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De Kringloopwijzer staat volop ter discussie. 

Minister Henk Kamp (EZ) ziet nog te veel haken 

en ogen om de Kringloopwijzer als beleidsinstru-

ment te gebruiken in het fosfaatrechtenstelsel. 

Technisch gezien klopt het instrument, blijkt uit 

onderzoek op zestien Koeien & Kansen-bedrijven.

Kringloopwijzer

Ida Hylkema

Het ministerie van Economische 
Zaken wil weten of de Kringloop-
wijzer als beleidsinstrument voor 
de berekening van de gemiddelde 
stikstof- en fosfaatexcretie in mest 
en het mestoverschot van bedrij-
ven kan worden gebruikt. Daarvoor 
moet de methode wetenschappe-
lijk gevalideerd zijn.

AcHTERGROnD

Een groep onderzoekers heeft 
eerder dit jaar een validatieonder-
zoek uitgevoerd op basis van tien 
jaar meten op zestien Koeien & 
Kansen-bedrijven. Leon Sebek van 
Wageningen University & Research 
hield zich specifiek bezig met de 
dierkant, zijn collega Jouke Oenema 
richtte zich op de bodem- en gewas-
kant van de kringloop.

De voorspelde excretie, bere-
kend met de Kringloopwijzer, werd 
vergeleken met de daadwerkelijke 
excretie. Deze werd gemeten door 
de afvoer van melk en vlees af te 
trekken van de totale voeropname. 
Op de Koeien & Kansen-bedrijven 
worden deze gegevens allemaal tij-
dens ‘meetweken’ verzameld.

Uit het onderzoek kwam een 
kleine maar systematische onder-
schatting van de gemiddelde stik-
stof- en fosfaatexcretie naar voren. 
Deze afwijking is 3 tot 4 procent en 

volgens Sebek simpel op te lossen, 
omdat de oorzaak al duidelijk is.

‘Het ligt aan een te lage waarde 
voor het gemiddelde gewicht van 
koeien en aan een te lage inschat-
ting van de energiebehoeftes van 
droge koeien. Dat mag je niet aan-
passen. Je moet eerst onderbouwen-
de proeven doen. Eind volgend jaar 
kan het opgelost zijn.’

Uit het onderzoek blijkt ook 
dat de drogestofopbrengst door de 
Kringloopwijzer systematisch met 
6 procent wordt overschat. De hoe-
veelheid stikstof in het ruwvoer 
wordt gemiddeld met 1 procent 
overschat en de hoeveelheid fosfaat 
wordt met 1 procent onderschat.

voeropname
‘De gewasopbrengst wordt in 

de Kringloopwijzer teruggerekend 
vanuit de voeropname, omdat het 
in de praktijk te omslachtig en 
te onnauwkeurig is om te meten. 
Van de Koeien & Kansen-bedrijven 
weten we hoeveel er jaarrond wordt 
gevoerd en hoeveel gras er groeit’, 
legt Oenema uit.

‘We hebben gegevens van tien 
jaar gebruikt, zodat je weersinvloe-
den zoveel mogelijk kunt uitslui-
ten. Een verschil tussen praktijk en 
rekenmethode van 1 procent laat 
zien dat de rekenmethode nauw-
keurig is. Dat betekent dat er vol-
doende gegevens op een bedrijf zijn 
om de Kringloopwijzer in te vullen.’

Het verschil van 6 procent in 
drogestofopbrengst heeft onder 
meer te maken met broei- en voeder-
verliezen en is minder erg. ‘Het gaat 
om de nutriënten en die zijn tot 1 
procent nauwkeurig in beeld.’

Commissie meststoffenwet
Het ministerie van Economische 

Zaken vroeg de Commissie Deskun-
digen Meststoffenwet (CDM) om 
een wetenschappelijk onderbouwd 
advies over de bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid van de Kringloop-
wijzer als beleidsinstrument voor 
de berekening van de stikstof- en 
fosfaatexcretie in mest en het mest-
overschot op melkveebedrijven.

De CDM concludeert op basis 
van het validatieonderzoek dat de 

Kringloopwijzer voldoende is getest, 
maar adviseert om de systematische 
verschillen tussen de resultaten uit 
de Kringloopwijzer en de gemeten 
resultaten nog te verkleinen. Ook 
valt een deel van de Nederlandse 

melkveebedrijven buiten de geteste 
omstandigheden.

Sebek: ‘De Koeien & Kansen-
bedrijven vormen een goede verte-
genwoordiging van de Nederlandse 
melkveehouderij. Je hebt het dan 
over 80 tot 85 procent van de bedrij-

ven en dat betekent dat 15 tot 20 
procent van de bedrijven buiten de 
validatie vallen.’

Dat betekent overigens niet dat 
de Kringloopwijzer niet voor deze 
bedrijven werkt, maar alleen dat de 
rekenregels voor deze categorie niet 
in de praktijk zijn getest.

De validatie is echter niet het 
enige criterium om de Kringloop-
wijzer in te zetten. Het systeem moet 
ook controleerbaar zijn en daar ligt 
het pijnpunt. Want hoe kan worden 
gecontroleerd dat de ingevoerde 
gegevens juist zijn?

De wetenschappelijke validatie 
van de rekenregels is volgens de 
Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (NVWA) in orde, maar de 
borging en handhaving nog niet.

Rekenmethode voldoende betrouwbaar

De Kringloopwijzer heeft de nutriënten tot 1 procent nauwkeurig in beeld. Foto: Ida Hylkema

‘Een afwijking van 
3 tot 4 procent is 
simpel op te lossen’Het validatierapport van Wageningen 

University & Research geeft aan dat de 
rekenregels betrouwbaar zijn en dat de 
kringloopwijzer wat de Commissie des-
kundigen meststoffenwet (Cdm) betreft 
kan worden ingezet als management- en 
verantwoordingsinstrument. Veel melk-
veehouders gebruiken de kringloopwijzer 
al voor het verbeteren van de mineralen-

kringloop. Het is nu aan de zuivelbedrijven 
en het ministerie van economische Zaken 
om de kringloopwijzer ook te gebruiken 
als verantwoordingsinstrument, zegt Han 
Swinkels van ZuivelNl. ‘Over enkele jaren 
is het systeem volledig ingeregeld, maar 
dat lukt alleen als melkveehouders, zui-
velbedrijven en de overheid er nu mee 
aan de slag gaan.’

‘Melkveehouders en zuivelbedrijven moeten aan de slag’

De Kringloopwijzer wordt getest 
met gegevens van zestien Koeien 
& Kansen-bedrijven. Het bedrijf 
van Adrian en Jennifer Houbraken 
uit Bergeijk is daar een van. Adrian 
Houbraken heeft goede ervaringen 
met de Kringloopwijzer.

InTERvIEw

wat voor bedrijf hebt u?
‘We hebben een melkveebedrijf met 
130 melkkoeien op 56 hectare land 
waarvan 11 hectare mais. Vanaf 2010 
zijn we deelnemer aan Koeien & 
Kansen en vullen we de Kringloop-
wijzer in. Doordat we een Koeien & 
Kansen-bedrijf zijn, wordt er veel 
gewogen en bemonsterd. Het geoog-
ste voer van sommige percelen 

gaat bijvoorbeeld op de weegbrug 
en wordt bemonsterd op fosfaat en 
stikstof. Zo weet je wat je oogst.’

wat zijn uw ervaringen met de Kring-
loopwijzer?
‘Het bevalt goed. Door de Kringloop-
wijzer krijg je een beter inzicht in de 
mineralenstroom op je bedrijf. In 
de BEX kun je al zien hoe efficiënt 
koeien voer omzetten in melk, maar 
bij de Kringloopwijzer wordt ook de 
prestatie van de bodem meegeno-
men. Omdat we zijn betrokken bij 
de berekening en validering van de 
Kringloopwijzer, zie ik met eigen 
ogen dat de regenregels kloppen. Ik 
heb wel vertrouwen in het systeem.’

Hebt u ook dingen in de bedrijfsvoering 
veranderd?

‘Je gaat erop sturen en probeert de 
mineralen zo efficiënt mogelijk te 
benutten. In mijn geval betekent 
dat een laag fosfaatgehalte in het 
krachtvoer en bijproducten en de 
eigen mest zo optimaal mogelijk 
inzetten.
‘De meeste drijfmest rijd ik uit van 
maart tot en met juni. Dan is de 
benutting optimaal. Snijmais kan 

wel met minder drijfmest toe en 
bemesten we met rijenbemesting, 
tegelijk met het zaaien, zonder 
kunstmest. Gras daarentegen heeft 
juist meer mest nodig.’

wat voor concreet voordeel biedt de 
Kringloopwijzer?
‘We doen mee aan de BES-pilot 
(Bedrijf Eigen Stikstofbemesting). 

In deze pilot wordt aan de hand van 
de Kringloopwijzer bepaald hoeveel 
stikstof en fosfaat wordt onttrokken 
op bedrijfsniveau. Het tekort mogen 
we opvullen met dierlijke mest.
‘We mogen dus meer mest aanwen-
den dan de norm en dat betekent 
een besparing op de mestafzet en de 
kunstmestaankoop. Dat kan alleen 
als je hebt aangetoond dat er meer 
stikstof en fosfaat wordt onttrokken 
dan gemiddeld en dat kan alleen als 
je de Kringloopwijzer gebruikt.’

Zijn er ook verbeterpunten?
‘De borging staat nu ter discussie, 
vooral als het gaat om de bepaling 
van de begin- en eindvoorraad voer. 
Dat zou je kunnen ondervangen 
door meerdere jaren te salderen. 
Dan filter je de fouten er wel uit.’ 

‘Ik zie met eigen ogen dat de rekenregels kloppen’

her systeem bevalt goed. 
door de Kringloopwijzer 
krijg je een beter inzicht in 
de mineralenstroom op je 
bedrijf.

adrian houbraken, melkveehouder in Bergeijk Foto: John Claessens


