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Positieve resultaten voor Overijsselse melkveehouders
Uit de resultaten van drie jaar 
Vruchtbare Kringloop Overijssel  
blijkt dat Overijsselse melkvee- 
houders verbeteringen hebben 
geboekt richting een schoner milieu. 
Zij houden zich actief bezig met een 
efficiënte benutting van hun veesta-
pel en bodem. De 430 deelnemende 
veehouders hebben op bedrijfsniveau 

maatregelen genomen die goed zijn 
voor de eigen bedrijfsresultaten. 
Maar zij hebben ook belangrijke 
stappen gezet richting een betere 
bodembenutting en betere lucht- en 
waterkwaliteit. Vruchtbare Kringloop 
Overijssel laat zien dat werken aan 
bedrijfsprestaties en milieu prima 
samen gaan.
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Vruchtbare Kringloop Overijssel is  

in 2015 van start gegaan en kan zich  
buigen over een grote set waardevolle 

data van afgelopen drie jaar. 

De 430 deelnemende melkveehouders 
uit Overijssel tonen aan dat zij dankzij 

goed management hun bedrijfsresulta-
ten kunnen verbeteren en belangrijke  
milieustappen zetten richting bodem, 

lucht en water.

Via vier studiegroepbijeenkomsten per 
jaar en diverse experimenten en veld-
bijeenkomsten doen de  deelnemers 

verdeeld over 42 studiegroepen  
kennis en ervaring op.

Over Vruchtbare Kringloop Overijssel

In het project Vruchtbare Kringloop Overijssel werken 430 melkveehouders 
aan het sluiten van de kringloop. De mineralenstroom op het melkveebedrijf 
wordt gevolgd: van vee naar melk en mest, van mest naar bodem, van bo-
dem naar gewas en van gewas naar vee. Via deelprojecten, experimenten, 
demonstraties en studiegroepen worden melkveehouders geïnspireerd en 
gefaciliteerd in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijf verder 
te verduurzamen en toekomstproof te maken. 

Effectieve maatregelen

De belangrijkste maatregelen die VKO-deelnemers 
hebben genomen zijn:
1.   Verhogen van eigen ruwvoeropbrengsten
2.   Optimaliseren ruw eiwit in rantsoen
3.   Verhogen benutting meststoffen
4.   Verhogen van voerefficiëntie
5.   Aanhouden van minder jongvee
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De belangrijkste resultaten:

Interessante facts

Bedrijven die beweiden doen qua  
milieuprestaties niet onder voor  
bedrijven die niet beweiden.  
 

 

Het verhogen van de ruwvoeropbrengst,  
vooral van gras, is de belangrijkste  
manier om bodemoverschotten te  
verlagen.  

 

Het risico op stikstofuitspoeling is  
onder maïs groter dan onder gras.  
Een verschuiving van dierlijke mest  
van maïs naar gras is daarom wenselijk.  

Bedrijfsontwikkeling

Dankzij verbetering van de voereffici-
entie is een licht positief effect te zien 
op de broeikasgasuitstoot. De melk-
productie van de bedrijven is sinds de 
start van het project
toegenomen.  
De oorzaak hiervan is 
vooral de afschaffing van 
de melkquotering. Het gevolg is  
dat de omvang van de bedrijven is  
toegenomen en daarmee ook de  
melkproductie per hectare.

Veeprestaties

De melkproductie per koe is gestegen 
en hierdoor verbeterde de voereffi- 
ciëntie. Het gevolg hiervan is een 
daling van de methaanemissie. 

Bemesting

Door een betere benutting van de 
meststoffen, zijn de stikstof- en fosfaat 
bodemoverschotten lager geworden. 
Door verlaging van de fosfaatexcretie 
kan ruim de helft van de bedrijven geen 
fosfaatevenwicht bemesting realiseren. 
Zij komen hiervoor fosfaatmeststoffen 
tekort.

Bodemontwikkeling

Gemiddeld over drie jaar ligt het aan-
deel eigen geteeld voer op ongeveer 
60%. Bij veel eigen voer en een goede 
benutting daarvan hoeft minder 
krachtvoer aangekocht te worden. De 
deelnemers zijn er in geslaagd om de 
extra melk in 2016 vooral te produce-
ren met voer van eigen land. De DS 
opbrengst van gras varieert rond 11,5 
ton DS per ha, met een variatie van 8 
tot 15 ton DS per ha. 

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Bent u nog geen deelnemer en wilt u 
graag werken aan de mineralenefficiëntie 
op uw bedrijf? Meld u snel aan via 
www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl. 

Heeft u een vraag, stuur dan een e-mail 
naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl 
of bel naar 088-888 66 77. 

Volg ons ook op Twitter: @VKringloop  
en op Facebook: Vruchtbare Kringloop.
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De volledige rapportage met resultaten staat op 

www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl

De gemiddelde fosfaat bodembenut- 
ting is 116%. Dit betekent dat er 
fosfaat uit de bodemreserve wordt 
gehaald. Het fosfaatgehalte in dier-
lijke mest is gedaald als gevolg van 
verlaging van het fosforgehalte in het 
rantsoen. Gemiddeld over drie jaar 
voldoet 51% van de zandbedrijven aan 
de maximaal toelaatbare norm voor 
stikstofbodemoverschot. De bedrijven 
die daaraan voldoen hebben een hoge 
mestbenutting en/of een hoge gewas-
opbrengst.

Zowel de stikstof- als fosfaatexcretie 
daalde. Een hogere melkproductie per 
koe, vermindering van het aantal stuks 
jongvee en een lager fosforgehalte 
van het rantsoen zijn de belangrijkste 
succesfactoren. 


