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Aan de leden en afnemers 
 
Wat een wisselend zomerweer. Na nachtvorst en de 35 graden 
aantikken is het wel echt een zomer van uitersten. Echter is dit voor 
de ruwvoeropbrengst heel goed. We hebben een goed jaar achter de 
rug qua ruwvoeropbrengst en dat kunnen de melkveehouders goed 
gebruiken. De eerst melkprijsstijging is een feit en gezien de 
stijgingen van boter magere melkpoeder e.d. moest dat ook 
gebeuren. Maar dit is nog maar het begin. De prijs is nog lang niet op 
een goed niveau. Laten we hopen dat de prijsstijging doorzet. De 
melkprijs van de geiten is wat gedaald, maar nog steeds op een 
goed niveau. Hopen dat de daling niet verder doorzet. De 
varkensprijzen blijven stabiel op een goed niveau. Hopen dat we dit 
vast kunnen houden bij gelijk blijvende voerprijzen. Echter zien we 
nog wel grote verschillen tussen de opbrengst van het standaard 
varken en varkens die geleverd worden in een concept. Het lijkt er op 
dat de concepten wel de toekomst in Nederland gaan worden om wat 
blijven te verdienen in de sector. De konijnen opbrengstprijzen zijn 
laag, wat we ook gewend zijn in de zomer. Nu maar hopen dat de 
verwachte stijging tot december ook door blijft zetten. In de landelijke 
voeromzet zien we ook grote veranderingen. In de varkenssector zijn 
veel stoppende bedrijven en dat is in de voeromzet goed te zien. 
Gelukkig zijn er ook bedrijven bij die vrijwillig kunnen stoppen. Maar 
bij het merendeel is het gedwongen met een grote restschuld. Hopen 
dat ook voor die bedrijven uiteindelijk een goede oplossing komt. 
Bijvoorbeeld door de scheiding tussen fosfaatrechten en 
varkensrechten tijdelijk open te zetten. De graanoogst is in volle 
gang. De opbrengsten zijn goed en het stro kan meestal mooi droog 
van het land en is dus ook weer beschikbaar. De graanprijzen zijn 
niet echt hoog, wat de voerprijs ten goede komt. 
 
Grondstoffenmarkt 
De gewassen in Europa staan er meestal goed bij. Echter de tarwe in 
Frankrijk, Duitsland en België zijn slecht qua kwaliteit. In het 
Oostblok worden daarentegen recordoogsten verwacht. Momenteel 
wordt er volop geoogst waarbij de grondstofprijzen stabiel zijn. 
Belangrijk is om op het juiste moment aankopen te doen, want de 
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verwachting is wel, dat na de oogst de prijzen, zoals gebruikelijk, 
weer gaan stijgen. In de mengvoerprijzen zien we dat ook terug. Die 
zullen de komende weken een stabiele trend laten zien.  
 
Op- en overslag in Lochem  
We zijn nu een jaar verder en al 36.000 ton grondstoffen 
overgeslagen. Veel meer als dat we aanvankelijk verwachten. 
Natuurlijk samen met ABZ Diervoeding. De logistiek verloopt goed en 
we hebben nu al veel kleine aanpassingen kunnen doen om het nog 
efficiënter te laten verlopen: 
• Eigen kraan aangeschaft 
• Innamecapaciteit van 100 naar 150 ton/uur (maïs) verhoogd. 
• Inname en verdeeltransport verder geautomatiseerd. 
Hierdoor kunnen we met name de inname nog efficiënter laten 
verlopen. 
 
Mengvoeromzet 
Bij ons is de landelijke daling van de mengvoeromzet niet te merken. 
Wij hebben nog steeds te maken met een stijgende omzet. We zitten  
ruim boven onze doelstelling van 5% per jaar. 
Door de verbouwingen is dit ook goed te realiseren, want de 
bestaande klant blijft het belangrijkste. Nieuwe omzet mag nooit ten 
koste van de service aan bestaande klanten gaan. 

 
Vakantieperiode 
De vakanties zijn weer voorbij. Door de lagere bezetting, kan het zijn 
geweest, dat u soms iets langer moest wachten. Wij hebben getracht 
de verdeling van de vakanties zo goed mogelijk te regelen, zodat u 
als klant er het minste van merkt. Mocht u er hinder van hebben 
ondervonden, onze excuses voor het ongemak. 
 
Hans Verheul 
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Resultaten kringloopwijzers Overijssel 2014-2015 
 

In het project Vruchtbare Kringloop Overijssel zijn van 214 bedrijven 
de resultaten van de KringloopWijzers 2014 en 2015 geanalyseerd. 
Er is vooral gekeken naar de efficiëntie van de veestapel en van de 
bodem. Veestapel benutting is belangrijk voor het beperken van de 
mestafzet en de effecten van fosfaatwetgeving. Een hoge benutting 
van het vee betekent ook besparen op voer aankoop. 
Bodembenutting is belangrijk voor het realiseren van een 
bodemoverschot waarmee voldaan wordt aan de 
milieukwaliteitsnormen. Wanneer de bodem de meststoffen beter in 
voer kan omzetten wordt ook bespaard op de voer aankoop. 
 
1. Bedrijfskenmerken 
In 2015 is in vergelijking met 2014 de melkproductie met 7% 
gestegen en de oppervlakte met 4%. Omdat de oppervlakte minder 
is toegenomen 
dan de 
melkproductie 
is de intensiteit 
met 4% 
gestegen tot 
19.500 kg 
melk/ha. De 
derogatie eis 
dat minimaal 
70% van het 
areaal 
grasland moet zijn is in 2014 gewijzigd in 80%. Omdat de gewijzigde 
norm voor veel veehouders te laat kwam i.v.m. al gemaakte keuzes 
was er de mogelijkheid om in 2014 ontheffing te krijgen. Een aantal 
veehouders heeft gebruik gemaakt van die ontheffing. In 2014 heeft 
één bedrijf geen derogatie en in 2015 drie bedrijven niet. 
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Tabel 1 
 2014 2015 Gemiddeld 

Oppervlakte (ha) 48,9 50,9 49,9 

Aandeel gras in het bouwplan (%) 83 84 83 

Aantal melkkoeien 105 111 108 

Aantal stuks jongvee per 10 
melkkoeien 

6,7 6,5 6,6 

Melk / koe / jaar (kg) 8.430 8.550 8.490 

Melk per bedrijf (kg) 885.060 951.720 918.390 

Melk per ha (kg) 18.790 19.510 19.150 

    

Aandeel bedrijven beweiding (%) 74 74 74 

    

Aandeel bedrijven (%)    

Zandgrond 90 90 90 

Kleigrond 7 7 7 

Veengrond 3 3 3 

 
Het aandeel bedrijven dat beweiding toepast is in beide jaren 74%. 
Dit aandeel is lager dan de doelstelling van de Duurzame 
Zuivelketen. Die heeft als doel het minimaal vasthouden van het 
landelijke resultaat van 2012 met 81,2% weidende bedrijven. In het 
project hebben gemiddeld 73% van de melkkoeien weidegang. 
 
2. Resultaten vee 
Het verschil tussen de voeropname en vastlegging in melk en vlees 
is de excretie. De mest wordt gebruikt als meststof is daarom geen 
verlies. Omdat bedrijven gehouden zijn aan een maximale 
hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest is voor het beperken van de 
mestafvoer noodzakelijk om de benutting van het vee te verhogen en 
daarmee de excretie te verlagen. Voor derogatiebedrijven is die norm 
250 kg/ha, behalve op zandgrond in de provincies Limburg, 

Noord‐Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel, daar is de norm 
230 kg/ha. Met de Bedrijfsspecifieke Excretie Melkvee (BEX) kan de 
excretie worden berekend en wettelijk worden verantwoord. Voor een 
intensief bedrijf is het economisch interessanter om maatregelen te 
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nemen om de excretie te verlagen dan voor een extensief bedrijf, 
omdat daar niet of nauwelijks bespaard kan worden op mestafzet 
kosten. Wel krijgt dit bedrijf bij een BEX voordeel meer ruimte om 
mest aan te voeren en ook dat is economisch interessant. In het 
kader van de wet Grondgebondenheid komt bij uitbreiding van een 
intensief bedrijf de kosten van verplichte mestverwerking er nog bij. 
Omdat de deelnemers aan het project gemiddeld een redelijk 
intensieve bedrijfsvoering hebben maken de meesten al enkele jaren 
gebruik van de BEX. Zij hebben al maatregelen genomen om de 
excretie te verlagen. De belangrijkste zijn verhoging van de 
melkproductie, aanhouden van minder jongvee en verlaging van eiwit 
en fosforgehalte in het rantsoen. 
 
Tabel 2 

 2014 2015 Gemiddeld 

Melk / koe / jaar (kg) 8430 8550 8490 

Vetgehalte (%) 4,44 4,49 4,46 

Eiwitgehalte (%) 3,55 3,58 3,57 

Tankmelk ureumgehalte 21,1 20,9 21,0 

Krachtvoer (incl. jv) (kg/100 kg 
melk) 

25,3 25,5 25,4 

    

Rantsoenkenmerken gehele 
veestapel (gr / kg ds) 

   

RE-tot gehalte 156 156 156 

RE-tot / kVEM 163 161 162 

P-gehalte 3,65 3,72 3,68 

P / kVEM 3,80 3,84 3,82 

Voer efficientie 
(kg FPCM / kg ds voeropname 

1,09 1,11 1,10 

   
3. Gewasopbrengsten 
In 2014 waren de groeiomstandigheden voor zowel gras als maïs 
zeer goed. Er was vrijwel steeds voldoende vocht en door een goede 
(bodem)temperatuur kwamen er veel mineralen beschikbaar voor de 
gewassen. Een jaar als 2014 is uniek en komt maar zelden voor. Uit 
tabel 3 blijkt dat gras meer van de betere groeiomstandigheden heeft 
geprofiteerd dan maïs. Dit geeft ook aan dat de droogte tolerantie 
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van maïs hoger is dan van gras. De droge stof opbrengst van gras is 
in 2014 11% hoger dan in 2015 en van maïs is het verschil maar 2%. 
Dit geeft aan dat er meer opbrengstverhoging is te realiseren bij gras 
dan bij maïs. Aandacht voor verhoging grasopbrengst heeft op 
bedrijfsniveau meer effect dan aandacht voor verhoging van de 
maïsopbrengst. Dit wordt nog versterkt doordat het grasareaal op 
derogatiebedrijven groter is dan het maïsareaal vanwege de 80/20 
norm. 
 
Tabel 3 Netto opbrengst gras en mais 

 2014 2015 Gemiddeld 

Grasland (kg / ha)    

Droge stof 12.110 10.910 11.510 

VEM graskuil (gr / kg ds) 900 919 909 

RE-tot graskuil (gr / kg ds) 173 168 171 

P graskuil (gr / kg ds) 4,2 3,9 4,1 

    

Maisland (kg / ha)    

Droge stof 17.540 17.950 17.740 
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4. Resultaten per intensieteitsklasse 
 
Tabel 4 Bedrijfskenmerken en enkele resultaten per 
intensiteitsklasse (gemiddelde 2014 en 2015) 

 <12.500 12.500-
17.500 

17.500-
22.500 

>22.500 

Aantal bedrijven 16 80 74 44 

Oppervlakte (ha) 61,8 55,1 49,3 37,5 

Aantal melkkoeien 94 102 111 119 

Aantal stuks jongvee per 10 
melkkoeien 

8,3 7,2 6,3 5,4 

Melk / koe / jaar (kg) 7.440 8.270 8.730 8.860 

Melk per bedrijf 690.360 841.370 971.260 1.050.050 

Melk per ha (kg) 11.200 15.270 19.830 27.790 

Beweiding melkkoeien ( uren 
koe/jr): 

    

Gem. alle bedrijven 973 749 578 363 

Gem. bedrijven die beweiden 1074 923 771 688 

Aandeel bedrijven WEL 
beweiding 

91 81 75 51 

     

Stikstofoverschot bedrijf 
(kg/ha) 

180 177 176 184 

Stikstofoverschot bodem 
(kg/ha) 

119 113 104 99 

Fosfaatoverschot bodem 
(kg/ha) 

0 -8 -15 -25 

     

Stikstofbenutting vee (%) 23,4 25,0 25,8 26,4 

Fosfaatbenutting vee (%) 30,5 31,6 33,1 33,6 

Melk per kg fosfaat (kg) 154 170 187 194 

     

Stikstofbenutting bodem (%) 30 35 41 48 

Fosfaatbenutting bodem (%) 100 109 117 131 
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Overschot 
Het stikstof bedrijfsoverschot is op intensieve bedrijven vrijwel gelijk 
aan de extensieve bedrijven. Er is wel een verschil in 
bodemoverschot. Voor zowel stikstof als fosfaat is die op intensieve 
bedrijven lager dan op de extensieve bedrijven. Intensieve bedrijven 
hebben een hogere gewasopbrengst maar ook een hogere 
bemesting. Het verband tussen intensiteit en bodemoverschot is 
echter geen rechte lijn. Met name bij stikstof is er weinig verband.  
 
 
5. Melk per kg fosfaat 
 
Tabel 5 Bedrijfskenmerken en enkele resultaten van 25% 
bedrijven met de meeste melk per kg fosfaat 

 25% meeste melk 
per kg fosfaat VKO 

Gemiddelde alle 
bedrijven VKO 

Aantal bedrijven 54 214 

Oppervlakte (ha) 46,8 49,9 

Aantal melkkoeien 116 108 

Aantal  jongvee per 10 
mk 

5,0 6,6 

Melk / koe / jaar (kg) 8.900 8.490 

Melk per bedrijf (kg) 1.039.850 918.390 

Melk per ha (kg) 22.990 19.150 

Beweiding mk 
(uren/koe/jaar) 

481 627 

Aandeel bedrijven 
beweiding% 

67 74 

   

Stikstofoverschot bedrijf 
(kg/ha) 

188 179 

Stikstofoverschot bodem 
(kg/ha) 

113 107 

Fosfaatoverschot bodem 
(kg/ha) 

-17 -13 

   

Melk per kg fosfaat (kg) 211 180 
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Het meest opvallend in de bedrijfskenmerken is het lagere aantal 
jongvee per 10 melkkoeien op de beste bedrijven. Dit aantal varieert 
van 0,4 tot 10 stuks. Ongeveer 20% van de bedrijven in deze groep 
heeft minder dan 2,0 stuks jongvee per 10 melkkoeien. Voor alle 
bedrijven is dit 5%. Een belangrijke maatregel om meer melk per kg 
fosfaat te produceren is vermindering van het aantal stuks jongvee. 
In de groep beste bedrijven is de melkproductie per koe 5% hoger 
dan gemiddeld. Meer melk per koe betekent dat er minder koeien 
nodig zijn om een bepaalde melkproductie te realiseren. Er is dan 
minder onderhoudsvoer nodig en daardoor stijgt de vee benutting. 

De stikstof‐ en fosfaatbenutting is bij de beste bedrijven resp. 6 en 
7% hoger dan gemiddeld. 
 
Het uitgebreide rapport over de vruchtbare kringloop Overijssel is op 
te vragen bij uw adviseur. 
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Maisdemoveld 
 

Op 16 augustus hebben wij de 3e meting uitgevoerd. Hieronder de 
resultaten. In zijn algemeenheid is het beeld dat de ultra vroege 
rassen weinig meer zijn gegroeid in lengte, namelijk  35 tot 65 cm in 
ca een maand tijd. De late rassen zijn in dezelfde periode soms nog 
tot meer dan 1 meter gegroeid. Ook nu opvallend veel verschil in 
forsheid van de plant en kleur. 
We komen hier met de maisdemo op terug. Hieronder de maïsrassen 
van vroeg naar laat met bijbehorende lengtes: 
 
   27-06-2016   13-07-2016  16-08-2016 
  
Duly   1.20 meter   2.30 meter  2.65 meter 
Asgaard  1.30 meter   2.30 meter  2.75 meter 
Belami  1.10 meter   2.10 meter  2.75 meter 
DKC 3333  1.20 meter   2.10 meter  2.70 meter 
Farmezzo  1.20 meter   2.20 meter  3.20 meter 
Ridley   1.25 meter   2.25 meter  3.20 meter 
LG 30211  1.20 meter   2.25 meter  2.80 meter 
WPA mix kwaliteit 1.25 meter   2.20 meter  2.85 meter 
LG 30215  1.10 meter   1.90 meter  2.70 meter 
LG 31218  1.35 meter   2.35 meter  2.85 meter 
Smoothy  1.35 meter   2.35 meter  3.25 meter 
Farmfire  1.25 meter(300 kg maismest) 2.40 meter 3.25 meter 

Farmerino  1.05 meter   2.20 meter  3.10 meter 
LG 31235  1.10 meter   2.20 meter  2.95 meter 
Genialis  1.05 meter   2.15 meter  2.80 meter 
Agropolis  1.05 meter   2.15 meter  3.25 meter 
Agropolis   1.05 meter(zonder maismest) 2.05 meter 3.20 meter 

WPA mix opbrengst 1.15 meter(Zonder maismest) 2.10 meter 2.85 meter 

WPA mix opbrengst 1.10 meter   2.10 meter  3.05 meter 
SY Fanatic  1.15 meter   1.90 meter  2.85 meter 
Millesim  1.20 meter   2.10 meter  3.15 meter 
Farmerkel  1.05 meter   2.15 meter  3.15 meter 
Borelli   0.90 meter   1.70 meter  3.05 meter 
P 9027  1.10 meter   2.00 meter  2.80 meter 
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Uitnodiging maisdemo/spuitlicentie verlenging: 
 

Op 14 september organiseert CAVV Zuid Oost Salland een 
maisdemo in combinatie met spuitlicentieverlenging, module teelt. 
Het demoveld vindt u aan de Lombokweg 5 te Heeten. 
De volgende actuele onderwerpen staan op het programma: 
 

 Veld laboratorium. Ter plekke zal de voederwaarde van de 
verschillende rassen bepaald worden. 

 Bemesting van maïs. Hierbij zullen de mogelijkheden 
besproken worden om voor aankomend jaar eventueel weer 
fosfaat te kunnen inzetten. 

 De verschillende 
groenbemesters die u 
kunt inzetten na de 
maïsoogst. 

 In het veld liggen 
verschillende 
spuitdemo’s. 
Resultaten zijn te 
bezichtigen, met 
daarbij de nodige 
uitleg. 

 
Wanneer u gebruik wilt maken van de spuitlicentieverlenging dient u 
uiterlijk 13.00 uur aanwezig te zijn. Het streven is om de middag rond 
16.30 uur af te ronden. Vergeet niet uw spuitlicentie mee te nemen 
voor de administratieve afwikkeling. 
Voor degenen die niet deelnemen aan de spuitlicentieverlenging zijn 
er uiteraard doorlopende rondleidingen om de maisdemo te 
bezichtigen. Aanmelden voor de spuitlicentie verlenging kan tot 
uiterlijk maandag 12 september. 
 
Uiteraard zijn overige belangstellenden voor de maisdemo ook van 
harte welkom. Die hoeven zich niet vooraf aan te melden. 
Wij hopen u te zien op de 14e september. 
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Lager kopergehalte kan grote impact hebben. 
 
De afgelopen jaren zijn de gehalten aan koper en zink al gedaald. 
Mogelijk moet het kopergehalte in biggenvoer verder omlaag. Dat is 
vooral voor biggen 
ingrijpend. Een mindere 
darmgezondheid en een 
lagere groei liggen op de 
loer. Koper is een 
essentieel element. 
 
Discussie over de 
aanwezigheid van metalen 
in varkensvoeders is er al 
jaren. Vanwege negatieve 
gevolgen voor het milieu 
schrijft de EU maximale toelaatbare gehalten voor. In 2004 zijn de 
maximale gehalten voor zink en koper aangescherpt. Het voorstel is 
om deze normen wederom naar beneden bij te stellen. Voor Zink lijkt 
dat geen grote gevolgen te hebben, zo blijkt uit onderzoek van 
Wageningen UR Livestock Research. Bovendien komt de verlaging 
niet uit de lucht vallen en wordt in de praktijk al langer een lager 
niveau gehanteerd. 
 
Nieuw advies voor koper 
Voor koper is het een ander verhaal. Tot vandaag mag in 
biggenvoeders een niveau van 170 milligram per kilo worden 
gehanteerd. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA 
heeft deze maand een nieuw advies voor de maximale gehaltes 
koper in diervoer uitgebracht. Het voorstel is om de hoeveelheid 
koper in compleet voer voor varkens te verlagen van 170 naar 25 
milligram per kilo. Dat zou de totale koperemissie door 
landbouwhuisdieren in de EU met ongeveer 20% verlagen. “Het 
weglaten van een hoog kopergehalte heeft wel gevolgen voor de 
resultaten”, aldus Paul Bikker, onderzoeker bij Wageningen UR. “In 
het onderzoek zagen we dat biggen aan het einde van de 
opfokperiode tot twee kilo lichter waren en er waren meer biggen met 
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dunne mest.” Of de dunne mest een indicator is voor een lagere 
darmgezondheid is mogelijk, maar is niet specifiek onderzocht. Een 
laag kopergehalte geeft verder wat grauwere biggen.  
 
Op zoek naar compensatie 
Het is nog onzeker of het voorstel van de EFSA daadwerkelijk wordt 
omgezet in wetgeving. Het voorstel om de hoeveelheid zink te 
verlagen werd na enige discussie geaccepteerd en in wetgeving 
omgezet. Daarvan was echter bekend dat de gevolgen voor de 
dierprestaties beperkt waren. De kans is daarom groot dat de 
diervoederindustrie meer bezwaar gaat maken. Overigens noemt het 
voorstel van de EFSA om als alternatief toe te laten dat op 
voorschrift van dierenartsen wel een hoger niveau aan koper 
verstrekt mag worden. 
 
Mocht de verlaging wel doorgaan, dan zal de voerindustrie op zoek 
moeten dit te compenseren. Volgens Bikker wordt dat nog lastig. 
“Deze alternatieven worden nu al gebruikt in combinatie met hoog 
koper. Bovendien heeft een hoge koperdosering een consistent 
effect, in tegenstelling tot veel alternatieven. “Mogelijk dat een 
combinatie van alternatieven het negatieve effect kan wegnemen, 
maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor.  
 
Bron: Boerderij 22-8-2016 
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