
Levend netwerk
16 melkveehouders en proefbedrijf De Marke  
toetsen, evalueren en 
verbeteren de effectiviteit 
en uitvoerbaarheid van 
(voorgenomen) mest- 
en milieuwetgeving.

Thema’s project  
Koeien & Kansen (april 2020)
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Intensieve 
gegevensregistratie
Onderbouwing & toetsing 
mestbeleid, derogatie, 
BEX, KringloopWijzer, 
bedrijfsspecifiek werken. 

Bedrijfsspecifiek  
bemesten  
(BES, BEN, BEP)
Meer bemesten bij laag bodem-
overschot, minder bemesten bij  
hoog bodemoverschot. Reken  
jezelf niet rijk: alleen extra  
ruimte bij goede prestatie. 

16+1

Teelten en 
teeltmethoden 
• gewassen als veldbonen en 

sorghum en voederbieten
• grasklaver en grasrassen
• kruidenrijk grasland
• koolstofopslag in de bodem
• composteren en verwerken  

slootmaaisel
• bufferzones nabij sloten

Experimenteerruimte  
met ontheffingen
Werkwijze en gevolgen van afwijkende 
normen in beeld: pilots BEP, BES, BEN, 
mestscheiding. 

BedrijfsWaterWijzer
Maatregelen  
voor verminderen  
waterrisico’s.

Economie
Gemiddeld meer 
inkomen, ook bij 
bovengemiddeld 
aandacht voor 
milieuthema’s.

Nitraatuitspoeling
Goed niveau, met uitdaging na droge jaren.
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Jaar van meting

K&K bedrijf zand Gem. K&K zand norm
Methaanemissie
Meten methaanemissies per 
koe voor bepalen invloeden en 
handelingsperspectief.

Thema’s project Koeien & Kansen

KringloopWijzer
Mineralenstromen melkveebedrijf in beeld; 
basis voor betere prestatie.

Vermindering gasvormige emissies

jaar

1990 1995 1999 2005 2009

NL klei NL zand NL veen K&K zand

br
oe

ik
as

ga
se

m
is

si
e 

in
 k

g 
CO

2 p
er

 k
g 

m
ee

tm
el

k

–0,7

–0,6

–0,5

–0,4

–0,3

–0,2

–0,1

0

K&K klei K&K veen

Melkveehouderĳ sector heeft al een fl inke slag 
gemaakt in reductie van lachgasemissie

In vĳ f stappen naar 
klimaatneutraal

Al zou je het na de afgelopen koude 
winter en het koude voorjaar niet 

zeggen, het klimaat op de wereld veran-
dert. Het zĳ n broeikasgassen die verant-
woordelĳ k zĳ n voor de opwarming van 
de aarde. Ook de melkveehouderĳ  levert 
hierin een aandeel. Met het convenant 
‘Schone en zuinige agrosectoren’ is af-
gesproken de broeikasgasemissie van de 
gehele agrarische sector in 2020 met 30 
procent te reduceren ten opzichte van 
1990. Een doel dat gemiddeld  op de Koei-
en & Kansen-bedrĳ ven al bĳ na is gehaald 
(zie fi guur 1), geven Koeien & Kansen on-
derzoekers Léon Šebek en Michel de Haan 
aan. ‘De zestien bedrĳ ven scoren in 2011 
28 procent reductie. In heel Nederland 
ligt dit rond 18 procent. De afspraak van 
30 procent reductie is dichtbĳ , maar nog 
niet gehaald.’
Grofweg produceert een melkveebedrĳ f 
zo’n 1,1 tot 1,3 kilo CO2-equivalenten per 
kilo melk aan broeikasgas. Dit getal is 
een samenvoeging van de emissie van 
methaan, lachgas en kooldioxide, de drie 
verschillende gassen die een rol spelen 
bĳ  de broeikasgassen in de melkveehou-
derĳ . In dit getal is niet alleen de emissie 
op het bedrĳ f meegenomen, maar ook 
de emissie uit de productie van kunst-
mest en krachtvoer inclusief de emissie 
van soja en het transport van de grond-
stoffen. 
Methaan neemt met 50 tot 60 procent het 
grootste aandeel van de emissie op het 
melkveebedrĳ f voor rekening, daarna 
volgt lachgas (20 tot 30 procent) en ver-
volgens kooldioxide (20 tot 25 procent). 
Slechts een klein deel van de kooldioxide 

komt van elektriciteit, gas of diesel die op 
melkveebedrĳ ven gebruikt wordt . Het 
meeste komt van ‘indirecte energie’, dus 
wat vrĳ komt bĳ  de productie van grond-
stoffen die gebruikt worden op het melk-
veebedrĳ f. 
 
Methaan bĳ  vertering
Methaan komt vrĳ  bĳ  het verteringspro-
ces in de koe, dus via ‘boeren en scheten’. 
Het is gas dat vanuit de pens naar boven 
komt en rustig – en geluidloos – door de 
koe uitgeademd wordt. En daarmee is 
melkproductie onlosmakelĳ k verbonden 
met methaanproductie. Er zĳ n wel ma-
nieren om die methaanemissie te beper-
ken, onder andere door het verhogen van 
de melkproductie, een rantsoen met 

Bĳ  KLM doen ze het, bĳ  CRV en ook bĳ  FrieslandCampina: kli-

maatneutraal ondernemen. Het hoort bĳ  maatschappelĳ k verant-

woord ondernemen en wordt in toenemende mate als de ‘stan-

daard’ gezien. Maar hoe ver is de melkveehouderĳ sector? 

tekst Alice Booĳ 

meer snĳ mais en ook het verlagen van de 
vervanging van de melkveestapel en dus 
een lagere jongveebezetting helpt. ‘Zo is 
de emissie per kilo melk meteen een 
soort effi ciëntiegetal’, geeft De Haan aan.
De afgelopen jaren is vooral veel vooruit-
gang geboekt bĳ  het verminderen van de 
productie van lachgas. Lachgas blĳ ft erg 
lang in de atmosfeer hangen en is daar-
mee ook een ‘zwaar’ broeikasgas. Het 
komt vrĳ  in de stikstofkringloop, wan-
neer nitraat wordt gevormd of afgebro-
ken, vooral bĳ  bodemprocessen waarbĳ  
bacteriën organische stof omzetten naar 
nitraat of stikstofgas. 
Een hoge benutting van meststoffen en 
een laag stikstofoverschot in de bodem 
zorgen voor een lagere lachgasemissie. In 

Deel 1: Klimaatneutraal en broeikasgassen
Deel 2: Bemesting en bodem
Deel 3: Management en voeding
Deel 4: Innovatie
Deel 5: Compensatie

S E R I E  K L I M A A T N E U T R A A L

Serie: In 5 stappen naar klimaatneutraal
Hoe kun je als melkveehouder klimaatneutraal werken? 
Koeien & Kansen-veehouders pionierden al en ervaren 
voordelen op bedrĳ fsniveau. Veeteelt heeft het samen-
gevat in deze serie: in vĳ f stappen naar klimaatneutraal. 

Figuur 1 – Verlaging broeikasgasemissie van de Koeien & Kansen-veehouders

42 V E E T E E L T  J A N U A R I  1 / 2  2 0 0 942 V E E T E E L T  A P R I L  1  2 0 1 3

VX06_serie klimaatneutraal 1.indd   42 08-04-13   15:20

Maatregelen 
Goed voor milieu & omgeving, met behoud van 
inkomen:
• vanggewassen
• minder kunstmest 
• eerder stoppen met drijfmest
• meer organisch stof in bodem
• ....

BEX
Bedrijfsspecifieke 
excretie in beeld; 
mogelijk minder 
mestafzet, minder 
kosten en meer 
bemestende waarde.

Voer

Melk

Vastlegging

Mest &
urine

Opname Gebruik Excretie

Samenwerking met andere projecten

• verhogen  
voerefficiëntie

• verlagen  
stikstofoverschot

• additieven
• zon- en windenergie, 

mestvergisting

Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek en Liemers

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Grondig boeren Drenthe

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Boeren voor drinkwater Overijssel

Slim bemesten (Limburg)

Proeftuin Veenweiden

Netwerk duurzame voerproductie

Klimaatenveloppe 
methaanemissie

PPS Ruwvoer & Bodem

KringloopWijzer

Regionaal Landelijk
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