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Rapport in het kort 

De tool KringloopWijzer Bodem (KWB) is ontwikkeld om eenvoudig bruikbare adviezen voor duurzaam 

bodembeheer te geven aan melkveehouders. Uitgangspunt voor de KWB zijn de bedrijfseigen data zo-

als die in de centrale database van de KringloopWijzer beschikbaar zijn. Er worden adviezen geven 

rondom bodemkwaliteit, opbrengst en bemesting, en duurzaamheid. Een meer uitgebreide praktijktest 

zowel inhoudelijk als technisch is gewenst voordat de tool op grote schaal beschikbaar komt. 
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Samenvatting en conclusies 

Goed bodembeheer is nodig om de bodemvruchtbaarheid op langere termijn zeker te stellen en om 

optimaal ruwvoer te produceren. Aandacht voor goed bodembeheer maakt nog heel beperkt deel uit 

van de KringloopWijzer, het instrument om prestaties van melkveebedrijven inzichtelijk te maken. In 

2019 zijn LTO Noord en het NMI gaan samenwerken om bruikbare adviezen voor het bodembeheer 

aan melkveehouders te geven. Daartoe is een adviestool ontwikkeld die zoveel mogelijk gebruikt 

maakt van de bedrijfseigen data zoals die in de centrale database van de KringloopWijzer beschikbaar 

zijn. De adviestool is onderverdeeld in 3 modules:  

1. Bodemkwaliteit. Deze module geeft advies in welke mate het zinvol is om maatregelen te tref-

fen om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren of te handhaven.  

2. Opbrengst en bemesting. Hierin wordt advies gegeven over hoe de opbrengst te optimaliseren 

is met de bemesting gegeven de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen.  

3. Duurzaamheid. In deze module worden adviezen gegeven om de verliezen van stikstof en fos-

faat naar het milieu te voorkomen en om extra koolstof vast te leggen.  

Deze modules worden voorafgegaan door een Bedrijfsoverzicht, waarmee snel een eerste indruk 

wordt verkregen van het bedrijf. De adviestool is zo opgezet dat de melkveehouder zelf geen gegevens 

hoeft in te voeren; met drie keer klikken krijgt hij een advies. De tool geeft bij de module bodemkwali-

teit adviezen gericht op bodemstructuur, nutriëntenlevering en bodembiologie. Via een spiderdiagram 

is snel inzichtelijk welke zaken aandacht vergen. De tool is zo ingericht dat verschillen tussen percelen 

inzichtelijk gemaakt kunnen worden per bodemparameter. Bij de module bodem en bemesting worden 

meer strategische adviezen gegeven over bemesting zoals het indelen van percelen in groepen. Ook 

wordt geïdentificeerd of percelen afwijken en hoe ermee om te gaan. Daarnaast wordt de grasproduc-

tie vergeleken met een referentiegroep. Bij de module duurzaamheid worden adviezen gegeven die be-

trekking hebben op het verlagen van het risico van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat, hoe het 

landgebruik is te optimaliseren en hoe de mestbenutting is te verbeteren. 

Het prototype van de adviestool is besproken met melkveehouders en een aantal voorlichters. Daaruit 

zijn praktische tips en aanbevelingen voor verbetering naar voren gekomen die deels zijn geïmplemen-

teerd. Aangeraden wordt om het instrument nog op grotere schaal te testen om te voorkomen dat er 

bij afwijkende bedrijven (met bijv. een tweede tak) niet-passende adviezen worden getoond. Het is een 

wens van de meeste gebruikers om naast een statische evaluatietool een monitoringstool te hebben 

waarin effecten van aangepast bodembeheer zichtbaar worden. Als er bepaalde maatregelen getrof-

fen worden, wil men niet pas aan het eind van het jaar weten wat het effect daarvan is en welke advie-

zen er dan toepasbaar zijn.  Er is de wens geuit om ook effecten van maatregelen zichtbaar te maken 

via zogenoemde scenario’s. Met dergelijke simulaties kan de gebruiker zien welke gevolgen bepaalde 

maatregelen hebben op de bodemgesteldheid of op het bedrijfsresultaat. Het linken van andere be-

staande modellen wordt geadviseerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een nitraatuitspoelingsmodel 

te implementeren waarmee de boer meer inzicht kan krijgen wat de verwachte status van de nitraatuit-

spoeling op zijn bedrijf is en hoe deze te beïnvloeden is met goed bodembeheer. 

Geadviseerd wordt om de tool aan te laten sluiten op de omgeving van de KringloopWijzer beschik-

baar te stellen (Applicatieportaal Melkvee). De autorisatie van het gebruik van gegevens is dan in een 

keer geregeld. Het beschikbaar stellen op het Applicatieportaal Melkvee vergt technische aanpassin-

gen.   
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Goed bodembeheer is nodig om de bodemvruchtbaarheid op langere termijn zeker te stellen en om 

optimaal ruwvoer te produceren. Tegelijk is het bodembeheer een belangrijke stuurfactor om verliezen 

van stikstof, fosfaat en broeikasgassen te verminderen, een lage CO2-footprint te bereiken en biodiver-

siteit te behouden. Dat goed bodembeheer tot resultaten leidt, is aangetoond binnen het project “Duur-

zaam Boer Blijven Drenthe” (Ros and Bussink, 2013). De bodemkwaliteit op 176 deelnemende bedrij-

ven bleek een sturende factor voor duurzaamheid. Aandacht voor goed bodembeheer maakt nog geen 

deel uit van KringloopWijzer, het instrument om prestaties van melkveebedrijven inzichtelijk te maken 

(Schröder et al., 2018). De KringloopWijzer geeft veel informatie over de landbouwkundige, economi-

sche als milieukundige prestaties van een bedrijf. Veel melkveehouders hebben echter moeite met de 

veelheid aan informatie die vanuit de KringloopWijzer bij hen terecht komt. Men heeft vragen over de 

betekenis van de diverse kengetallen en het is vaak niet duidelijk wat er gedaan moet worden om de 

bedrijfsvoering te verbeteren. Hierdoor worden niet altijd de juiste maatregelen genomen op het juiste 

moment. Dit heeft tot gevolg dat veel kansen onbenut blijven. Met name op het gebied van bodembe-

heer zijn er veel mogelijkheden om te sturen op het in standhouden van de bodemvruchtbaarheid. Ken-

nis van en het optimaal benutten van de bodem leidt tot een betere voerproductie en vergt minder in-

put van meststoffen en voedermiddelen en draagt zo bij aan een hoger bedrijfsrendement. Is het mo-

gelijk om bruikbare adviezen voor het bodembeheer aan melkveehouders te geven op basis van be-

schikbare data (de centrale database) van de KringloopWijzer? Deze uitdaging is in 2019 opgepakt 

door LTO Noord en het Nutriënten Management Instituut door de ontwikkeling van een eenvoudige ap-

plicatie die gericht adviezen geeft voor goed en duurzaam bodembeheer. 

1.2 Productontwikkeling 

Om een oplossing te bieden aan bovenstaande uitdagingen is er een adviesmodule KringloopWijzer-

Bodem (KWB) (Figuur 1) ontwikkeld die: 

- Gebruikers inzicht geeft in de betekenis van de belangrijkste (bodem)kengetallen in de Kring-

loopWijzer;  

- Deze gegevens gebruikt om overzichtelijk de verbeterpunten en kansen te benoemen en aan-

sluitend bedrijfs- en perceel gerichte adviezen geeft voor een duurzaam bodembeheer en het 

op peil houden van de bodemvruchtbaarheid om zo de N- en P-efficiency te verbeteren. 

De ondernemer (en adviseur) wordt meer bewust en bekwaam gemaakt met duurzaam bodembe-

heer als een belangrijk onderdeel van de toekomstige bedrijfsvoering.  

 

De adviesmodule maakt naast data uit de KringloopWijzer gebruik van locatiekenmerken van het be-

drijf zoals grondwatertrap en grondsoort, de bodemdata zoals deze zijn geanalyseerd door agrarische 

laboratoria, NMI-data (database proefgegevens, landgebruik en bodemkenmerken) en het weer. Deze 

gegevens worden geaggregeerd tot bruikbare adviezen om hiermee melkveehouders snel en overzich-

telijk inzicht te geven in de kansen die de bodem biedt om het bedrijfsrendement op een duurzame 

manier te vergroten.   
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Figuur 1. De KringloopWijzerBodem vertaalt beschikbare bedrijfsdata naar kansrijke maatregelen op het bedrijf. Op 

basis van deze inzichten adviseert de tool maatregelen die de melkveehouder uit kan voeren.  

1.3 Leeswijzer 

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van het algemene ontwerp van de adviestool (H2), de ont-

wikkeling van kennisregels (H3) en de softwareontwikkeling en dataverkeer die gebruikt is voor het 

ontwerpen van de applicatie (H4). Tenslotte wordt het resultaat geëvalueerd in de discussie (H5). 

Hierin worden ook de verwachte uitdagingen besproken als ook de mogelijkheden tot verbetering.  

 
  

Data Inzicht Adviezen Acties 
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2 Functioneel ontwerp 

2.1 Indeling adviezen 

Het doel van de KWB is om bruikbare adviezen voor het bodembeheer aan melkveehouders te geven 

en deze op een duidelijke manier te presenteren.  De adviestool bestaat uit 3 modules:  

1. Bodemkwaliteit. Deze module geeft advies in welke mate het zinvol is om maatregelen te tref-

fen om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren of te handhaven.  

2. Opbrengst en bemesting. Hierin wordt advies gegeven over hoe de opbrengst te optimaliseren 

is met de bemesting gegeven de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen.  

3. Duurzaamheid. In deze module worden adviezen gegeven om de verliezen van stikstof en fos-

faat naar het milieu te voorkomen en om extra koolstof vast te leggen.  

 

 

Figuur 2. Overzicht van de indeling van de adviezen. 

 

Voor elke module worden kentallen gebruikt die een maat geven van de gesteldheid van de bodem, de 

benutting van gegeven mestgiften en de geschatte opbrengsten. Op basis van de deze kentallen wor-

den gerichte adviezen gegeven die tot een verbetering moeten leiden van de bodemkwaliteit. De ken-

tallen worden daarnaast geaggregeerd tot kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) waarvan de scores in 

het bedrijfsoverzicht worden weergegeven. Relevante informatie en adviezen worden gepresenteerd in 

figuren en op het perceelskaartje. 

2.2 Layout 

De layout van de adviestool is gericht op een: 

- Begrijpelijke indeling: het moet snel duidelijk zijn hoe de applicatie is opgebouwd 

- Duidelijk overzicht: de boodschap moet begrijpelijk overkomen 

- Herkenbare elementen: de gebruiker moet zijn bedrijf herkennen 

De gebruiksvriendelijkheid is van groot belang. De adviestool zal namelijk alleen gebruikt worden als 

de tijdsinvestering gering is. Het dashboard (op het computerscherm) is daarom zo ontworpen dat alle 

informatie op te halen is door maximaal drie keer door te klikken.  
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Menu en perceelskaart 
Het menu is linksboven op het scherm gepositioneerd en blijft altijd hetzelfde. Er kan een keuze ge-

maakt worden uit het bedrijfsoverzicht of één van de drie adviesmodules (de drie lichtgrijze knoppen).  

Een perceelskaart met alle percelen van het bedrijf is toegevoegd om de herkenbaarheid te vergroten. 

Het kaartje is linksonder gepositioneerd. De informatie die hierop getoond wordt, is afhankelijk van de 

module die is aangeklikt in het menu. Verder kan de gebruiker aanvinken welke informatielaag zicht-

baar gemaakt wordt op de perceelskaart. Dit om de informatiedichtheid op een scherm te minimalise-

ren. 

 
Figuur 3. Voorbeeld van het menu en de perceelskaart de openingspagina.  
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Bedrijfsoverzicht 
Het bedrijfsoverzicht is de pagina die zichtbaar wordt zodra de tool geladen is. De metertjes aan de 

bovenzijde geven aan wat de toestand is op het gebied van bodembeheer, bemesting en duurzaam-

heid. Onder de metertjes staan enkele korte adviezen die aangeven waar de meeste kansen liggen.  De 

gebruiker krijgt zo direct eerste informatie over zijn bedrijfsvoering. Dit zou de gebruiker moeten trig-

geren om verder met de tool aan de slag te gaan voor de onderdelen waar de score niet voldoende is. 

In het tweede veld worden algemene bedrijfsgegevens getoond. Daarnaast wordt in een textuurdrie-

hoek de percelen van het bedrijf weergegeven. Hiermee wordt de herkenbaarheid vergroot en krijgt de 

gebruiker inzicht in welke informatie is gebruikt om de adviezen te bepalen. De knop ‘Uitleg KLW-ken-

tallen’ brengt de gebruiker naar een pagina waarop de relevante bodem gerelateerde KLW-kentallen 

zijn weergegeven en uitgelegd.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4. Voorbeeld van het scoreoverzicht en de bedrijfsinformatie op de openingspagina. 
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De drie adviesmodules 
Als één van de drie modules wordt geselecteerd dan wordt een specifieke pagina getoond voor de 

desbetreffende module. De belangrijkste resultaten en/of adviezen zijn weergegeven in infoBoxen on-

der het kopje “mogelijkheden tot verbetering” (zie figuur 5). Deze veranderen van kleur als er wel of 

geen actie vereist is (de kleuren rood, oranje, groen). Daarnaast wordt in één zin een samenvattend 

advies gegeven over het betreffende onderdeel.  

Voor elke adviesmodule wordt in het rechterdeel van het scherm ook een visualisatie gemaakt waar-

mee de meest relevante/ kansrijke items worden gevisualiseerd. Bij de module “Bodemkwaliteit” is ge-

kozen voor een spiderplot.  Daarin wordt getoond wat de meest effectieve maatregelen zijn op het be-

drijf. De maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 3. Voor de module “Bemesting” is dit in de vorm 

van barplots waar de gerealiseerde opbrengsten worden vergeleken. Voor de module “Milieu” is dit 

eveneens in de vorm van barplots waar de geschatte nitraatuitspoeling op bedrijfsniveau en op ge-

biedsniveau wordt weergegeven.   

Onder aan de pagina staat een lijstje met relevante adviezen die toepasbaar zijn op het bedrijf om het 

bodembeheer te verbeteren of om de bodemkwaliteit in stand te houden.  

 
 

Figuur 5. Pagina voor de module opbrengst en bemesting. 

 

 

InfoBox 
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2.3 Architectuur 

De opbouw van het dashboard is onder te verdelen in drie onderdelen (Figuur 6): 

1. Verzameling en aggregatie van de benodigde data 

2. Berekenen relevante indicatoren en bepalen van de adviezen in de rekenmodule 

3. Visualiseren en presenteren van de adviezen in het dashboard 

In de bijlage is in detail beschreven hoe de verschillende onderdelen zijn gekoppeld. De onderdelen zijn 

modulair opgebouwd zodat deze in een later stadium gemakkelijk te vervangen zijn.  

 

 

 

 

Figuur 6. Dataflow van de KWB. 

 

De benodigde data worden verzameld uit verschillende bronnen. Voor KLW-invoer wordt gebruikt ge-

maakt van de KLW-API die beschikbaar is gesteld door Zuivel-NL met de applicatie van de Centrale 

database KLW. Er komt in 2019 nog een update van de API’s waarbij de perceelsgegevens worden ge-

implementeerd en waarbij de verouderde structuur van de WUR API wordt aangepast. De NMI-data be-

staan uit landsdekkende gegevens van algemene bodemkenmerken en landgebruik. Deze data zijn be-

schikbaar via een rasterstack (resolutie 100 m). De open data bestaan uit weergegevens van KNMI, de 

bodemkaart 1:50.000 en de BRP (basisregistratie percelen). Alle relevante data en technische details 

zijn beschreven in de bijlage.  

De relevante indicatoren en adviezen worden bepaald in de rekenmodule. Hierin zijn de benodigde 

data gekoppeld met kennisregels over bodembeheer, bemesting en duurzaamheid (zie hoofdstuk 3). 

De rekenmodule is functioneel ontworpen (modulair opgezet). Dit zorgt voor een simpele structuur die 

gemakkelijk is aan te passen als dat nodig blijkt te zijn. Voor de rekenmodule wordt gebruik gemaakt 

van de programmeertaal R (R Core Team, 2018).  

Het prototype dashboard is ontwikkeld in R Shiny (Chang et al., 2019). Dit is een tool om een grafisch 

interactieve interface te maken waarbij JavaScript tools zijn geïmplementeerd in de packages van de 

programmeertaal R.   
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3 Adviesmodules 

De adviezen die in het KWB-dashboard zijn gebaseerd op landbouwkundig praktijkonderzoek. Hierbij is 

gebruik gemaakt van handboeken en praktijkonderzoek van WUR, LBI, NMI, en ASG. In dit hoofdstuk 

wordt een overzicht gegeven van deze adviezen.  

3.1 Algemene structuur  

Algemeen 
De adviezen zijn geselecteerd op basis van de KLW-kentallen en de bodemgegevens. Er worden drie 

methoden toegepast om de adviezen te selecteren: 

1. Selectie op basis van grenswaarden van KLW-kentallen en/of bodemmeting. Het advies voor be-

kalken wordt bijvoorbeeld gegeven als de pH lager is dan een streefwaarde.  

2. Selectie op basis van samengestelde Performance Indicatoren (PI’s). Deze PI’s zijn samengesteld 

op basis van expertkennis. Adviezen voor de drijfmestgiften worden bijvoorbeeld gebaseerd op de 

berekende PI voor NLV.  

3. Selectie op basis van bedrijfssysteem en/of regio. Voor bedrijven op droge zandgronden wordt 

bijvoorbeeld een algemeen advies gegeven dat toepasbaar is voor droge zandgronden. 

Voor zowel de selectie op basis van grenswaarden als de selectie op basis van PI’s geldt dat ze op 

twee manieren toegepast kunnen worden. Het is mogelijk om een bepaald advies te genereren als mi-

nimaal x aantal percelen voldoet aan het selectiecriterium. Daarnaast is het ook mogelijk om een ad-

vies te geven als het gemiddelde van alle percelen voldoet aan het selectiecriterium. Per adviestype is 

gekeken op welke manier de selectie het beste gedaan kan worden zodat de adviezen aansluiten op 

de huidige praktijk van bodembeheer en bemesting.  

Per module kunnen de aanwezige PI’s worden samengevat in KPI’s voor het bedrijf (Key performance 

indicators) (Figuur 7). Deze worden gebruikt als bedrijfsscores waarmee de gebruiker kan zien welk 

onderdeel op zijn bedrijf de meeste aandacht vraagt. De grenswaarden en de performance indicators 

die gebruikt worden in het dashboard zijn weergegeven in Bijlage A.  

 

 
Figuur 7. Overzicht van de performance indicators. Voor elk aspect (bijv. bemesting) wordt elke eigenschap (bijv. 

zuurgraad) gescoord (pi_x). De scores worden voor elke eigenschap gemiddeld voor het bedrijf (PI_x). De geaggre-

geerde PI's geeft de KPI. 

 

Voor elke module worden drie infoboxen weergegeven waarbij de attenderingskleur van de infoboxen 

(rood, oranje, groen) is gebaseerd op de waardering van de verschillende onderdelen die gebaseerd is 

op de berekeningen van de PI’s.  
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Adviezen bedrijfsoverzicht 
Het bedrijfsoverzicht geeft enkele korte adviezen bij de wijzertjes die aangeven wat de huidige status 

van het bedrijf is. Daarnaast wordt algemene informatie gegeven die kenmerkend is voor het bedrijf.  

Bedrijfscores en adviezen per module 
De bedrijfscores voor de drie adviesmodules zijn weergegeven in drie wijzers (Figuur 4) . Hiermee 

wordt de gebruiker direct getriggerd richting de module die de meeste aandacht vraagt. De scores zijn 

gebaseerd op de geaggregeerde KPI’s per onderdeel waarbij gebruik is gemaakt van alle percelen van 

het bedrijf. Onder de wijzers zijn 1 of 2 adviezen geplaatst met als doel om de kernboodschap direct 

over te brengen. Er komt anders te veel informatie naar voren waardoor het snel onoverzichtelijk 

wordt. Samengevat worden korte kernadviezen gegeven in de volgende situaties.  

- Bodemkwaliteit: 

o Als het organische stofgehalte van grasland of maisland op 1 of meerdere percelen te 

laag is.   

o Als het organische stofgehalte gemiddeld vrij laag is voor alle percelen 

o Als het gemiddelde bodemleven laag is 

- Bemesting 

o Als de zuurgraad te laag is 

o Als de productie aanzienlijk lager is dan de verwachte productie 

o Als de mestbenutting laag is 

o Als er veel verschillen tussen de percelen zijn 

- Duurzaamheid 

o Als er sprake is van een grondwatertrap waarbij kans op uitspoeling groot is 

o Als de mestbenutting laag is 

De gebruikte grenswaarden en selectiecriteria zijn opgesomd in de bijlage.  

Algemene bedrijfsinformatie 
De module ‘bedrijfsinformatie’ bevat informatie die het bedrijf typeert. Naast algemene bedrijfsinfor-

matie (verdeling areaal, productie etc.) wordt de bodeminformatie van de bedrijfspercelen samenge-

vat.  Via de textuurdriehoek wordt aangegeven uit hoeveel procent zand, silt en klei een perceel be-

staat. In de samengesteld textuurdriehoek (Figuur 8) wordt dit voor alle percelen tegelijk gedaan. Het  
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Figuur 8. Textuurdriehoek uit het bedrijfsoverzicht. Elk punt geeft de textuur van een perceel weer. 

wordt daarmee direct inzichtelijk of er grote verschillen zijn tussen percelen. Daarnaast wordt alge-

mene bodeminformatie gegeven die relevant is voor de percelen op het bedrijf.  

De bodemgerelateerde kentallen die vanuit de KLW gebruikt worden staan weergegeven op de pagina 

‘Overzicht KLW-kentallen’. Op deze pagina worden de resultaten van de relevante onderdelen van de 

KringloopWijzer getoond. Ook wordt uitleg gegeven bij deze kentallen.  

3.2 Bodemkwaliteit 

De module bodemkwaliteit geeft adviezen om de toestand van de bodem te verbeteren of te handha-

ven aan de hand van de huidige situatie van de nutriëntenstatus, de bodemstructuur en het bodemle-

ven.   

Benodigde data 
De data die nodig zijn om de adviezen te bepalen voor het bodembeheer, bestaan uit bestaande bo-

demmetingen die iets zeggen over de basiskenmerken van de bodemvruchtbaarheid en uit KLW-ken-

tallen over landgebruik, de grondwatertrap, de percelen en geteelde gewassen, en de fosfaattoestand 

die wordt gebruikt voor de wetgeving (zie Bijlage A.1).   

Adviezen  
De adviezen die gegeven worden om de bodemkwaliteit te verbeteren zijn onderverdeeld in de onder-

delen fysisch (bodemstructuur), chemisch (nutriëntenlevering) en biologisch (bodemleven). De bepa-

ling van de grenswaarden en de berekeningen die zijn gedaan om de waardering te bepalen zijn weer-

gegeven in Bijlage A.3. De adviezen zijn gebaseerd op algemene bodemkundige kennis en praktijkon-

derzoek (Locher and De Bakker, 1990; van Eekeren and Philipsen, 2014). De gebruikte grenswaarden 

en selectiecriteria zijn opgesomd in de bijlage. 

B o d e m s t r u c t u u r  

Hierbij is de aandacht gericht op de verwachte structuur op basis van de beschikbare gegevens. Er 

worden adviezen gegeven over welke maatregelen mogelijk zijn om de structuur te verbeteren of te 

handhaven  

 



 
KringloopWijzerBodem        13                                                             

- Op basis van het organische stofgehalte wordt een advies gegeven om het gehalte zo te hou-

den of om te streven naar verhoging.  

- Op basis van het geschatte risico op ondergrondverdichting wordt een waarschuwing gegeven 

en tips om verdichting te voorkomen en/of te verhelpen. Daarnaast wordt een advies gegeven 

over de draagkracht van de bodem.  

- Als er sprake is van maisteelt of akkerbouw dan wordt een waarschuwing gegeven als het ri-

sico op verslemping of verstuiving hoog is.  

- Er worden tips gegeven om de verkruimelbaarheid te verhogen als deze laag wordt ingeschat. 

N u t r i ë n t e n l e v e r in g  

Voor de nutriëntenlevering worden adviezen gegeven gericht op de gemeten of geschatte hoeveelheid 

nutriënten in de bodem. Als de toestand niet voldoende is dan wordt hier een attentie op gegeven. 

- Als de zuurgraad te laag is wordt er een waarschuwing gegeven en een advies om de pH te 

verhogen met bekalken om zo ook de nutriëntenlevering te verbeteren.  

- Als de buffercapaciteit van de bodem laag is, wordt geadviseerd deze te verhogen door middel 

van verschillende maatregelen. Dit kan natuurlijk maar heel beperkt. 

- De stikstoflevering wordt ingeschat en op basis daarvan wordt een melding gegeven als er 

veel variatie tussen de percelen is. Er wordt een advies gegeven om de percelen in groepen in 

te delen.  

- Op basis van de fosfaattoestand wordt een attentie gegeven als er veel verschillen worden 

verwacht tussen de percelen en het advies is om hierop in te spelen met de bemesting.  

- Als de zwaveltoestand laag is wordt dit genoemd en worden er passende adviezen gegeven. 

- Er wordt verwezen naar module ‘Bemesting’ als de nutriëntenlevering laag is.  

B o d e m b i o l o g i e  

De bodembiologie is moeilijk is cijfers te vatten waardoor een waardering van de bedrijfssituatie wat 

ingewikkelder is. Toch wordt een aantal adviezen gegeven op basis van parameters die iets zeggen 

over de activiteit van het bodemleven.  

- Als het bodemleven te laag wordt ingeschat dan wordt hier een waarschuwing voor gegeven 

en tips om dit te verbeteren.  

- Als de pH te laag is wordt daarop gewezen.  

- Een aantal algemene adviezen worden gegeven om het bodemleven te stimuleren.  

Visualisatie 
De adviezen worden gevisualiseerd in een radarplot (Figuur 9, ook wel: spiderplot) waarin staat aange-

geven welke maatregelen naar verwachting het meeste effect hebben. Dit is gebaseerd op een samen-

gestelde KPI voor het bepaalde onderdeel en het percentage van de percelen voor welke een bepaalde 

maatregel effect heeft. De rekenregels die hiervoor gebruikt worden, staan beschreven in Bijlage A.3. 

De maatregelen die getoond worden zijn: bekalken, structuurverbetering, voorkomen bodemverdich-

ting, verhogen OS, stimuleren bodembiologie, verbeteren vochtvoorziening, verbeteren zwavelvoorzie-

ning, verbeteren fosfaatvoorziening en het verbeteren van de stikstofvoorziening.  

In de perceelskaart wordt het verwachte effect van de maatregelen ook per perceel getoond zodat ook 

duidelijk is op welke percelen bepaalde knelpunten naar voren komen en waar bepaalde maatregelen 

het meeste effect hebben.  
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Figuur 9. Voorbeeld van de radarplot waarbij de urgentie van de maatregelen wordt weergegeven. Een hogere score 

betekent een grotere kans op verbetering. 

 

3.3 Bemesting 

De module ‘Bemesting’ geeft algemene adviezen over hoe de percelen op het bedrijf het beste bemest 

kunnen worden. Het is niet bekend wat de huidige bemestingsstrategie is. Daarom is het vooralsnog 

niet mogelijk om daar een toegespitst advies op te geven1. Wel is bekend wat de benutting van de 

mest is en de geschatte opbrengsten die gerealiseerd zijn. Gegeven de bodemkenmerken en de be-

schikbare mest wordt een bemestingsstrategie geadviseerd.  

Benodigde data 
De data die nodig zijn voor de adviezen voor de bemesting bestaan uit de bodemmetingen die ook ge-

bruikt worden in de module bodemkwaliteit. Voor gegevens over de mest wordt gebruik gemaakt van 

KLW-kentallen die betrekking hebben op de meststromen op het bedrijf (bodemtoestand, gehaltes, be-

nutting, etc.). Ook de (netto) opbrengstschattingen komen uit de lijst met KLW-kentallen. Daarnaast 

wordt gebruik gemaakt van adviestabellen vanuit de handboeken.  

Adviezen 
De gerichte adviezen die gegeven worden om de bemesting te optimaliseren zijn gebaseerd op de be-

schikbare handboeken voor bemesting (Remmelink et al., 2019; van Middelkoop et al., 2017) en prak-

tijkonderzoek van de afgelopen jaren. Gebruikte grenswaarden en berekeningen die zelf zijn toege-

voegd zijn te vinden in Bijlage A.3. De adviezen worden in drie groepen opgedeeld: de gewasproductie, 

perceelsvariatie en bemesting.  

 
 
 
1 In toekomstige versies van de KringloopWijzer wordt het mogelijk gemaakt om de bemesting per per-
ceel op te geven. Als dat het geval is dan is het mogelijk om hier rekening mee te houden.  



 
KringloopWijzerBodem        15                                                             

G e w a s p r o d u c t i e  

Voor de gewasproductie wordt bekeken wat de gerealiseerde opbrengsten zijn en hoe deze zich ver-

houden tot de geschatte opbrengstpotentie op basis van de bodemkenmerken en het weer. Deze ge-

schatte opbrengstpotentie wordt berekend met productieformules. 

- Als de opbrengst te laag wordt ingeschat (minder dan 85% dan verwacht o.b.v. productiefor-

mules) dan wordt hierop geattendeerd. 

- Als de opbrengst van gras of mais laag worden ingeschat dan worden mogelijke oorzaken 

aangegeven.  

P e r c e e l s v a r i a t i e  

De variatie in bodemkenmerken tussen de verschillende percelen (Figuur 10) is een belangrijk bedrijfs-

kenmerk waar rekening mee gehouden dient te worden in het bodemmanagement. Voor de adviezen 

wordt een inschatting gemaakt van de variatie op basis van de textuur, P-klassen en het N-leverend 

vermogen.  

- Als de geschatte variatie tussen de percelen groot is dan wordt het advies gegeven om hier op 

te letten bij de bemesting.  

- Er wordt een advies gegeven om de percelen op te delen in NLV-klassen.  

- Als er droogtegevoelige percelen zijn, dan wordt een advies gegeven om daar mee om te 

gaan.  

 
Figuur 10. Illustratie van de perceelsvariatie. Een inschatting van de perceelsvariatie over het hele bedrijf wordt ge-

maakt voor zowel de textuur, de fosfaattoestand als de stikstoflevering. 

B e m e s t i n g  

Voor de bemesting wordt aangesloten bij de meest gangbare bemestingsmethode. Op basis van deze 

informatie en de bodemkenmerken worden generieke adviezen gegeven voor de mestgiften en eventu-

ele bekalking.  

- Als de pH van ten minste 1 perceel onder de grenswaarde valt dan wordt bekalking geadvi-

seerd.  

- Bij adviezen wordt verwezen naar het bemestingsadvies.  

- De geadviseerde drijfmestgiften worden weergegeven in het perceelskaartje  

- Als er sprake is van beheersgrasland dan wordt hier een algemene opmerking over gemaakt.   

- Als de zwaveltoestand te laag is wordt hier een extra advies voor gegeven. 
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- Voor de micronutriënten wordt enkel een (algemeen) advies gegeven als andere adviezen niet 

toepasbaar zijn.  

Visualisatie 
In de visualisatie worden de gras- en maisopbrengsten weergegeven ten opzichte van de door NMI be-

rekende opbrengst (gecorrigeerd voor droogtegevoeligheid en de weersituatie) en de opbrengsten van 

vergelijkbare bedrijven (BIN-bedrijven). In het perceelskaartje worden de adviezen weergegeven. De 

geadviseerde giften zijn in eerste instantie gebaseerd op de P-toestand en vervolgens gecorrigeerd 

voor de N-levering en de droogtegevoeligheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11. Visualisatie van de gras- en maisopbrengsten ten opzichte van de BIN-groep en de ver-

wachte productie op basis van o.a. de weersomstandigheden. 

 

3.4 Duurzaamheid 

De module ‘Duurzaamheid’ geeft adviezen over hoe de bodem op een duurzame manier beteeld kan 

worden. Onder duurzaamheid vallen ook de begrippen biodiversiteit, milieu en klimaat. Naast alge-

mene adviezen om duurzamer om te gaan met de bodem wordt indien mogelijk een aantal bedrijfs-

specifieke adviezen gegeven.   

Benodigde data 
De data die nodig zijn om de adviezen voor duurzaamheid te bepalen bestaan uit bodemkenmerken 

die iets zeggen over de potentiele verliezen naar het milieu en bedrijfskenmerken die wat zeggen over 

de potentie van biodiversiteit. Daarnaast worden KLW-kentallen gebruikt die wat zeggen over het bo-

demoverschot en de mestbenutting.  

Adviezen 
De adviezen voor duurzaamheid zijn onderverdeeld in uit- en afspoeling, landgebruik en mestbenut-

ting. De adviezen komen voornamelijk voort uit praktijkkennis die in diverse projecten is opgedaan 

(bijv. Verloop et al., 2018). Ook wordt gebruik gemaakt van beslisregels die zijn ontwikkeld binnen de 

bedrijfswaterwijzer. De gebruikte grenswaarden en selectiecriteria zijn opgesomd in de bijlage. 
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V e r l i e z e n  e n  m e s t b en u t t i n g  

De verliezen van N en P naar het watersysteem zijn erg afhankelijk van de grondsoort en de nutriënten-

status van de bodem. Voor de mestbenutting worden de KLW-kentallen gebruikt voor de toedienings-

methode en de benutting van de mest. Voor de verliezen worden ook naast bodemeigenschappen ook 

de grondwatertrappen gebruikt.  

- Algemene adviezen worden gegeven als het bodemoverschot hoger is dan de BIN-groep of 

hoger dan een bepaalde grenswaarde. Opties worden aangedragen om dit te verbeteren.  

- Bij een hoge grondwaterstand en een hoog bodemoverschot wordt er een waarschuwing ge-

geven voor nitraatuitspoeling.  

- Bij een hoge grondwaterstand wordt voor maïs het advies gegeven om een vanggewas te te-

len om verlies van nutriënten te voorkomen.  

- Bij voorjaarsbemesting met kunstmest wordt het advies gegeven om dit vooral meststoffen te 

gebruiken met een hoog ammoniumaandeel.  

- Als er mais wordt geteeld dan worden algemene adviezen gegeven om de mestbenutting te 

verhogen.  

- De mestbenutting wordt vergeleken met de BIN-groep. Op basis hiervan wordt een advies ge-

geven of een opmerking gemaakt.  

L a n d g e b r u i k  e n  b i o d iv e r s i t e i t  

Het landgebruik is vaak een systeemkenmerk wat niet snel gewijzigd wordt. Adviezen worden gegeven 

om kenbaar te maken wat eventuele voor de hand liggende veranderingen van het landgebruik voor 

gevolg hebben.  

- Als er sprake is van weidegang bij bepaalde grondwatertrappen wordt geadviseerd om voor 

een bepaalde datum te stoppen om zo verliezen te voorkomen.  

- Als er droogtegevoelige percelen op het bedrijf zijn dan worden suggesties gemaakt voor al-

ternatieve grassoorten.  

- Als er mais wordt geteeld op veengrond of op droogtegevoelige grond dan worden alternatie-

ven aangegeven.  

K l i m a a t  

Het effect van het bodembeheer op klimaat is een hot item en is daarom ook toegevoegd aan de ad-

viezen. Enkele adviezen worden gegeven om inzicht te geven in de mogelijkheden om het klimaat posi-

tief te beïnvloeden met het bodembeheer.  

- Zoals de potentie voor koolstofopslag .  

- Als de geschatte lachgas verliezen te hoog zijn, worden suggesties gegeven om dit te verla-

gen.  

- Mogelijkheden om het percentage eiwit van eigen land te verhogen worden aangegeven.  

Visualisatie 
In de visualisatie wordt de nitraatuitspoeling weergegeven. Hierbij wordt een schatting gegeven van de 

gemiddelde nitraatuitspoeling op het bedrijf en dit wordt vergeleken met de schatting van de nitraatuit-

spoeling van de regio. In de perceelskaartjes wordt de grondwatertrap, het bodemoverschot en de ver-

wachte koolstofopslag weergegeven.   
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Figuur 12. Visualisatie van de berekende nitraatconcentratie ten opzichte van de norm en de geschatte nitraatcon-

centratie in de regio. 
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4 Feedback en gebruik 

Het dashboard is getest in een boerenstudiegroep in Limburg (10 melkveehouders) en voor een aantal 

bedrijven van adviseurs van DMS, NMI en LTO die zelf ook melkveehouder zijn. Vanuit de gebruikers-

groep is er verschillende soorten feedback ontvangen die die hieronder kort is samengevat. De alge-

mene indruk van het dashboard was positief al waren er ook vragen over de toepassing en kwamen er 

veel ideeën over wat goede toevoegingen zouden zijn.  

4.1 Gebruik dashboard 

Een nieuwe tool is alleen gewenst als het ook duidelijke toegevoegde waarde heeft ten opzichte van 

alle andere tools die beschikbaar zijn. De gebruikers gaven aan dat het soms wat onoverzichtelijk is 

welke tools allemaal voorhanden zijn, waar deze toe dienen en waar deze te vinden zijn. Dit betekent 

dat het gebruik van een adviestool naast het gebruiksgemak staat of valt met de omgeving waarin het 

wordt aangeboden en een duidelijk doel waar het voor dient. Sommige gebruikers hadden namelijk het 

idee dat het een extra tool was waar de melkveehouders mee in de gaten worden gehouden. Weer an-

deren waren in de veronderstelling dat het doel was om aan te tonen dat er meer dieren gehouden 

kunnen worden. Het moet dus duidelijk zijn dat het doel van de KWB is om ondernemers een hulpmid-

del te bieden waarmee inzicht wordt verschaft om voor hun bedrijf maatregelen te nemen voor een 

duurzaam bodembeheer.  

Het dashboard heeft volgens de gebruikers een overzichtelijke indruk bij openen. Het is duidelijk waar 

men heen moet en hoe het dashboard is opgebouwd. Het was niet direct duidelijk om welk jaar het 

gaat. Sommige gebruikers kregen een time-out melding wat waarschijnlijk te maken had met de capa-

citeit van de testserver. Deze zaken zijn opgelost. 

Met name het perceelskaartje wordt als waardevolle toevoeging gezien. Er worden suggesties gedaan 

om de getoonde informatie in sommige gevallen aan te passen. Zo wordt aangeraden om de perceels-

namen weer te geven als er op een perceel geklikt wordt (dat kan in 2020). De textuurdriehoek wordt 

verschillend ervaren. Sommige gebruikers zien het als aardige toevoeging om te zien hoe hun percelen 

ten opzichte van elkaar liggen. Anderen vinden dat het weinig toegevoegde waarde heeft omdat de 

textuur van de bodem toch niet is te veranderen. Er wordt de suggestie gedaan om hier ook meer infor-

matie over organische stof te laten zien.  

4.2 Inhoud adviezen 

De gedachte achter de gegeven adviezen wordt over het algemeen goed gewaardeerd. Voor de testers 

was het begrijpelijk dat de adviezen beter zijn als er meer en betere informatie over de percelen be-

schikbaar is. Misschien moet het nog wel extra duidelijk gemaakt worden op het dashboard dat de ad-

viezen zijn gebaseerd op schattingen als er geen metingen voor handen zijn.  

De urgentie van de maatregelen die getoond worden bij de module bodemkwaliteit sporen soms nog 

niet helemaal met de informatie die wordt getoond op de perceelskaart. Dit is op basis van de gegeven 

feedback gewijzigd. Aangeraden wordt om het nog wel een keer op grotere schaal te testen om te 

voorkomen dat er bij afwijkende bedrijven niet-passende adviezen worden getoond.  

Tegenstrijdige opmerkingen kwamen in sommige gevallen voor bij de opmerkingen op het bedrijfs-

overzicht en binnen de modules. Dit zal een uitdaging blijven omdat de adviezen op verschillende ni-

veaus worden gegeven, maar het moet zoveel mogelijk voorkomen worden om het dashboard vertrou-

wen te geven en bruikbaar te maken.  
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Een andere opmerking was dat het dashboard niet geschikt leek voor gecombineerde bedrijven. In de 

toekomst is het wellicht meer mogelijk om meer informatie en adviezen over andere (akkerbouw) teel-

ten te geven. Hiervoor is echter ook meer informatie vanuit de KringloopWijzer nodig.  

4.3 Aanbevelingen en mogelijke ideeën 

M e e r  a c h t e r g r o n d i n fo r m a t i e  t o e v o e g e n .  

Het is een wens van de meeste gebruikers om naast een statische evaluatietool een monitoringstool 

te hebben waarin effecten van aangepast bodembeheer zichtbaar worden. Als er bepaalde maatrege-

len Als er bepaalde maatregelen getroffen worden wil men niet pas aan het eind van het jaar weten 

wat het effect daarvan is en welke adviezen er dan toepasbaar zijn. Om te voorkomen dat het een 

dashboard is waar maximaal 1x per jaar naar wordt gekeken, zou een eerste stap kunnen zijn om si-

mulaties te doen van bepaalde maatregelen. Met dergelijke simulaties kan de gebruiker zien welke ge-

volgen bepaalde maatregelen hebben op de bodemgesteldheid of op het bedrijfsresultaat. Een andere 

optie is om ook data die beschikbaar komen in de loop van het jaar toe te voegen.  

Daarnaast wordt als optie aangedragen om het verloop van de resultaten over de jaren heen te presen-

teren. Zo kan bijvoorbeeld het verloop van de opbrengsten worden getoond of een meerjarig gemid-

delde N-overschot.  

Het linken met andere bestaande modellen wordt geadviseerd door verschillende testers. Gedacht 

wordt bijvoorbeeld aan het implementeren van een nitraatuitspoelingsmodel zodat de boer meer in-

zicht kan krijgen wat de verwachte status van de nitraatuitspoeling op zijn bedrijf is en waarmee deze 

te beïnvloeden is. Ook zou het mooi zijn als de gebruiksnormen samen met de beschikbare hoeveel-

heid mest beter worden gebruikt om een gericht bemestingsadvies te geven. Momenteel wordt het 

agronomisch optimale advies gegeven op basis van een schatting van de gebruiksruimte.   

Het dashboard is momenteel zo opgebouwd dat de gebruiker niets zelf hoeft in te vullen. Een optie is 

om naar de toekomst toe gebruiker om aanvullende informatie te vragen om zo adviezen verder te ver-

fijnen.  
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5 Outlook 

( T e c h n i s c h )  o p e r a t i o n e e l  ma k e n  

De KWB is functioneel als tool. De bedoeling is om de tool aan te laten sluiten op de omgeving van de 

KringloopWijzer (Applicatieportaal Melkvee). Dit heeft belangrijke voordelen voor de melkveehouder. 

Hij hoeft maar 1 keer in te loggen bij het portaal van de KringloopWijzer en de autorisatie van gebruik 

van gegevens is in een keer geregeld evenals bijvoorbeeld de koppeling met andere gegevens (zoals 

de grondanalyse gegevens van Eurofins). De aansluiting op het Applicatieportaal Melkvee kan echter 

niet zonder meer (zoals toegelicht op 11 oktober te Nijkerk). Er zijn technische aanpassingen nodig op 

Applicatieportaal. Tegelijk is nog aanvullende toetsing nodig in de praktijk of de applicatie onder alle 

omstandigheden blijft werken en ook inzetbaar is voor bedrijven met een tweede tak voordat de appli-

catie beschikbaar is voor alle melkveehouders. 

Wat betreft de technische aanpassingen die nodig zijn voor de inbedding in het Applicatieportaal zijn 

er de volgende zaken die gedaan moeten worden: 

- De tool beschikbaar stellen in een Docker welke gehost kan worden op het Applicatieportaal 

Melkvee van ZuivelNL. 

- Afstemmen verkeer tussen Docker en Portaal 

- Gebruikersinput en autorisatie regelen via het portaal 

- Percelen bij RVO opvragen en doorsturen via aparte API-request  

- Het opzetten van een database om de data gemakkelijk op te kunnen slaan.  

De technische inbedding in het melkveeportaal vergt een doorlooptijd van 1 maand.  

Het uitgebreid testen met gebruikersgroepen op technische werking, of het voldoende gebruiksvrien-

delijk is en of er inhoudelijke omissies zijn vergt meerdere maanden. Bij uitvoering van deze activitei-

ten kan er in het najaar van 2020 een versie zijn die beschikbaar is voor alle melkveehouders. 

 

De vraag eraan gekoppeld is wie de tool gaat aanbieden op het portaal en wie de communicatie (en 

verkoop gaat doen). Is dat NMI of een andere partij. Dat zullen NMI en Projecten LTO Noord nagaan 

in nauwe afstemming met ZuivelNL. De tool zal ook na 2020 geld vergen voor onderhoud en ontwik-

keling. De insteek daarbij is dat verbinding gezocht wordt met andere programma’s (zoals klimaatpro-

gramma, nationaal programma landbouwbodems, DAW) om zo onderhoud en ontwikkeling te finan-

cieren. Tegelijk wordt nagedacht of deze tool beschikbaar kan worden gesteld aan adviseurs tegen 

een fee, 

I n h o u d e l i j k  o n t w i k k e l i n g s p e r s p e c t i e f  

Goed bodembeheer is de basis voor een bedrijfsvoering waarin nutriënten efficiënt worden benut voor 

goede opbrengsten en het verminderen van inputs van meststoffen en veevoeders. Dit is gunstig voor 

het bedrijfsresultaat en het milieu. Suggesties voor doorontwikkeling zijn in H4.3 gegeven. De inzet 

van KWB is verder te verbreden. 

 

Meer in het algemeen wordt de bodem in toenemende mate gezien als oplossing van allerlei proble-

men en uitdagingen. Zo liggen er opgaven op het gebied van de waterkwaliteit maar ook met betrek-

king tot de biodiversiteit. Opgaven op het gebied van waterkwaliteit zijn veelal op gebiedsniveau. Te-

gelijk is er een groeiende wens om de bijdrage van de bodem aan de omgevingskwaliteit meetbaar en 

inzichtelijk te maken en ook om concrete adviezen te krijgen die maatwerk bieden op het bedrijf. Om 

concreet handelingsperspectief te bieden is het belangrijk dat doelen op gebiedsniveau of landschap 

vertaald worden in doelen /acties op het bedrijf, rekening houdend met kenmerken van percelen. De 

KWB-tool is hiervoor te gebruiken. Het streven is dan ook om de KWB in deze richting verder door te 
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ontwikkelen. Daarbij zullen verbindingen worden gezicht met andere modellen op het gebied van bo-

dem en water. De essentie van eenvoud in gebruik en toepasbaarheid van resultaten blijft daarbij wel 

voorop staan. 
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Bijlage A. Data en berekeningen 

A.1. Gebruikte data 

De data die gebruikt zijn voor het dashboard zijn onderverdeeld in drie groepen: 

1. Gebruikersinvoer Kringloopwijzer 

2. Kentallen Kringloopwijzer 

3. Bodemmetingen en andere data 

De gebruikersinvoer van de Kringloopwijzer staat beschreven in het document ‘Functioneel 

KLW Invoer Webservice’ van ZuivelNL (onderhoud VAA). De kengetallen van de KringloopWijzer uitvoer 

staan beschreven in het overzicht van de rekenregels van de KringloopWijzer. De gegevens van de re-

ferentiegroepen (BIN) zijn beschikbaar gesteld door de WUR. De bodemmetingen en andere data die 

zijn gebruikt staan weergegeven in Tabel i.  

 

Tabel i. Bodemmetingen en andere data. 

Parameter Eenheid Beschrijving Bron 

pH - Zuurgraad KLW/NMI schatting 

Silt % Siltpercentage KLW/NMI schatting 

Zand % Zandpercentage KLW/NMI schatting 

Klei % Kleipercentage KLW/NMI schatting 

OS % Organische stof KLW/NMI schatting 

S-Totaal mg/kg Totaal Zwavel KLW/NMI schatting 

BFI mg/kg Bodemleven KLW/NMI schatting 

P-PAE mg/kg Beschikbare P KLW/NMI schatting 

P-AL mg P2O5/100g Bodem voorraad P KLW/NMI schatting 

P-Water mg P2O5/l  KLW/NMI schatting 

P-Ox   KLW/NMI schatting 

Ca-CEC   KLW/NMI schatting 

CN - C:N verhouding KLW/NMI schatting 

Wormen  soorten Schatting aantal soorten wormen RIVM 

Wormen  aantal Schatting hoeveelheid wormen RIVM 

NO3 mg/l Schatting nitraatuitspoeling RIVM 

OV factor Ondergrondsverdichtingsrisico Alterra 

Waterberging m3/m2 Schatting waterberging ? 

Gewastype factor Gewastype Overheid 

Grondwatertrap factor Grondwatertrap uit bodemkaart Bodemkaart 1:50000 

Bodemtype Factor Bodemtype uit bodemkaart Bodemkaart 1:50000 
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A.2  Relevante berekeningen  

Berekening NLV-klassen 

De NLV van een perceel is veelal beschikbaar via de koppeltool binnen KringloopWijzer naar eurofins 

bodemdata. Zij de NLV data niet beschikbaar dan wordt deze op basis van het organisch stofgehalte 

(generiek beschikbaar), N-totaal (generiek beschikbaar) en de geschatte dichtheid van de bodem bere-

kend voor elk perceel. Hiervoor wordt de methode gebruikt als in het handboek bodem en bemesting. 

Vervolgens wordt het geadviseerde aantal NLV-klassen en de grenzen van de NLV-klassen op het be-

drijf als volgt bepaald: 

1. Start met 4 klassen. Als enkel veengrond op het bedrijf, begin dan met 3 klassen.  

2. Verdeel de percelen op basis van de kwantielen van de NLV van alle percelen. Rondt hierbij af 

op 5 kg.   

Voorbeeld kwantielen voor 4 klassen: [0-25], [25-50], [50-75], [75-100] 

3. Check de randvoorwaarden 

a. De mediaan van de klassen moet minimaal 30 kg verschillen 

b. Een klasse moet minimaal uit 15% van het areaal bestaan 

Als niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan dan wordt gestart bij 1) met een klasse minder.  

Berekening textuur-variatie 

De variatie in textuur tussen de percelen wordt berekend door de gemiddelde afstand tussen de perce-

len in de textuurdriehoek te bepalen (Mean Euclidean Distance): 

∑ ( ∑ 𝑑√(𝑘𝑙𝑒𝑖𝑛 − 𝑘𝑙𝑒𝑖𝑚)
2 + (𝑠𝑖𝑙𝑡𝑛 − 𝑠𝑖𝑙𝑡𝑚)

2 + (𝑧𝑎𝑛𝑑𝑛 − 𝑧𝑎𝑛𝑑𝑚)
2

𝑚

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑒𝑙=1

)

𝑛

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑒𝑙=1

 

Berekening opbrengstpotentie 

De opbrengstpotentie van grasland wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid beschikbare N uit 

de bodem en meststoffen. Dit wordt gecorrigeerd voor droogteschade, wateroverlast en weersom-

standigheden. De grasproductie wordt afgestemd op het verwachte maai- en weideregime én de beno-

digde energiebehoefte van de veestapel. Zie het rapport van Ros en Bussink (2013) voor de gedetail-

leerde berekeningen.  

Prestatie Indicatoren 

De prestatie indicatoren die worden gebruikt om de adviezen te selecteren zijn voornamelijk geba-

seerd op kennis die is opgedaan in projecten van NMI. Voor sommige indicatoren geldt dat er discus-

sie mogelijk is over de implementatie. Daarom is het wellicht mogelijk dat in een latere versie van het 

dashboard wijzigingen worden aangebracht aan de indicatoren.  

B o d e m k e n g e t a l l en  

Voor de prestatie indicatoren van de bodemkengetallen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van ken-

nis die is opgedaan in het project Bodem-Q. In dit project wordt voor elk kengetal een streeftraject 

vastgesteld. Momenteel is NMI ook bezig met de ontwikkeling van de OpenBodemIndex (in opdracht 

van Rabobank, ASR en Vitens) waarbij alle percelen in Nederland worden gewaardeerd op basis van de 

bodemkengetallen die beschikbaar zijn. Zie ook https://openbodemindex.nl/. Als dit verder is ontwik-

keld, kunnen de rekenregels (zie source code op github) ook gebruikt worden in het KLB-dashboard.  

 

Organische stof 

De score voor het OS wordt als volgt bepaald:  

- Grenswaarden voor functie: os_min = 0.5; os_opt1 = 3.5; os_opt2 = 15; os_max = 30 

- Waardering: 

o Als os < 0.5: 0 

https://openbodemindex.nl/
https://springgbv.github.io/Open-Bodem-Index-Calculator/
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o Als os < 3.5: 1 - ((os - os_opt1)^2 / (os_opt1 - os_min)^2 ) 

o Als os < 15: 1 

o Als os < 30: 1 - ((os - os_opt2)^2 / (os_opt2 - os_max)^2 ) 

Let wel: in deze functie wordt de waardering na 30% dus weer lager. Voor bijvoorbeeld de koolstofop-

slag werkt deze waardering dus niet. In dat geval blijft de waardering 1.  

 

 

Bodemverdichting 

Voor de bodemverdichting wordt de verdichtingskaart van van de Akker van de WUR gebruikt. Hierbij 

wordt de volgende weging gehanteerd voor het verdichtingsrisico: 

- Zeer beperkt: 1 

- Beperkt en beperkt door veenlagen: 0.75 

- Matig: 0.5 

- Groot en van nature dicht: 0.3 

- Zeer groot: 0.1 

Verkruimelbaarheid 

In de onderstaande tabel wordt de waardering van de verkruimelbaarheid weergegeven. Voor de waar-

dering tussen 0 en 1 wordt de verkruimelbaarheid door 10 gedeeld. De verkruimelbaarheid wordt al-

leen gebruikt als er percelen worden gebruikt voor akkerbouw/maisteelt. 

Tabel ii. Verkruimelbaarheid (basiswaarde plus correctie) afhankelijk van basis bodemkenmerken. 

lutumgehalte (<2 

um) 

leemgehalte 

(<50um) 

basis-

waarde 

correcties voor os en pH 

onder-

grens 
boven-

grens 
onder-

grens 
boven-

grens 
  correctiefactor per 

eenheid os 
correctiefactor per 

eenheid pH<7 

0 4 0 7 10 0 0 

5 10 8 20 9 0,06 0 

11 17 20 50 8 0,09 0,15 

18 24 50 100 6,5 0,12 0,3 

25 30     5 0,25 0,7 

30 40     3,5 0,35 1 

40 100     1 0,45 1,5 

 

Verslemping 

Voor de verslemping wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabel. Voor de waardering tussen 0 en 

1 wordt de verslempingswaarde door 10 gedeeld. Verslemping wordt alleen gebruikt als er percelen 

worden gebruikt voor akkerbouw/maisteelt. 

 

 

Tabel iii. Relatie tussen slempgevoeligheid , lutum en organische stof. 

lutumgehalte (<2 um) basiswaardering correcties voor os% 

ondergrens bovengrens   correctiefactor per eenheid os 

0 4 7 0,4 

5 6 6 0,6 

7 9 3 0,8 

10 12 2 1 

13 17 4 0,7 

18 25 8 0,4 

25 30 9 0,3 

30 100 10 0 
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Stuifgevoeligheid 

Het verstuivingsrisico wordt berekend als 0.1*(-0.286 * ln(leem) + 1.3264) waarbij leem het leemge-

halte is (silt + klei). Dit wordt alleen gebruikt als er percelen worden gebruikt voor akkerbouw/mais-

teelt.  

 

Bodemleven 

De score voor het bodemleven (kental Eurofins BFI of PMN) wordt als volgt berekend:  

Waardering: 

- Als BFI < 40: 0 

- Als BFI => 40 en BFI < 125: 1 - ((bfi - bfi_opt1)^2 / (bfi_opt1 - bfi_min)^2 ) 

- Als BFI => 125 en BFI < 175: 1 

- Als BFI => 175: 1 - ((bfi - bfi_opt2)^2 / (bfi_opt2 - bfi_max)^2 ) 

 

Zuurgraad 

De algemene waardering voor de pH wordt als volgt bepaald:  

- Als pH < 3: 0 

- Als pH >= 3 en pH < 5: 1 - ((ph - ph_opt1)^2 / (ph_opt1 - ph_min)^2 ) 

- Als pH >= 5 en pH < 6: 1 

- Als pH >= 6 en pH < 9: 1 - ((ph - ph_opt2)^2 / (ph_opt2 - ph_max)^2 ) 

- Anders: 0 

Voor de selectie van specifieke adviezen worden streefwaarden gebruikt, afhankelijk van grondsoort 

en landgebruik (gras/mais). Zie hiervoor het excelbestand met alle adviezen. 

  

Fosfaatbeschikbaarheid 

De fosfaatbeschikbaarheid is gebaseerd op het kental PBI. Deze wordt als volgt berekend voor gras-

land: PBI = 2 + 2,5 x LN(P-CaCl2) + 0,036 x P-AL/P-CaCl2. Voor bouwland/maisland wordt de PBI als 

volgt berekend: PBI = P-CaCl2 + 0,05 x (P-AL/P-CaCl2). De waardering staat in onderstaande tabel.  

 

Tabel iv. Klasse indeling van PBI op grasland en maisland (Van Rotterdam & Bussink, 2016) en Pw voor bouwland. 

Fosfaat-toestand PBI gras PBI mais Pw bouwland 

Zeer laag <1,5 <1,5 <11 

Laag 1,5-2,5 1,5-2,5 11-20 

Voldoende 2,6-4,0 2,6-4,0 21-30 

Ruim voldoende 4-4,8 4,1-4,9 31-45 

(vrij) Hoog >4,8 >4,9 46-60 

Hoog 
  

>60 

Deze klasseindeling omgezet naar een bruikbare waardering geeft (vooralsnog) de volgende waarde-

ring: 

- Als PBI < 1.5: 0.2 

- Als PBI >= 1.5 en PBI < 4: 1 - ((pbi - pbi_opt1)^2 / (pbi_opt1 - pbi_min)^2 ) 

- Als PBI >= 4 en PBI < 4.8: 1 

- Als PBI > 4.8: 1 - ((pbi - pbi_opt2)^2 / (pbi_opt2 - pbi_max)^2 ) 

-  

Ziekte- en plaagwerendheid 

De ziekte- en plaagwerendheid wordt onder andere bepaald door het organische stofgehalte in de bo-

dem. Van de andere factoren is geen data beschikbaar, dus wordt de waardering op het os gebaseerd:  

- Als os < 1 

- Als os >= 1 en os < 4: 1 - ((os - os_opt1)^2 / (os_opt1 - os_min)^2 ) 
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- Als os >= 4 en os < 10: 1 

- Als os >= 10 en os < 30: 1 - ((os - os_opt2)^2 / (os_opt2 - os_max)^2 ) 

Deze waardering wordt later nog gewijzigd.  

 

Wormen 

Het RIVM heeft een studie gedaan om het aantal wormen te schatten op basis van o.a. bodemkenmer-

ken. Deze info is gebruikt om een schatting te maken van de wormenhoeveelheid. Om een index tus-

sen 0 en 1 te krijgen wordt het aantal per m2 te delen door 500.  

   

Stikstoflevering 

De waardering van de stikstoflevering wordt als volgt berekend: 

- Als NLV < 180: 1 - ((nlv - nlv_opt)^2 / (nlv_opt-nlv_min)^2 ) 

- Als NLV > 180: 1 

 

Zwavellevering 

De zwavellevering wordt geschat op basis van de bodemkenmerken (uit handboek bemesting para-

graaf 1.2.2.3). De waardering voor SLV wordt als volgt bepaald: 

- Als SLV < 6: 0.25 

- Als SLV >= 6 en SLV < 11: 0.5 

- Als SLV >= 11 en SLV < 17: 0.75 

- Als SLV > 17: 1 

Hiervoor wordt nog een continue waardering voor ontwikkeld.  

 

Kationenomwisseling 

De CEC wordt als volgt gewaardeerd: 

- Als CEC < 100: 1 - ((cec - cec_opt1)^2 / (cec_opt1 - cec_min)^2 ) 

- Als CEC < 999: 1 - ((cec - cec_opt2)^2 / (cec_opt2 - cec_max)^2 ) 

- Anders: 0.2 

-  

Productie 

De productie van gras en mais wordt als volgt gewaardeerd: 

Productie/ gemiddelde (productie BIN, productie verwacht/mogelijk) – 0.5  

Waarbij de waardering maximaal 1 kan worden.  

 

Variatie  

De variatie tussen de percelen kan met de mean Eucledian distance van de textuurdriehoek. Voor de 

prestatiewaardering wordt echter gebruik gemaakt van de variatie in NLV, P en droogtegevoeligheid. 

Hierbij wordt het bepaalde aantal klassen gebruikt als mate voor de variatie. De waardering is als 

volgt:  

- 1 klasse: 1 

- 2 klassen: 0.66 

- 3 klassen: 0.33 

- 4 klassen: 0 

P r e s t a t i e  i n d i c a t o r e n  v o o r  i n f o B o x e n  e n  wi j z e r t j e s  

De prestatieindicatoren die worden gebruikt voor de kleuren en symbolen van de infoboxen worden als 

volgt berekend: 

- Bodembeheer: 
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o Fysisch: middeling van prestatieindicatoren van organische stof, stuifrisico, verdich-

tingsrisico, slempgevoeligheid en verkruimelbaarheid. Hierbij wordt de prestatieindica-

tor van organische stof dubbel zo zwaar meegewogen.  

o Chemisch: hierbij worden de indicatoren gemiddeld van pH, CEC, S, N en P. De presta-

tieindicator van pH weegt dubbel zo zwaar en de indicatoren van N en P wegen 3 keer 

zo zwaar mee.  

o Biologisch: hierbij worden de indicatoren gemiddeld van BFI, ziektewerendheid en het 

aantal regenwormen. De prestatieindicator van de BFI weegt dubbel zo zwaar.  

- Opbrengst en bemesting: 

o Opbrengst: gemiddelde van indicator voor productie gras en mais waarbij de midde-

ling areaal gewogen wordt (gras/mais).  

o Variatie tussen percelen: hierbij wordt de indicator voor de variatie gebruikt voor NLV, 

P en droogtegevoeligheid waarbij NLV en P dubbel zo zwaar wegen.  

o Bemesting: hier wordt de mestbenutting uit de KLW gebruikt. Als de mestbenutting 

<50%: 0, als mestbenutting >0.9: 1 en daartussen lineair. De prestatieindicator die ge-

bruikt wordt is het gemiddelde van de waardering voor de N-benutting en de waarde-

ring voor de P-benutting. Hierbij wordt de waardering voor de N-benutting dubbel mee-

gewogen.  

- Duurzaamheid 

o Benutting en verliezen: hierbij wordt een proxi voor de verliezen gebruikt: score 0.3 als 

de grondwatertrap in II, III, VI, VII of VIII en anders 1. Dit wordt gemiddeld over alle per-

celen. Vervolgens wordt de prestatieindicator bepaald door deze proxi te middelen 

met de N-benutting uit de KLW.  

o Klimaat. Voor het klimaat wordt enkel de eiwitbenutting van het eigen land gebruikt. 

De prestatieindicator staat momenteel nog fixed op 0.5 omdat er discussie gaande is 

voor een nieuwe/andere indicator.  

De bedrijfsprestatieindicatoren op het bedrijfsoverzicht worden als volgt berekend: 

- Bodemkwaliteit: een middeling van de prestatie indicatoren van de onderdelen fysisch, che-

misch en biologisch.  

- Opbrengst en bemesting: een middeling van de verschillende onderdelen. Hierbij wordt pro-

ductie 3 maal zo zwaar meegewogen en bemesting 2 maal zo zwaar.  

- Duurzaamheid: een middeling van de verschillende onderdelen waarbij de benutting 2 maal zo 

zwaar wordt meegewogen.  
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Bijlage B. Technische details  

De scripts die gebruikt zijn voor de ontwikkeling van het dashboard zijn opvraagbaar bij de auteurs. 

Hier worden de scripts voor de API koppelingen kort beschreven:  

 

De kentallen die worden berekend door de WUR kunnen met de volgende functies worden aange-

vraagd.   

Post request naar server om acces tooken (key) te krijgen 

getKey <- function(){ 

  # Post request naar server om acces tooken (key) te krijgen 

  acces <- POST( 

    url = 'https://kringloopwijzer.vaa.com/ZuivelNL.Klw.Identity.Web/identity/connect/token', 

    body = list( 

      client_id     = 'klw', 

      client_secret = XXXX, 

      grant_type    = 'password', 

      username      = XXXX, 

      password      = XXXX, 

      scope         = 'kringloopwijzer' 

    ), 

    encode = 'form', 

    verbose(data_in = T) # goede format content type 

  )  

     

  # extract acces key 

  key <- content(acces)$`access_token` 

   

} 

 

Export request 

loadRequest <- function(req_KvK = 32157242, req_jaar = 2017){ 

  # request from export service 

  request <- GET(url    = 'https://kringloopwijzer.vaa.com/Zuivelnl.Klw.Export/kringloopwijzers',  

                 query  = list(deelnemerKvk=req_KvK, jaar=req_jaar), 

                 add_headers(Authorization = paste("Bearer", key, sep = " ")) 

  ) 

  dat <- content(request)$Bedrijven[[1]]$KringloopWijzers[[1]]$Invoer  

 } 

Export request 

loadKental <- function(req_KvK, req_jaar){ 

  # wachtwoord voor toegang NMI 

  ww <- XXXX 

  # kvk van NMI 

  kvk <- XXXX 

  # Header (let op: SOAPAction moet worden ingevuld, is niet standaard) 
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  headerfields = c( 

    Accept = "text/xml", 

    Accept = "multipart/*", 

    `Content-Type` = "text/xml; charset=utf-8", 

    SOAPAction = "http://tempuri.org/IKengetalwaardesService/GetKengetalwaardes" 

  ) 

   

  # body (samengesteld uit input) 

  body = str_c('<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:tem="http://tempuri.org/"> 

               <soapenv:Header/> 

               <soapenv:Body> 

               <tem:GetKengetalwaardes> 

               <tem:gebruikersnaam>XXXX</tem:gebruikersnaam> 

               <tem:wachtwoord>', ww, '</tem:wachtwoord> 

               <tem:kvknummer>', kvk, '</tem:kvknummer> 

               <tem:aansluitnummercode>KVK</tem:aansluitnummercode> 

               <tem:identificatiecode>', req_KvK, '</tem:identificatiecode> 

               <tem:jaar>', req_jaar, '</tem:jaar> 

               <tem:kengetallenset>KLW_KGLN_ALFAB</tem:kengetallenset> 

               </tem:GetKengetalwaardes> 

               </soapenv:Body> 

               </soapenv:Envelope> 

               ') 

   

  # object waar informatie naar geschreven kan worden  

  reader = basicTextGatherer() 

  # lees informatie uit (duurt vrij lang, kan dat versneld worden later?) 

  info <- curlPerform( 

    url = 'https://kringloopwijzer.vaa.com/ZuivelNL.Klw.BizView.KengetalwaardesService/Kengetal-

waardesService.svc', 

    httpheader = headerfields, 

    postfields = body, 

    writefunction = reader$update # hier wordt het naar geschreven 

  ) 

  # lees data uit 

  tmp <- reader$value() %>% xmlToList()  

  kental <- tmp$Body$GetKengetalwaardesResponse$GetKengetalwaardesResult$Kengetalwaardes 

  return(kental) 

} 
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