voor mest van 1,5 tot 2 miljoen kg fosfaat als gevolg van het aanscherpen van P-

gebruiksnormen, vergroot dit het mestoverschot. Alleen bij een verhoogde acceptatie van mest of een succesvolle

toepassing van het voerspoor is deze extra mest binnen de noordelijke provincies af te zetten. Bij een toename van

de melkproductie met 30% volstaat een verhoogde mestacceptatie niet en moet daarnaast ook het'voerspoor'

worden ingezet om alle mest binnen de noordelilke provincies te kunnen plaatsen. Pas in combinatie met elkaar kan

onder die omstandigheid volstaan worden met een afvoer van mest op het huidige niveau (Tabel 9).
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4. Discussie

Onzekerheden

De onderhavige studie maakt een schatting van de gevolgen die een eventuele uitbreiding van de melkproductie in

Friesland, Groningen en Drenthe zou kunnen hebben voor de afzet van mest. Daarbij is niet alleen naar

ontwikkelingen van de mestproductie van de melkveestapel gekeken, maar ook naar die van andere diersoorten.

Bovendien is de schatting mede gebaseerd op verwachte ontwikkelingen van de afzetmogelijkheden van mest. Het is

daarmee een schatting op basis van allerlei veronderstellingen aangaande de toekomst. Slagen om de arm zijn

daarom absoluut geboden en de uitkomsten moeten daarom vooral als indicaties gezien worden. Wat betreft de

onderliggende veronderstellingen zij onder meer gewezen op onzekerheden rond de dier-specifieke excreties.

ldealiter zouden de N:P verhoudingen van excreties op basis van rantsoensamenstellingen, de aanwas (diergroei), de

samenstelling van dierlijke producten en de gasvormige N-verliezen uit stallen en opslagen, min of meer in

overeenstemming moeten zijn met de N : Pr0u verhouding in praktijk-mestmonsters. Dit is vooralsnog niet altÜd het

geval en is daarmee nog altijd een onderwerp van discussie en studie.

Ook bestaan er onzekerheden rond de voorkeur van akkerbouwers voor bepaalde mestsoorten. Vaak wordt aan

rundveemest de voorkeur gegeven omdat daarmee per kg fosfaat meer effectieve organische stof wordt toegediend

dan met varkensmest. Daar staat tegenover dat met rundveemest een groter deel van de toegestane gebruiksnorm

van werkzame N wordt opgebruikt en zo minder kunstmestruimte resteert. Bij onzekerheid over de N-werking van

mest (b.v. bij nazomertoediening op graanstoppels) kan dit als een bezwaar worden gezien en, zeker bij lage

varkensmestprijzen (tot zelfs 'geld toe'), alsnog de voorkeur aan varkensmest van elders gegeven worden.

Qnzekerheden hebben ook betrekking op de P-toestand van percelen die niet onderzocht ziln. Wettelijk gezien vallen

die in de toestand 'hoog' met als gevolg dat daar I0 en 20-25 kg minder PrOu per ha mag worden toegediend dan

wanneer de toestand, respectievelijk, 'neutraal' of 'laag' zou zijn. Aannames rond de verdeling over P-klassen hebben

daarmee invloed op de afzetruimte voor mest. Het ligt overigens niet voor de hand dat percelen die nog nooit

onderzocht zijn goeddeels in de klasse 'laag' zullen vallen, maar uitgesloten ts dat niet. De gehanteerde verdelingen

'naar rato' lijken daarmee een redelijke schatting. Overigens valt niet te verwachten dat er tussen nu en,2eg,2020

belangrijke verschuivingen in de verdeling tussen klassen zullen plaatsvinden. Daarvoor zijn de verschillen tussen P-

gebruiksnormen (en bijbehorende P-bodemoverschotten) te klein. Ten slotte kunnen ook de aannames over de

beschikbare hoeveelheden grond een bron van fouten vormen. Waarschijnlijk blijft een deel van de grond buiten

beeld omdat de oppervlakte van bedrijven van met name 'hobby-boeren' vaak beperkt is en zodoende niet

registratie-plichtig is. Omdat die grond wel bemest mag worden, kan een mestafzetprobleem in de praktilk kleiner

zijn dan op papier. Tot en met 2013 werden theoretische mestafzetproblemen ook nog verkleind omdat de

berekende excreties van met 5% verlaagd mochten worden alvorens de verplichting tot daadwerkelijke mestafvoer in

werking trad.

Maatregelen

0m mestafzetproblemen te beperken zijn in de scenario's al verschillende maatregelen impliciet meegenomen.

Daaronder ressorteren de veronderstelling dat de jongveestapel niet groeit ondanks de groei van de melkveestapel

en de veronderstelling dat de vleesveestapel krimpt om daarmee (ruwvoerl ruimte te scheppen voor een vergrote

melkveestapel. De expliciete maatregelen bestaan uit het'voerspoor' en, voor zover nog nodig, inspanningen om de

acceptatiegraad van dierlijke mest te verhogen.

Met gras wordt op jaarbasis meer N en P geoogst dan met bouwlandgewassen. Onder meer om die reden zijn de

gebruiksnormen voor grasland hoger dan voor bouwland (incl. maì'sland). Gezien de ruimere gebruiksnormen voor

grasland lilkt het verleidelijk om de afzetmogelijkheden voor dierlijke mest te vergroten door omzetting van bouwland

in grasland. Daarbij moet echter bedacht worden dat melkveerantsoenen die, bijgevolg, meer gras gaan bevatten,

tot een hogere dier-specifieke excretie leiden. Gras bevat namelijk veel meer mineralen dan bijvoorbeeld mais.

Daarom gaat die eventueel hogere afzetkans voor mest hand in hand met een hogere mestproductie en is de winst

nihil.



16

Studies als deze roepen dikwijls vragen op over de bijdrage die mestbewerking aan de afzetkansen van mest kan

leveren. Voor zover bij bewerking aan vergisting gedacht wordt, zijn ook daarvan de effecten nihil. Uit onderzoek

blijkt namelijk dat de N : PrOu verhouding brj vergisting niet anders is dan die van het ingaande materiaal, dat bij

gebruik van co-vergistingsmateriaal het gecombineerde product volledig als mest moet worden aangemerkt en aldus

het regionale mestprobleem vergroot, en dat de N-werking maar zeer beperkt verhoogd wordt en dit bovendien op

zijn minst deels teniet wordt gedaan door een verlaagde N-nawerking in latere jaren. Echter, voor zover bij

bewerking aan mestscheiding in een dunne en een dikke fractie gedacht wordt, zijn wel positieve bijdragen

denkbaar. Als een melkveebedrijf met derogatie 80% grasland en20% maisland heeft, geldt voor dit bedrijf bij de P-

toestand 'neutraal' een P-gebruiksnorm van 0,80 x 90 + 0,20 x 60 = 84 kg Pr0u per ha. Bij de gebruikelijke N :

P205 verhoudinguan2,T3 in rundveedrijfmest, komt dat neer op een mest-N gift van 230k9 N-totaal per ha. Dat

betekent dat een dergelijk bedrijf onvolledig gebruik kan maken van maximale plaatsingsmogelijkheden van dierlijke

mest-N (max. 250kg N per ha) en daarmee mest naar elders moet afzetten. Bij mestscheiding gecombineerd met

de afvoer van de resulterende N-arme en P+ijke dikke fractie kan een dergelijk melkveebedrijf de afzet van mest-N

beperken en zo ztjn kunstmest-N aanvulling beperken. Dit geldt nog sterker als een deel van het bedrijf de P-toestand

'hoog' bezit en als mest-N normen op termijn mede afhankelijk gemaakt zouden worden van het gebruik van

mestscheiding. Overigens zij er op gewezen dat voor dit doel relatief goedkope decentrale 'low-tech'

mestscheidingsmethoden volstaan.

Effecten op over¡ge milieudoelen

De voorgaande berekeningen en conclusies zijn ingegeven door het antwoord op de vraag in welke mate de

geproduceerde mest binnen de geldende gebruiksnormen toegediend kunnen worden. Omdat die gebruiksnormen

slechts zijn ingegeven door dat wat nodig is om te kunnen voldoen aan P-evenwichtsbemesting en een beoogde

nitraatconcentratie in het bovenste grondwater (Schröder et al., 2011), is niet-strijdigheid van een grotere

melkproductie met gebruiksnormen niet zonder meer synoniem met niet-strijdigheid met ammoniakdoelstellingen.

Vanuit die optiek kunnen verschillende processen onderscheiden worden:

-uitbreiding van de veestapel verhoogt de excretie en leidt als zodanig (los van eventuele aanpassingen van de

voersamenstelling) tot meer ammoniumexcretie. Een verhoogde ammoniumexcretie leidt in beginsel ook tot
meer emissie van ammoniak. Uitbreiding van de veestapel gaat bovendien vaak hand in hand met minder

weidegang en meer opstallen. De ammoniakemissie van weidemest is in het algemeen lager dan die van

'binnenshuis' opgevangen en opgeslagen mest. Een grotere veestapel kan ook via die route tot meer

ammoniakemissie leiden zolang stallen niet worden aangepast.

-mogelijk gaat een verhoging van de melkproductie gepaard zou met meer mestvergisting omdat de afzet van

gehygiëniseerde mest gemakkelijker is. ln dat geval moet bedacht worden dat vergisting leidt tot omzetting

van organische mest-N in ammonium-N. Van een dergelijke digestaat gaat per eenheid uitgereden mest-N meer

ammoniak verloren dan van onvergiste mest. Bovendien leidt mestvergisting ook vaak tot een pH-stijging en

ook dat stimuleert de emissie van ammoniak. De wijze waarop digestaat wordt opgeslagen en toegediend

luistert in elk geval veel nauwer en bergt een groter risico van ammoniakverlies in zich op dan van onvergiste

mest.

-mogelijk gaat een verhoging van de melkproductie gepaard met meer mestscheiding om zo mestfracties te

maken waarvan de N : P205 verhoudingen beter aansluiten bij de eisen van zowel melkveehouders als

akkerbouwers. ln dat geval dient bedacht te worden dat ongescheiden drijfmest emissiearm kan worden

uitgereden (via zodenbemesting) terwijl bij mestscheiding alleen de dunne fractie emissiearm kan worden

uitgereden. De af te zetten dikke fractie (die desondanks nog steeds voor circa 75o/o uiT water bestaat met

daarin ammonium-N) kan nietworden geinjecteerd. Van de dikke fracliezal, ook bij onderwerken in een tweede

werkgang, dus een relatief groter deel als ammoniak vervluchtigen dan van geihjecteerde drijfmest. Bovendien

treden, afhankelijk van de wijze van bewaring, bij stapelbare meststoffen (waaronder ook dikke fracties), vanuit

de opslag relatief hogere gasvormige N verliezen op dan vanuit de opslag van vloeibare mesten zoals

drijfmest.

¡
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-tegenover bovenstaande aspecten die de ammoniakemissie kunnen vergroten, kunnen maatregelen genomen

worden in de vorm van voedingsmaatregelen. Eiwitarm voeren leidt tot een daling van N-excretie per dier en in

het bijzonder de ammonium-N excretie. Dit draagt bij aan de verlaging van de ammoniakemissie, hoewel dit

deels teniet gedaan kan worden als diezelfde eiwitarme voeding tot een hoger drogestofgehalte van de

drijfmest leidt. Bovendien moet hierbij worden aangetekend dat een verlaging van het eiwitgehalte

gemakkel¡ker is naarmate bedrijven minder zelfvoorzienend zijn qua voedervoorziening. Dergelijke bedrijven

zijn beter in staat om naar believen buitenshuis eiwitarme voeders te selecteren. Het vermogen om eiwitarm te

voeren hangt ook samen met de mate waarin bedrijven in staat zijn om gras door snijmai's te vervangen. Dat

laatste is lastiger naarmate de grond natter en kouder is omdat mais daar in tegenstelling tot gras matig

groeit. De vervanging van gras door mais is bovendien aan een bovengrens uan20o/o van het areaal gebonden

voor bedrijven die van derogatie gebruik willen maken.

Naast voedingsmaatregelen kunnen ook op het gebied van stalinrichting maatregelen genomen worden die de

ammoniakemissie verlagen.

Het netto-effect van alle bovengenoemde processen en maatregelen op de ammoniakemissie (en daarmee

verbonden depositie van N) vereist een afzonderlijke becijfering. Dat er recent door sommigen enkele vraagtekens

geze|zljn bij de juistheid van ammoniakcijfers doet niets af aan de voorgaande principes, hoogstens aan de grootte-

ordes van effecten.

Zelfs als een uitbreiding van de melkproductie verantwoord zouzljn vanuit het oogpunt van de afzetbaarheid van

mest en ammoniakdoelstellingen, dan nog zijn er enkele aanvullende overwegingen om deze uitbreiding al dan niet

toe te laten. De Europese Commissie heeft voortzetting van de derogatie afhankelilk gesteld van het vermogen van

Nederland om de fosfaatproductie van alle dieren te samen een fosfaatplafond van 173 milioen kg per jaar niet te

laten overstijgen. De melkveehouderijsector (NZO en LTO) heeft dit vertaald naar een doelstelling van maximaal 85

miljoen kg fosfaat voor de Nederlandse melkveestapel. 0p dit moment beweegt de fosfaatproductie zich richting het

plafond van 173 miljoen kg. Dat betekent dat uitbreiding van de P-excretie door een bepaalde diercategorie in een

bepaalde regio hand in hand moet gaan met krimp van de P-excretie door een andere diercategorie en,/of in krimp in

een andere regio. Dat kan bij een te geringe effectiviteit van het'voerspoor'effecten hebben op de mogelijkheden

om de melkproductie al dan niet uit te breiden.
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5. Gonclusies
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