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Fosfaatonttrekking op melkveebedrĳ ven in  2014 bĳ na 13 kilo hoger dan forfaitaire norm

BEP en BEN bevrĳ den boer

Drie fi guren (fi guur 1, 2 en 3) van Wage-
ningen UR laten zien dat goed bodemma-
nagement de sleutel is naar veel gras en 
effi ciënter omgaan met mineralen. Fi-
guur 1 toont een sterk verband tussen de 
stikstofbenutting en de stikstofopbrengst 
van grasland op ruim 600 melkveebedrĳ -
ven waarvan de KringloopWĳ zer is geana-
lyseerd. Een hoge benutting gaat gepaard 
met een hoge stikstofopbrengst, meer 
droge stof, vem en ruw eiwit.

De kunst van het benutten van mineralen
Om voer op eigen bodem te produceren 
zĳ n er meststoffen nodig. Die komen uit 
dierlĳ ke mest, kunstmest, klaver of depo-
sitie. Het verband tussen de stikstofaan-
voer en de stikstofopbrengst van grasland 
is positief (fi guur 2), maar minder ‘sterk’ 
dan die tussen de benutting en opbrengst 
(fi guur 1). ‘Het is dus niet altĳ d zo dat hoe 
meer je toedient, hoe meer je ervan af-
haalt’, stelt Jouke Oenema van WUR.
Zĳ n conclusie wordt onderstreept door 

het verband tussen de stikstofaanvoer en 
de stikstofbenutting van grasland (fi guur 
3) op de ruim 600 geanalyseerde melkvee-
bedrĳ ven. De benutting neigt zelfs af te 
nemen naarmate meer wordt toegediend. 
‘We zien dus veel ruis rondom het ver-
band tussen stikstofaanvoer en stikstofbe-
nutting. Die ruis betekent voor individue-
le bedrĳ ven dat er winst te behalen is.’
Hoezo? ‘Kĳ k maar eens goed van beneden 
naar boven in fi guur 3. Dan zie je dat de 

Figuur 1 – Verband tussen stikstofopbrengst en -benutting van grasland Figuur 2 – Verband tussen stikstofopbrengst en -aanvoer van grasland

16 V E E T E E L T G R A S E X T R A

H O O F D A R T I K E L

VX04GRAS_HoofdBemesting.indd   16 23-02-15   16:09



0 

100 

200 

300 

400 

500 

0 20 40 60 80 100 120 

N-
op

br
en

gs
t g

ra
sla

nd
 (k

g)
 

N-benutting grasland (%) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

N-
op

br
en

gs
t g

ra
sla

nd
 (k

g/
ha

) 

N-aanvoer grasland (kg/ha) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

N-
be

nu
tti

ng
 g

ra
sla

nd
 (%

) 

N-aanvoer grasland (kg/ha) 

100

120

80

40

60

20

0
0 100 400 700200 500 800300 600 900 1000

N
-b

en
ut

tin
g 

gr
as

la
nd

 (%
)

N-aanvoer grasland (kg/ha)

Melkveehouders die meer gras van het land halen dan gemiddeld, moeten meer kunnen bemesten. 

Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat 2014-2017. De pilot mag worden 

gezien als de nieuwe koers in mestbeleid vanaf 2017. Een eerste conclusie is dat een bedrĳ fseigen 

bemestingsnorm veel voordelen biedt, maar dat lang niet alle bedrĳ ven er nu al voordeel uit halen.

tekst Jelle Feenstra

Fosfaatonttrekking op melkveebedrĳ ven in  2014 bĳ na 13 kilo hoger dan forfaitaire norm

BEP en BEN bevrĳ den boer

Wie meer fosfaat (P) en stikstof (N) uit 
gras van het land onttrekt dan de 

generieke gebruiksnorm, zou er ook meer 
op mogen brengen. Als het aan LTO ligt, 
worden de generieke gebruiksnormen 
voor fosfaat ewn stikstof snel vervangen 
door deze bedrĳ fsspecifi eke gebruiksnor-
men. Dat betekent dat melkveehouders 
die het lukt om via ruwvoer meer stikstof 
en fosfaat van het land te halen dan ze er 
opbrengen, hun gebruiksnormen mogen 
oprekken tot het niveau van onttrekking.
Staatssecretaris Sharon Dĳ ksma is erg ge-
interesseerd in deze door LTO aangedra-

benutting van twee precies dezelfde be-
drĳ ven met beide een stikstofaanvoer van 
500 kilo per hectare varieert tussen 40 en 
80 procent met een stikstofopbrengst van 
respectievelĳ k 200 en 400 kilo per hecta-
re’, verduidelĳ kt Oenema.
Oenema stelt dat, uitgaande van een ruw-
eiwitgehalte van 170, de drogestofop-
brengst bĳ  40 procent benutting 7,3 ton 
en bĳ  80 procent benutting 14,5 ton per 
hectare bedraagt. ‘Dat is een verschil van 

meer dan 7 ton droge stof per hectare 
voor vergelĳ kbare bedrĳ ven.’
Volgens Oenema kunnen de verschillen 
gedeeltelĳ k worden verklaard door lokale 
omstandigheden, zoals grondsoort, bo-
demvruchtbaarheid en vochtvoorziening. 
‘Maar het grootste deel van het verschil 
wĳ t ik toch aan de verschillen in manage-
ment. Denk aan het juiste tĳ dstip van 
uitrĳ den, de hoogte van de mestgift, het 
machinegebruik, bodemverdichting, een 

goede verdeling over maai- en weideperce-
len, de verdeling over het groeiseizoen en 
het gebruik van mest- en bodemanalyses.’
Oenema: ‘Soms helpt het ook om eens de 
schop in de grond te steken om te kĳ ken 
wat daar gebeurt. En er zĳ n genoeg hulp-
middelen die kunnen leiden naar het be-
ter functioneren van de bodem. Kĳ k eens 
op www.mĳ nbodemconditie.nl en de 
FarmWalk kan ook veel inzicht geven in 
de verschillende percelen.’

gen aanpak. Ze zegde toe zich in te willen 
spannen voor lokaal en regionaal maat-
werk – lees: toepassing van hogere fos-
faatgebruiksnormen – en nam de pilot 
evenwichtsbemesting fosfaat 2014-2017 
 op in het vĳ fde actieprogramma Nitraat-
richtlĳ n. Voor stikstof loopt inmiddels 
ook een pilot, maar omdat stikstof wat 
minder grĳ pbaar is dan fosfaat, is die klei-
ner en experimenteler van aard.

45 melkveehouders in pilot
Vorig jaar startte de driejarige fosfaatpilot 
met 45 melkveehouders, dit jaar is er 

plaats voor nog eens 100 melkveebedrĳ -
ven. Dirksen Management Support (DMS) 
uit Beusichem is als adviesbureau inge-
schakeld voor het begeleiden van de deel-
nemers en de controle van de via de Kring-
loopWĳ zers aangeleverde gegevens. DMS 
heeft een eigen check in zĳ n systeem ge-
bouwd die de KringloopWĳ zers beoor-
deelt op juistheid van de invoer. Delen van 
deze check zĳ n terug te vinden in de 
nieuwste versie van de KringloopWĳ zer.
De fosfaatpilot is vooral bedoeld om te 
verkennen of implementatie van fosfaat-
evenwichtsbemesting in de praktĳ k goed 

Figuur 3 – Verband tussen stikstofbenutting en -aanvoer van grasland
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te borgen is. Zo ja, dan lĳ kt wettelĳ ke ver-
ankering een kwestie van tĳ d. Dat zou be-
tekenen dat vanaf 2017 alle melkveehou-
ders mogen kiezen tussen een forfaitaire 
of een bedrĳ fsspecifi eke norm.
Een hogere gebruiksnorm betekent min-
der mestafzet, besparen op voeraankoop 
en een verhoging van de bodemvrucht-
baarheid. ‘Een bedrĳ fsspecifi eke gebruiks-
norm voor fosfaat, BEP, biedt absoluut 
voordelen, maar loont voor de meeste 
melkveebedrĳ ven op grasland nu nog 
niet. Daarvoor is de onttrekking niet hoog 
genoeg’, constateert Jouke Oenema, van-
uit Wageningen UR betrokken bĳ  de ver-
dere implementatie en fi netuning van de 
KringloopWĳ zer op melkveebedrĳ ven.
Oenema trekt zĳ n conclusie op basis van 
een analyse van ruim 600 ingevulde 
KringloopWĳ zers over 2013. Op basis 
daarvan hebben eigenlĳ k alleen melkvee-
houders met een intensiteit hoger dan 
18.000 kilo melk per hectare voordeel van 
de bedrĳ fsspecifi eke gebruiksnorm voor 
fosfaat. 
Oenema plaatst enkele kanttekeningen 
bĳ  zĳ n analyse. ‘Voor betrouwbare con-
clusies over BEP zĳ n minimaal drie jaar-
gangen nodig. Betrek je het groeizame 
jaar 2014 erbĳ , dan wordt het beeld heel 
anders en loont BEP ook voor minder in-
tensieve bedrĳ ven. Van de 600 bedrĳ ven 
over 2013 haalde ongeveer een derde er 
meer af dan dat ze er aan bemesting op-
brachten. De resultaten van 2014 moeten 

we nog analyseren, maar met de goede 
grasopbrengsten van vorig jaar denk ik 
dat dat percentage minimaal is gegroeid 
naar 50 procent.’

Veel fosfaat geoogst in 2014
Adviesbureau DMS heeft de resultaten 
van de eerste 315 KringloopWĳ zers over 
2014 inmiddels binnen en geanalyseerd. 
De melkveebedrĳ ven liggen verspreid 
over heel Nederland en de fosfaatonttrek-
king ligt gemiddeld 12,8 kilo boven de for-
faitaire gebruiksnorm. Binnen de data-
base mocht er forfaitair 88,9 kilo aan 
fosfaat bemest worden en werd er in 2014 
101,7 kilo – berekend  – onttrokken.
‘De onttrekking in 2014 is extreem te noe-
men, met enorme uitschieters naar bo-
ven’, zegt adviseur Bas Bassa van DMS. Fi-
guur 4 onderstreept in zĳ n ogen hét beeld 
van 2014: ‘Volle kuilplaten met hoge fos-
forgehalten.’ 
De cĳ feranalyse over 2013 van de 44 offi -
ciële pilotbedrĳ ven – 2014 moet nog wor-
den gemaakt – leert dat deze melkveehou-
ders eveneens rond de 12 kilo fosfaat 
meer onttrokken dan hun forfaitaire 
ruimte. Toch blĳ ft Bassa voorzichtig met 
conclusies dat BEP voor de meeste melk-
veebedrĳ ven al snel loont. ‘Op basis van 
2014 schat ik dat 30 procent van de melk-
veehouders meer eraf haalt dan erop 
brengt. Maar als het 2013 was geweest, 
was het percentage hooguit 15 procent 
geweest. In 2014 zat alles mee: een vroeg 

voorjaar, een laat najaar en veel minerali-
satie in de bodem. Dat is niet elk jaar zo.’ 

Zorg om bodemvruchtbaarheid
De drang om met een BEP te werken in 
plaats van een forfaitaire norm is er met 
name onder melkveehouders op de hoog-
productieve zeeklei in Flevoland. Daar 
maken melkveehouders zich al langer 
ernstig zorgen om de achteruitgang van 
de bodemvruchtbaarheid als gevolg van 
de steeds verdergaande aanscherping van 
de fosfaat- en stikstofgebruiksnormen.
De zorg van de Flevolandse melkveehou-
ders werd vorig jaar onderschreven door 
het rapport ‘Ontwikkeling bodemvrucht-
baarheid en ruwvoerkwaliteit van gras-
land in Nederland’ van het Nutriënten 
Management Instituut (NMI). Dat stelde 
een duidelĳ k dalende trend vast voor de 
parameters N-totaalgehalte, ruw eiwit, or-
ganische stof, P-PAE en het fosfaat in gras 
op de zeekleigrond.
Om die reden startte VVB Flevoland met 
ondersteuning van Countus het prak-
tĳ knetwerk Kringloop Academie Flevo-
land. Ruim zestig melkveehouders van 
VVB Flevoland meldden zich aan. Van de 
zestig deelnemende bedrĳ ven zĳ n dertig 
melkveebedrĳ ven te omschrĳ ven als zui-
vere melkveebedrĳ ven. Daarvan hadden 
23 een hogere fosfaatonttrekking dan de 
forfaitaire gebruiksnorm van 87 kilo in 
2013.
De bedrĳ fseigen fosfaatnorm van de der-
tig Flevolandse melkveebedrĳ ven over 
2013 kwam uit op gemiddeld 101 kilo in 
2013. Met de hogere voeropbrengsten 
wordt dus per hectare 14 kilo meer fos-
faat onttrokken. De resultaten over het 
groeizame jaar 2014 moeten nog worden 
vastgesteld, maar laten zich al bĳ na ra-
den: de onttrekking zal naar alle waar-
schĳ nlĳ kheid aanzienlĳ k hoger liggen.

Bedrĳ fseigen derogatie nodig 
Volgens bedrĳ fsadviseur Jaap Gielen van 
Countus onderstrepen de uitkomsten van 
de Flevolandse KringloopWĳ zers de nood-
zaak van meer maatwerk. ‘Van de 23 
melkveebedrĳ ven die een BEP-voordeel 
realiseerden, konden slechts drie de ver-
ruimde fosfaatnorm volledig via de dier-

Figuur 4 – De fosfaatonttrekking van 315 melkveebedrĳ ven in 2014. De nullĳ n is de 
forfaitaire gebruiksnorm  (bron: DMS)
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De Schothorst haalt BEP van 145 kilo in 2014
Het melkveebedrĳ f van Schothorst Feed 
Research (SFR) in Lelystad is een van de 
44 deelnemende melkveebedrĳ ven aan 
de pilot bedrĳ fseigen fosfaatnorm (BEP). 
‘De bĳ zondere groeiomstandigheden in 
2014 zorgden voor een BEP van 145 kilo’, 
vertelt bedrĳ fsleider Reint Fokkink.
De KringloopWĳ zer grasproductie in 
2014 van het bedrĳ f met 230 melkkoei-
en en 160 stuks jongvee bedroeg 17.200 
kilo droge stof per hectare, in combina-
tie met beweiden. Het grootste areaal 
snĳ mais is geteeld na de oogst van de 
eerste grassnede. ‘We hebben hier op De 
Schothorst al jaren positieve ervaringen 
mee. Dit jaar leverde dit een totale dro-
gestofopbrengst op van 25 ton droge stof 
per hectare.’
In combinatie met de hogere fosforge-
halten in graskuil en snĳ mais kwam 
de bedrĳ fseigen fosfaatnorm op De 
Schothorst uit op 145 kilo in 2014. ‘Ge-
middeld over de laatste drie jaar komt de 

BEP nu uit op 116 kilo. Met de huidige 
gehalten in de rundveedrĳ fmest kan 96 
kilo fosfaat binnen de derogatie uit drĳ f-
mest aan fosfaat worden aangevoerd per 
hectare’, zegt Fokkink. 
Om nog meer fosfaat uit dierlĳ ke mest 
te kunnen aanwenden, zou mestschei-

ding een optie kunnen zĳ n. Fokkink ziet 
dat echter niet zitten. ‘Economisch ge-
zien kan dat niet uit. Bovendien is het 
aanwenden van de dunne fractie en 
het afvoeren van de dikke fractie slecht 
voor het behoud van het organischestof-
gehalte.’ 
De gemiddelde BEP van 116 kilo fosfaat 
over drie jaar is leidend, zodat de ruimte 
die na aftrek van fosfaat uit dierlĳ ke 
mest voor 2015 uitkomt op 20 kilo fos-
faat. Vanwege het verbod op fosfaat-
kunstmest wil Fokkink deze ruimte in-
vullen met een alternatief. ‘Dat zou 
bĳ voorbeeld de uit bieten afkomstige 
kalkmeststof Betacal kunnen zĳ n.’
Fokkink is blĳ  met de BEP. ‘Met de steeds 
strengere gebruiksnormen holt de bo-
demvruchtbaarheid achteruit. Daarom 
hoop ik dat er voor stikstof ook snel een 
bedrĳ fseigen norm komt. Dat zou eigen-
lĳ k nog meer helpen om de bodem-
vruchtbaarheid weer op peil te krĳ gen.’

lĳ ke mest opvullen. Twintig bedrĳ ven 
kunnen het BEP-voordeel niet invullen 
met dierlĳ ke mest binnen de derogatie 
van 250 kilo. De forfaitaire gebruiksnorm 
op deze bedrĳ ven is 88 kilo fosfaat en de 
BEP is 104 kilo fosfaat. 86 procent van de 
melkveebedrĳ ven met een BEP-voordeel 
kan dus met een fosfaatkunstmestverbod 
de bedrĳ fseigen fosfaatnorm niet verzil-
veren .’, stelt Gielen.
‘De melkveehouders in de BEP-pilot lopen 
dus ook tegen dit probleem aan’, consta-
teert Bassa. Van de 44 bedrĳ ven kunnen 
er 17 hun verdiende bemestingsruimte 
niet benutten, omdat ze derogatie hebben 
en dus geen fosfaatkunstmest mogen 
strooien.’
Gielen vraagt zich op basis van deze con-
clusie af of de staatssecretaris toch niet 
fosfaatkunstmest moet toestaan op de 
derogatiebedrĳ ven die gaan deelnemen in 
de BEP-pilot. Een alternatief is een be-
drĳ fseigen derogatie voor deze bedrĳ ven. 
‘Om gemiddeld 104 kilo fosfaatonttrek-
king via drĳ fmest te bemesten, hebben 
we met een fosfaatgehalte van 1,49 en een 
stikstofgehalte van 3,76 een bedrĳ fseigen 
derogatie nodig van (104 : 1,49) x 3,76 = 262. 
Dit laatste heeft onze voorkeur. Dat is 
namelĳ k goed voor het verlagen van het 
landelĳ k fosfaatoverschot en goed voor 
het keren van de signifi cante daling van 
de bodemvruchtbaarheid.’
Het lĳ kt uitgesloten dat de staatssecreta-
ris een bedrĳ fseigen derogatie overweegt. 
Ze wil niet het risico lopen om nieuwe dis-
cussie op gang te brengen rondom de met 

veel moeite binnengesleepte algehele de-
rogatie. Bassa: ‘Misschien dat de lĳ st met 
alternatieven voor fosfaatkuntmest, die 
LTO aan het samenstellen is, soelaas kan 
bieden. Feit is dat met name bedrĳ ven op 
zandgrond, die maar 230 kilo stikstof uit 
dierlĳ ke mest mogen toedienen, tegen dit 
probleem aanlopen.’

Relatie opbrengst en BEP
Ook mest- en mineralendeskundige Wie-
bren van Stralen van LTO denkt dat het 
percentage melkveehouders dat meer 
gras van het land afhaalt dan het er vol-
gens de gebruiksnormen van 2015 op-
brengt, de komende jaren verder oploopt. 
‘Veel bedrĳ ven die een bovengemiddelde 
benutting in het grasland realiseren en 
daardoor hoge opbrengsten van hun land 
halen, stappen nu pas in met de Kring-
loopWĳ zer. Deze melkveehouders heb-
ben in potentie veel meer aan de Kring-
loopWĳ zer dan tot nu toe aan de BEX. 
Intensiteit en BEX hebben een directe re-
latie, ruwvoeropbrengst en kwaliteit en 
BEP ook’, stelt Van Stralen.
Bassa pleit ervoor ook stikstof mee te ne-
men in de grote BEP-pilot. ‘Dat zou pas 
echt ruimte schelen. Daarom ben ik ook 
erg blĳ  met de pilot bedrĳ fsspecifi eke 
stikstofnorm (BEN) op drie Koeien & Kan-
sen-bedrĳ ven en drie melkveebedrĳ ven in 
Flevoland. Al zal het, vanwege de ongrĳ p-
baarheid van stikstof, nog wel even duren 
voordat je voldoende borging kunt geven 
voor een bedrĳ fsspecifi eke stikstofnorm. 
Het zou wel veel problemen oplossen.’ l

Reint Fokkink
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