
 

  

Ga verder met gras! 
De relaties tussen grasland, klimaat, biodiversiteit en diergezondheid 

Opdrachtgever 
Aeres Hogeschool Dronten 
 
Afstudeerdocent: 

T. van den Bout  

 
Willemijn van de Geest 
3025436 
Dier en Veehouderij 
28-05-2020 

DISCLAIMER  

Dit rapport is gemaakt door een student van Aeres Hogeschool als onderdeel 

van zijn/haar opleiding. Het is géén officiële publicatie van Aeres Hogeschool. 

Dit rapport geeft niet de visie of mening van Aeres Hogeschool weer. Aeres 

Hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade 

voortvloeiend uit het gebruik van de inhoud van dit rapport.  

 



 
 

 2 

Ga verder met gras!    
De relaties tussen grasland, klimaat, biodiversiteit en diergezondheid 
 

Persoonlijke gegevens 

Auteur:   W. van de Geest  
Studentnummer: 3025436   
Opleiding:   Dier- en Veehouderij 
E-mailadres:  3025436@aeres.nl 
 
Onderwijsinstelling: Aeres Hogeschool, Dronten 
Eerste begeleider: Drs. Ing. T. van den Bout   
E-mailadres:  t.van.den.bout@aeres.nl 
 

Technische gegevens 
Opdrachtgever:  Aeres Hogeschool Dronten 
Adres:   De Drieslag 4 
Plaats:    8251 JZ, Dronten 
 
Inleverdatum:  28 mei 2020  
Periode:   september 2019 – mei 2020 
Plaats:    Dronten 
  



 
 

 3 

Voorwoord 
Binnen de melkveehouderij is grasland niet alleen belangrijk voor het leveren van kwalitatief 
hoogwaardig ruwvoer, maar heeft grasland nog meer functies zoals biodiversiteit, (het 
verhogen van de) diergezondheid, recreatie en uiterlijk van het landschap.  Binnen dit 
onderzoek is gekeken naar de (onderlinge) invloed van de graslandfuncties klimaat, 
biodiversiteit en diergezondheid. Het onderzoek is geschreven in het kader van de 
afstudeerfase voor de opleiding Dier- en Veehouderij aan de Aeres Hogeschool te Dronten.  
 
Met de toenemende hoeveelheid eisen vanuit de politiek, de maatschappij en de ondernemer 
kan er tussen de verschillende functies onderling wrijving ontstaan. Er is veel onderzoek 
uitgevoerd op individuele functies, maar het gezamenlijke draagvlak en de kansen die er liggen 
zijn lastiger te formuleren. Door deze kansen te inventariseren kunnen melkveehouders de 
kansen benutten en verder verduurzamen. Het verdienmodel blijft hierbij centraal staan.  
 
Graag wil ik Teus van den Bout, Wim van de Geest en Agnes van den Pol – Van Dasselaar 
bedanken voor de feedback en ondersteuning die zij mij gegeven hebben tijdens het schrijven 
van dit onderzoek. Er was altijd ruimte om vragen te stellen en dit waardeer ik enorm. Verder 
wil ik Edith van de Geest bedanken voor het proeflezen van het onderzoek.  
 
Ik wens u veel leesplezier toe.  
 
Willemijn van de Geest 
28 mei 2020, Bunschoten-Spakenburg 
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Samenvatting 
Verschillende partijen binnen en buiten de melkveehouderij maken aanspraak op de diensten 
die grasland levert. Tussen de graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en diergezondheid 
kunnen synergetische effecten optreden, maar niet zelden treden er conflicten op. Het was 
onduidelijk hoe de verschillende graslandfuncties het beste benut konden worden en hoe de 
graslandfuncties elkaar beïnvloedden. Door middel van dit onderzoek zijn de synergetische 
effecten en de conflicten tussen deze graslandfuncties in beeld gebracht. Daaruit is een 
protocol ontwikkeld om graslandgebruik te scoren, met als doel om melkveehouders 
praktische tips mee te geven voor graslandbeheer. Tijdens dit onderzoek werd de volgende 
hoofdvraag gesteld: 
 
‘Welke wrijvingen en synergetische effecten treden op bij de graslandfuncties klimaat, 
biodiversiteit en diergezondheid en welk protocol is er beschikbaar om binnen een nieuw 
verdienmodel deze graslandfuncties te waarborgen?’  
 
De gegevens zijn verzameld op basis van literatuuronderzoek. Verder zijn er gesprekken 
gevoerd met specialisten op de verschillende thema’s grasland, klimaat, biodiversiteit en 
diergezondheid. De resultaten zijn verwerkt in een protocol. Dit protocol is getoetst op de 
Weidestal van Aeres Farms te Dronten.  
 
Het verdienmodel van de boer was altijd een limiterende factor. Het implementeren van 
verschillende graslandfuncties zoals biodiversiteit, diergezondheid en klimaat gaat veelal 
gepaard met opbrengstverlies van het grasland. Kruidenrijk grasland draagt, ondanks een 
lagere droge stof opbrengst, bij aan de diergezondheid door medicinale eigenschappen. 
Daarnaast hebben de kruiden een positieve invloed op insecten, welke een bron van voedsel 
zijn voor de weidevogels. Het aantal weidevogels op peil houden kon het beste door middel 
van goed grasland- en bodembeheer in combinatie met maatregelen om predatie tegen te 
gaan.  
 
Bij het weiden van koeien komt lachgas vrij en vindt reductie van de ammoniakemissie plaats. 
Om emissies te verminderen is een gebalanceerd rantsoen met goed (weide)management 
noodzakelijk.  
 
Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op de individuele graslandfuncties in relatie met 
de graslandfunctie bodem. De bodem heeft een substantiële invloed op de graslandfuncties 
klimaat, biodiversiteit en diergezondheid en is in dit onderzoek in bepekte mate 
meegenomen.  
 
Sleutelwoorden: grasland; graslandfunctie; biodiversiteit; klimaat; diergezondheid; 
broeikasgassen; ammoniak;    
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Summary  
Various stakeholders inside and outside the dairy farming sector claim the services provided 
by grassland. Synergetic effects can occur between the grassland functions climate, 
biodiversity and animal health, but often conflicts occur as well. It was unclear how the various 
grassland functions could be utilized the best way possible and how the grassland functions 
influenced each other. By means of this research, the synergetic effects and the conflicts 
between these grassland functions have been mapped out. From this information, a protocol 
has been developed to score grassland use, with the aim of providing dairy farmers with 
practical tips for grassland management. During this research, the following main question 
was asked: 
 
‘What are the frictions and synergistic effects of the grassland functions climate, biodiversity 
and animal health, and what protocol is available to safeguard these grassland functions 
within a new revenue model?  
 
The data were collected on the basis of literature research. In addition, discussions were held 
with specialists on the various themes of grassland, climate, biodiversity and animal health. 
The results were incorporated into a protocol. This protocol was tested at the Aeres Farms 
‘Weidestal’ in Dronten.  
 
The farmer's merit model was always a limiting factor. The implementation of various 
grassland functions such as biodiversity, animal health and climate is often accompanied by 
loss of yield from the grassland. Herbaceous grassland, despite lower dry matter yields, 
contributes to animal health through its medicinal properties. In addition, the herbs have a 
positive influence on insects, which are a source of food for meadow birds. Maintaining the 
number of meadow birds could best be done by means of good grassland and soil 
management in combination with measures to combat predation.  
 
When cows graze, nitrous oxide is released and ammonia emissions are reduced. In order to 
reduce emissions, a balanced ration with good (pasture) management is necessary. 
 
Possible follow-up research could focus on the individual grassland functions in relation to the 
grassland function soil. The soil has a substantial influence on the grassland functions climate, 
biodiversity and animal health and has been included to a limited extent in this study.  
 
Key words: grassland; grassland function; biodiversity; climate; animal health; greenhouse 
gases; ammonia;   
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Begrippenlijst 
 
Biodiversiteit    =  De samenstelling van inheemse planten- en  

dierenrijkdom.  
Bodemkwaliteit    = De capaciteit van een bodem om onder  

wisselende omstandigheden te functioneren.  
Monocultuur grasland  = Grasland met enkele grassoorten (2-8), zoals bij  
      het merendeel van het Nederlandse grasland 
Ecosysteemdienst   = Dienst die door het ecosysteem aan mensen  

wordt geleverd  
Graslandfunctie   = De (meerwaarde van de) taak van grasland  
Blijvend grasland   = Grond die overheersend is ingezaaid met gras of  
      kruidachtige gewassen en minimaal vijf jaar in de  
      vruchtwisseling is opgenomen.  
Oud grasland    =  Blijvend grasland van minimaal tien jaar oud 
Weidevogel    = Een vogel die broedt in grasland (≠ een  

akkervogel) 
N2O     =  Lachgas 
NH3     =  Ammoniak 
CO2     =  Koolstofdioxide  
CH4     = Methaan 
N2     = Stikstof 
MHE      =  Medical Herb Enrichment  
VEM     = Voeder Eenheid Melk  



 
 

 8 

1. Inleiding 
1.1 Algemeen 
Nederland beschikt over ruim 0,9 miljoen hectare grasland (CBS, 2019a). 75 procent hiervan 
bestaat uit blijvend grasland – land dat voor minimaal vijftig procent uit gras bestaat en 
tenminste vijf jaar achter elkaar niet is opgenomen in de vruchtwisseling. Naast het leveren 
van kwalitatief goed ruwvoer, weide voor de melkveehouderij en goedkoop veevoer, biedt 
het grasland een breder pallet aan functies. Zo spelen biodiversiteit, het uiterlijk van het 
landschap en het toerisme ook een belangrijke rol (Van den Pol – van Dasselaar, 2014). 
Doordat grasland koolstof kan vastleggen, kan grasland ook een ondersteunende functie 
hebben bij de vermindering van CO2 in de atmosfeer. De graslandfuncties klimaat, 
biodiversiteit en diergezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Omdat de raakvlakken 
tussen deze drie functies groot zijn, is er gekozen om deze functies te bekijken. Andere 
graslandfuncties, zoals de ruwvoerkwaliteit, maatschappelijke functie en koolstofvastlegging 
zijn niet gekozen, vanwege het subjectieve karakter van het onderwerp of doordat 
mogelijkheden in het verdienmodel voor melkveehouders nog ontbreken. Iedere gekozen 
graslandfunctie wordt eerst individueel omschreven. Uit de omschrijving komen 
synergetische effecten en wrijvingen voort die later in het onderzoek helpen bij het 
ontwikkelen van een protocol om deze graslandfuncties te analyseren.  
 

1.2 Klimaat en ammoniak  
Koolstofdioxide, methaan en lachgas 
beïnvloeden het klimaat. Een overschot 
van broeikasgassen resulteert in 
opwarming van de aarde en extremere 
weersomstandigheden (KNMI, 2010). De 
melkveehouderij draagt bij met een 
aandeel van circa tien procent van de 
broeikasgassen in CO2 equivalenten en de 
totale landbouw heeft een aandeel van 
circa veertien procent (RIVM, 2019; CBS, 
2019b). De verwachting is dat deze 
percentages in de toekomst zullen stijgen, 
omdat de vraag naar dierlijke productie 
stijgt door een groeiende 
wereldbevolking en de stijgende welvaart 
(Hochschule Osnabrück, 2019). Een 
overzicht van emissies van methaan, 
lachgas en het totaal is weergegeven op afbeelding 1. Hierop is te zien dat de totale 
broeikasgasemissies sinds 1990 zijn afgenomen, maar sinds circa 2012 weer licht stijgen. Deze 
trend is ook waarneembaar bij de emissies van methaan en lachgas. Vanaf 2017 is er een 
reductie van de methaanemissie.  
 
  

Afbeelding 1: Overzicht emissies van methaan en N2O door de landbouw 
in Nederland. Balans 2018 (Planbureau voor de Leefomgeving, 2018).  
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1.2.1 Lachgas 
Grazend melkvee is verantwoordelijk voor zestien procent van de wereldwijde uitstoot van 
N2O (Chirinda, 2019). De emissie van N2O staat sterk in verband met een plaatselijk 
zuurstoftekort in de bodem. Bij denitrificatie van NO3

- naar N2 ontstaat N2O als tussenproduct. 
Als de omzetting onvolledig gebeurt door een zuurstoftekort ontstaat N2O. Tot nu toe wordt 
ervan uit gegaan van de N-uitscheiding door vee voor zestig procent afkomstig is van de urine 
en veertig procent van mest (Chadwick, 2018).  
 
Urineplekken van de koe vormen hotspots voor N2O emissie en vertegenwoordigen een groot 
deel van de nationale, agrarische broeikasinventarisaties (Chadwick, 2018). In vergelijking met 
mestplekken op de wei vormen urineplekken ruim drie keer zoveel N2O-emissie. De 
emissiefactor voor N2O werd voor urine meer beïnvloed door de samenstelling dan dat dit van 
belang was bij drijfmest. Urine bevat gemiddeld 9,11 gram N per liter, ten opzichte van 
drijfmest die gemiddeld vier gram N per liter bevat. Stikstof in urine bevindt zich in een andere 
chemische vorm dan stikstof in drijfmest. Stikstof in urine bevindt zich in de vorm van ureum. 
Stikstof in drijfmest bevindt zich, afhankelijk van lucht, temperatuur, tijd en opslag, in 
ammonium (rijpe, ongemixte mest), of bestendig eiwit/NPN (onrijpe mest). In rijpe drijfmest 
is een evenwicht ontstaan tussen ammoniak (gasvormig) en ammonium. Verder toonde het 
onderzoek van Chadwick et al. (2018) aan dat de emissies van urineplekken op grasland in het 
voorjaar hoger waren ten opzichte van het najaar. Bij drijfmest stond de emissiefactor voor 
N2O meer in verband met de grondsoort en milieufactoren. Tijdens dit onderzoek is de 
nitrificatieremmer Dicyandiamide getest. Dicyandiamide (DCD) kan worden toegediend door 
middel van een bolus of in het voer of drinkwater. DCD kan de N2O emissie gemiddeld met 46 
procent terugbrengen DCD vertraagt de nitrificatie in de bodem door het 
ammoniakmonoxygenase-enzym, dat verantwoordelijk is voor de oxidatie van ammoniak, te 
remmen. De vorming van NO3

- wordt verminderd en stikstof in de bodem blijft beter 
vastgehouden in de minder mobiele vorm van ammonium (NH4

+), dat weinig uitloging 
ondergaat en niet gedenitrificeerd wordt (Luo, 2015). De werkzaamheid van DCD wordt 
beïnvloed door een aantal factoren, zoals temperatuur, bodemtype, organische stofgehalte, 
vocht (regen) en drainage. Helaas blijken er neveneffecten te zijn zoals melkcontaminatie met 
de remmer en extra ammoniakuitstoot. Daarom is het belangrijk om verder te zoeken naar 
andere alternatieven.  
 
Plantensoorten kunnen de hoeveelheid N2O-emissie door denitrificatie in de bodem 
beïnvloeden (Bowatte, 2018; Virkajarvi, 2010). Hoe dit effect werkt is op dit moment nog 
onduidelijk. Stikstofbindende planten stoten over het algemeen minder N2O uit. Witte klaver 
(Trifolium repens) is hierop een uitzondering met een uitstoot van 2,86 kg N2O-N/ha. De vier 
raaigrassen (Lolium perenne) hebben een relatief lage N2O emissie van gemiddeld 1,02 kg N2O-
N/ha. Het aanbrengen van witte klaver in plaats van raaigras draagt niet bij aan het 
verminderen van de N2O-emissie. Rode klaver (Trifolium pratense) heeft een waarde van 0,9 
kg N2O-Nha en heeft hiermee een positiever effect op de N2O emissies in vergelijking met 
raaigras. Bij beweiding is juist witte klaver geschikt: witte klaver verdraagt beweiding beter 
doordat het uitstoelt. Samenvattend kan worden gesteld dat beweiding de uitstoot van 
lachgas verhoogt, met name vanwege de urineplekken. De raaigrassen en rode klaver hebben 
een relatief lage lachgasuitstoot per hectare in vergelijking met andere grasrassen en witte 
klaver en zijn hierdoor een betere keuze wat betreft lachgasuitstoot.  
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1.2.2 Methaan  
Methaanemissies zijn de oorzaak van bijna de helft van de broeikasgasemissie op een 
melkveehouderij. Methaanemissie kent verschillende oorzaken, te noemen emissies uit 
veengrond, fermentatie van de mest, vervluchtiging uit de mestopslag en via het 
verteringsproces van voedermiddelen in het maagdarm-kanaal (Wageningen University & 
Research, z.d.). Bij koeien komt het grootste deel van de methaanemissie, circa tachtig 
procent, vrij bij de pensvertering. De overige twintig procent komt voort uit mestfermentatie. 
Vanaf 2017 is er een reductie zichtbaar in de methaanuitstoot van de landbouw in Nederland 
(CBS, 2020). De methaanreductie hangt samen met een gereduceerde veestapel, verbeterde 
rantsoenen en het aanhouden van minder jongvee/een lager vervangingspercentage. Jongvee 
stoot gemiddeld 170 gram methaan per dag uit tijdens de opfok tussen 0 en 26 maanden, 
lacterende koeien stoten 450 gram per dag bij een productie van 27 kilogram melk (Frijlink, 
z.d.). De methaanreductie vindt plaats doordat het aantal stuks jongvee minder is. Ook 
verbeterde mestopslagen verminderen de methaanemissie.  
 
Methaan ontstaat onder andere door fermentatie van de mest. Bij de fermentatie wordt als 
tussenproduct het schadelijke H2-gas geproduceerd (Wageningen University & Research, z.d.). 
Bij een overschot aan H2-gas zouden de microben vergiftigd worden. Daarom wordt het gas 
onschadelijk gemaakt door methaan te vormen vanuit H2 en CO2 
 
Grotere hoeveelheden opgevangen mest in stalputten leidt tot een hogere methaanemissie 
(Erisman, 2019). Als mest op het land wordt uitgereden, zorgen bodembacteriën voor een 
snelle afbraak van de organische stof naar hoofdzakelijk CO2. Zolang de mest is opgeslagen, 
blijven bacteriën methaan vormen welke onbenut in de atmosfeer verdwijnt (Elands, 2019).  
 
Bij de vertering van voedermiddelen in de pens kunnen de vluchtige vetzuren azijnzuur en 
boterzuur ontstaan (Wageningen University & Research, z.d.). Naast azijnzuur en boterzuur 
ontstaat netto ook het gas H2. Vervolgens treedt dezelfde reactie op zoals in de bovenstaande 
alinea is beschreven. Om vergiftiging van de pensmicroben tegen te gaan wordt methaan 
gevormd. Een effectieve methode om de methaanuitstoot te verlagen is via de bijvoeding van 
de koe. Bijvoeding met zetmeelrijke producten zorgt voor een toename van propionzuur 
(Boerenbond, 2016). Bij de vorming van propionzuur wordt een deel van het H2-gas 
opgenomen. Een rantsoen welke meer propionzuur oplevert, zal dus zorgen voor een lagere 
methaanemissie. 
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1.2.3 Ammoniak 
Ammoniak opgelost in water is basisch. Wanneer NH3 in de atmosfeer wordt geoxideerd zal 
deze verzurend gaan werken. Na de depositie van NH3 kunnen bodembacteriën NH3 omzetten 
in salpeterzuur. Dit proces heeft een verzurende werking op de bodem. Andere 
milieuproblemen zijn eutrofiëring van oppervlaktewater en een hieruit verminderde 
biodiversiteit door woekering van minder gewenste stikstofminnende planten (Mosquera, 
2016).  
 
Ammoniak vormt zich als urine en mest met elkaar in aanraking komen. Het TAN-gehalte 
(Total Ammonium Nitrogen) bestaat uit de totale N in ammonium en ammoniak. Als urine en 
mest bij elkaar komen vormt het enzym urease samen met ureum uit de urine TAN. Wanneer 
koeien geweid worden, wordt de kans op deze vorming verkleind doordat mest en urine apart 
in de weide belanden. Een voorwaarde vanuit de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) was 
dat de koeien minimaal 720 uur per jaar geweid worden. Onder deze voorwaarde kende de 
PAS een ammoniakemissiereductie van vijf procent toe. Beweiding kan een positief effect 
hebben op ammoniakreductie, mits de veebezetting niet te hoog is en het grasaanbod in 
verhouding staat met de droge stof behoefte. Een kanttekening bij beweiding is de verhoging 
van het ruw eiwit in het rantsoen door het aandeel gras. Het TAN-gehalte in het gras is relatief 
hoog en de uitscheiding van TAN in de drijfmest zal vaak toenemen. Het ruw eiwitgehalte in 
het rantsoen valt te corrigeren door middel van bijvoeding in de stal met energierijke en 
eiwitarme voedermiddelen. Als er geen correctie met bijvoeding wordt doorgevoerd kan de 
verhoging van het totaal ruw eiwit het voordeel van de beweiding tenietdoen. Vanuit het 
convenant Weidegang is het streven om het aantal weidende bedrijven op minimaal 81,2 
procent te houden, de stand van 2012.  
 
47 procent van de ammoniakemissies komen voort uit de stal en mestopslag. Wanneer de 
dieren buiten de stal zijn, zal de ammoniakconcentratie in de stal afnemen (uitdoving). 
Vanuit meetreeksen wordt aangenomen dat de uitdoving per uur met 2,61 procent omlaag 
gaat (Ogink., 2014). Op afbeelding 2 (links) is het effect van het aantal beweidingsuren op de 
nationale ammoniakemissie (mln kilogram per jaar) voor verschillende onderdelen in de 
mestketen zichtbaar (Mosquera, 2016). Rechts is het effect van de beweidingsuren op het 
uitdovingseffect zichtbaar in combinatie met verschillende percentages uitdoving. Bij de 
variant met 4800 beweidingsuren staan de koeien volledig op de weide, wat ervoor zorgt dat 
het uitdovingseffect van alle variabelen samenvallen. Afbeelding 2 (rechts) toont de relatie 
tussen weidegang en ammoniakreductie. Hoe hoger het aandeel weidegang, hoe hoger de 
ammoniakreductie.  
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Bij beweiding is het nutriëntenverlies, met name voor stikstof en fosfaat, hoger bij beweiding 
op relatief kleine huiskavels, omdat mest en urine met een grote hoeveelheid op een kleine 
oppervlakte terechtkomen. Door koeien op grotere kavels te weiden, wordt het risico op 
uitspoeling en ammoniakemissie beperkt. Mest die in de stal wordt opgevangen kan de boer 
gelijkmatiger over het land uitrijden. Echter, tijdens het uitrijden van de mest is de 
vervluchtiging van ammoniak groter dan bij beweiding (Erisman, 2019).  
 
Verschillende type beweidingssystemen hebben elk net een iets andere invloed op 
broeikasgasemissies. Volgens Bussink (1996) zijn de stikstofverliezen van standweiden en 
roterend weiden gelijk. Standweiden heeft minder ammoniakuitstoot bij weidegang, maar 
door hogere nitraatverliezen en mogelijke N2O emissies hebben beide systemen met een 
ongeveer gelijke stikstofuitstoot. Een hogere verse gras opname bij stripgrazen kan leiden tot 
meer emissies, maar dit valt te corrigeren via de voeding (Sleurink, 2019a). Er is geen 
aanwijzing dat een specifiek beweidingssysteem een duidelijk positief effect heeft op de 
broeikasgasreductie.  
 
 
 

 
  

Afbeelding 2: Vergelijking van ammoniakemissies bij beweiding en opstallen (Ogink, 2014). 
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1.3 Biodiversiteit  
1.3.1 Planten 
Planten zijn onder te verdelen in hogere planten (Phanerogamae) en lagere planten 
(Cryptogamae) waarbij de hogere planten gekenmerkt worden door het bezit van 
zaadknoppen. In Europa is binnen de categorie ‘hogere planten’ bijna een derde deel 
gerelateerd aan grasland. Grasland draagt hiermee het meest significant bij aan de 
biodiversiteit (Ellenberg, 2010). Deze graslanden liggen over het algemeen niet in Nederland. 
Nederland bestaat hoofdzakelijk uit monocultuur-graslanden. Ondanks maatregelen is tussen 
1900 en 2010 de biodiversiteit in Nederland met meer dan vijftig procent gedaald door 
verstedelijking, bemesting, drainage en de intensivering van het grasland (Planbureau voor de 
Leefomgeving, 2014). De snelheid van het verlies van biodiversiteit neemt momenteel af.  
 
Een toename van de biodiversiteit geeft een buffer in de klimaatverandering. De diversiteit 
garandeert dat de ene soort het verlies van de functie van de andere soort ondervangt 
(Hautier, 2018). Eén van de manieren om de biodiversiteit te vergroten is het aanbrengen van 
kruiden in het grasland. Vlinderbloemigen, zoals verschillende kruiden en klaver hebben de 
mogelijkheid meer stikstof in de bodem vast te leggen dan Engels raaigras. Engels raaigras 
doet dit enkel door afstervende platendelen. Bij vlinderbloemigen is naast afstervende 
platendelen ook een actief proces om stikstof vast te leggen, dit komt door de symbiotische 
samenwerking met de Rhizobiumbacterie (Carolus, 2009). De Rhizobiumbacterie vormt 
wortelknolletjes en hieruit bindt de bacterie stikstof uit de lucht en geeft dit af aan de plant. 
Voor planten zijn zeker vijftien nutriënten essentieel, twaalf daarvan nemen zij op uit de 
bodem (Erisman, 2019). De opbrengst van een gewas wordt bepaald door het nutriënt die 
relatief het minst aanwezig is. In bijna alle gevallen is onder natuurlijke omstandigheden, voor 
planten, stikstof de groeibeperkende factor. In tabel 1 is een weergave gegeven van 
verschillende graslandtypes, hun opbrengst en het aantal soorten. Afhankelijk van de 
opbrengst en het aantal soorten wordt grasland ingedeeld vanaf fase 0 – Engels raai-grasland 
met meer dan tien ton droge stof per hectare en vijf tot tien soorten – tot fase 5 – schraalland 
met minder dan vijf ton droge stof en 
meer dan dertig soorten. Vanaf fase 
drie is er sprake van kruidenrijk 
grasland. Er is een duidelijke afname in 
opbrengst bij een stijging van 
verschillende soorten. Dit verband is 
weergegeven op afbeelding 3. 
Daarnaast zal de VEM-waarde tot 
dertig procent lager uitvallen en is ook 
de droge stofopname van de koeien 
circa een kilogram lager (Geerts, 2018). 
Een verhoging van de biodiversiteit 
heeft een lagere melkproductie als 
gevolg met bijbehorende negatieve 
invloed op het verdienmodel van de 
ondernemer.  
 
  

Afbeelding 3: Overzicht van het verband van een afname van de 
opbrengst door een toename van de biodiversiteit (Geerts, 2017). 
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Tabel 1: Overzicht van graslandfases met bijbehorende opbrengst en soortenrijkdom (Geerts, 2017). 

 
 
Het Jena-experiment (Weisser, 2017) is opgezet in 
2002 om de relatie tussen biodiversiteit en het 
functioneren van het ecosysteem te monitoren 
over een periode van vijftien jaar. Uit het 
onderzoek bleek dat regenwormen en 
bovengrondse insecten afhankelijk waren van de 
rijkdom aan plantensoorten en de aanwezigheid 
van grassen. Meer plantenrijkdom zorgt voor een 
toename aan regenwormen en insecten. 
Daarnaast werd duidelijk dat 45 procent van de 
ecosysteemprocessen gebaat is bij een toename 
van het aantal plantensoorten. Er was echter wel 
een grote variatie in de reactiesnelheid van 
verschillende processen op de soortenrijkdom. De 
reactiesnelheid op een veranderde botanische 
samenstelling kon tot enkele jaren bedragen. 
Vooral ondergrondse processen hadden meerdere 
jaren nodig om zich aan te passen. De zichtbare 
positieve gevolgen waren een verminderde aantasting door pathogenen, de aanwezigheid van 
plantengroei bevorderende organismes en grotere eigenschapsverschillen die leiden tot 
onderlinge aanvulling bij het gebruiken van hulpbronnen (zie afbeelding 4).  Echter geeft een 
meta-analyse van Vellend (2013) weer dat de netto plantendiversiteit de laatste eeuw niet is 
afgenomen. Er is een verschuiving van het type grassoorten. De regionale diversiteit neemt 
toe, terwijl de globale diversiteit afneemt. Het is dus de vraag of, en in hoeverre het 
noodzakelijk is om de plantendiversiteit in het productiegrasland van de boer te laten 
toenemen. De biodiversiteit neemt globaal gezien af, de oplossing hiervoor ligt mogelijk in het 
globaal promoten van de biodiversiteit, juist daar waar het afneemt. Niet het regionaal 
promoten van biodiversiteit. Dit type biodiversiteit neemt namelijk al toe.  
 
  

Fase Graslandtype Opbrengst (ton ds/ha) Soorten/25m2 

0 Engels raai-grasland >10 5-10 

1 Grassenmix 8-10 10-15 
2 Dominant stadium 6-8 10-15 

3 Gras-kruiden-mix 5-7 15-25 

4 Bloemrijk grasland 3-6 20-40 
5 Schraalland <5 >30 

Afbeelding 4: De relatie tussen de soortenrijkdom op 
gestandaardiseerde processnelheden van processen die 
bemiddeld worden door organisme-interacties (Weisser, 
2017). 
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1.3.2 Weidevogels 
Weidevogels behoren tot het aandeel 
biodiversiteit. Het aantal weidevogels neemt al 
meerdere decennia af, zoals te zien is op 
afbeelding 5. De lage weidevogelstand vindt 
onder andere zijn oorzaak in de geringe 
overlevingskans van kuikens. De belangrijkste 
oorzaken voor lage kuikenoverleving zijn slechte 
voedselbeschikbaarheid (te weinig insecten en 
wormen) en hoge predatie (Jansma, 2016). Ook 
de toegankelijkheid voor kuikens tot 
kruidenrijke grasland draagt bij aan een hogere 
overlevingskans; Kuikens moeten voldoende 
ruimte hebben om hun foerageergedrag te kunnen uiten.  
 
Tussen 1995 en 2005 is de predatie van elf naar zeventien procent gestegen (Teunissen, 2005). 
De oorzaken zijn verschillend; De grootste verliezen van kuikens zijn respectievelijk te uiten 
aan landbouwwerkzaamheden, predatie door andere dieren, verlaten nesten en beweiding. 
Vooral de verliezen door landbouwwerkzaamheden en predatie door andere dieren zijn 
toegenomen. De vos en de hermelijn nuttigen met voorsprong de meeste weidevogeleieren. 
De hermelijn eet ook regelmatig kuikens. Bij nesten die zich vestigen op plekken die opvallend 
zijn, gemakkelijk bereikbaar (bijvoorbeeld geen afscheiding door water) of in de buurt van 
uitkijkposten voor predatoren, neemt de kans op het overleven van de kuikens af. De predatie 
van kuikens en de bijbehorende predatoren zijn gebiedsafhankelijk. Nestpredatie neemt af als 
het gebied open is met veel sloten. Daarnaast helpt nestmarkering in combinatie met het niet 
storen van de weidevogels. Bij het markeren van de nesten en het regelmatig bezoeken van 
de nesten is de predatie groter dan wanneer de nesten niet worden beschermd. Het beste is 
om nesten enkel te markeren als er op het perceel agrarische activiteiten plaatsvinden die tot 
verlies van de eieren kunnen leiden.   
 
Onderzoek van Wallis de Vries (2016) toonde aan dat beweidingsintensiteit de aanwezigheid 
van insecten beïnvloedt. Insecten zijn onder te verdelen in pioniers- of climaxstadium, 
afhankelijk van de kenmerken van hun microhabitat. Het type insect bepaalt de gevoeligheid 
van de insecten voor de intensiteit van beweiding en de kans of het dit overleeft. Insecten 
behorende bij het pioniersstadium van het ecosysteem werden vaker waargenomen bij 
intensieve beweiding, terwijl insecten behorende bij het climaxstadium van het ecosysteem 
gevoeliger zijn voor beweiding.  Wallis de Vries et al. beveelt weidegang aan met een lage 
veebezetting in grote, heterogene, natuurlijke graasgronden en roterend weiden op kleinere 
percelen. Duidelijk is dat een afname van de insecten ook een afname van overlevingskans 
voor de kuikens betekent. Wereldwijd wordt veertig procent van de insecten de komende 
decennia met uitsterven bedreigd (Sanchez-Bayo, 2019). De belangrijkste redenen hiervoor 
zijn i) het verlies van de natuurlijke habitat door intensive landbouw en verstedelijking, ii) 
vervuiling, iii) biologische factoren (pathogenen) en iv) klimaatverandering. Belangrijk is om 
te vermelden dat elke factor invloed heeft op een of meerdere aparte groepen insecten. Zo 
dragen de biologische factoren vooral bij aan de vermindering van de honingbijen, verzuring 
van water door mijnwerkzaamheden (vervuiling) zorgt voor een reductie van eendagsvliegen 

Afbeelding 5: Het aantal weidevogels tussen 1960-2017 (CLO, 2018). 
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en het zevenstippelige lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata) lijdt onder de 
intensivering van de landbouw en verstedelijking. 
 

1.4 Bodem 

1.4.1 Afbraak en bacteriën 
De bodem bestaat uit minerale delen, water, lucht en organische stof. Onderdeel van de 
organische stof is het bodemleven. Het bodemleven is opgebouwd uit bacteriën (70 procent), 
schimmels (zeven procent) en wormen (zestien procent). Zij beslaan ongeveer vijf tot vijftien 
procent van de aanwezige organische stof, de rest is organisch materiaal (Erisman, 2019; 
Bodemacademie, 2020). Het organische materiaal bestaat hoofdzakelijk uit koolstof. 
Organische stof vervult verschillende functies in de bodem. Het draagt bij aan een goede 
structuur, het watervasthoudend vermogen, de infiltratiecapaciteit en de nutriëntenlevering.  
De samenstelling van organische stof bepaalt of het gemakkelijk afbreekbaar is of niet. 
Gemakkelijk afbreekbare organische stof levert snel voedingsstoffen voor planten en het 
bodemleven en draagt daarnaast bij aan de bodemstructuur door het bodemleven te 
stimuleren (Bodemacademie, 2020). In een verdichte grond kan zuurstofgebrek ontstaan als 
er veel gemakkelijk afbreekbaar organische stof aanwezig is. Zuurstofgebrek ontstaat doordat 
de micro-organismen de aanwezige zuurstof gebruiken voor de afbraak van de organische 
stof. Dit risico is er niet bij matig stabiele organische stof. Hierbij komt de voeding langzaam 
beschikbaar voor de planten en het bodemleven, en ontstaat een gevarieerd bodemleven. 
Zeer stabiele organische stof zorgt voor een beter watervasthoudend vermogen en houdt 
voedingsstoffen vast zoals kalium en sporenelementen. Daarnaast draagt zeer stabiele 
organische stof bij aan een betere bodemstructuur. De positieve invloed van organische stof 
op de structuur komt doordat het bodemdeeltjes aan elkaar bindt. De indirecte positieve 
invloed loopt via het bodemleven door de vorming van bodemaggregaten en micro- en 
macroporiën. Bacteriën en schimmels vormen aggregaten welke de bodemstructuur 
verbeteren. Er ontstaat stevigheid en poriën die het vochthoudend vermogen van de bodem 
verbeteren.  

De verhouding tussen koolstof en stikstof (C/N-verhouding) is een indicator voor het gemak 
waarmee organische stof kan worden afgebroken. Organisch materiaal met een relatief lage 
C/N-verhouding, zoals drijfmest en verse gewasresten, verteert gemakkelijk. Organisch 
materiaal met een relatief hoge C/N-verhouding, zoals stro, zal daarentegen langer in de 
bodem aanwezig blijven. Materialen met een hoge C/N-verhouding (>30) kunnen voor 
tijdelijke vastlegging van stikstof zorgen, doordat micro-organismen stikstof uit de bodem 
gebruiken voor de afbraak van het materiaal. Gras is één van de beste gewassen om 
organische stof op te bouwen met jaarlijks 4500 kilo wortelmassa die wordt omgezet in 
organische stof.  

Bij het gebruik van kunstmest verhoogt de C/N-ratio in vergelijking met geen bemesting. De 
toename van de C/N-ratio is in mindere mate in vergelijking met het toedienen van organische 
mest. Bij de mineralisatie zijn meerder organismen betrokken. De optimale 
mineralisatiesnelheid wordt bereikt bij 30 graden Celsius (Postma, 2019). Omdat zandgronden 
snel opwarmen verloopt de afbraak van organische stof sneller in vergelijking met 
kleigronden. Hierdoor hebben zandgronden gemiddeld genomen een lagere C/N-ratio.  

Bij de symbiose tussen planten en de mycorrhizaeschimmel levert de plant suikers via de 
fotosynthese, als voeding voor de mycorrhizaeschimmel (Artis Micropia, z.d.). De 
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mycorrhizaeschimmel haalt op zijn beurt voedingsstoffen en water uit de bodem voor de 
plant. De schimmeldraden kunnen het bereik van de plant vergroten. Daarnaast kan de 
mycorrhizaeschimmel de plant beschermen tegen pathogenen en ziekteverwekkers. De 
suikers uit de plantenwortels en organisch materiaal van dode wormen dienen als voedsel 
voor het bodemleven (Erisman, 2019). Het bodemleven geeft op zijn beurt stoffen af die de 
bodemstructuur stabiliseren. Intensieve doorworteling is belangrijk voor de bodemstructuur. 
Door het wortelnet houden wortels grovere bodemdeeltjes bij elkaar. Verder kan een diepe 
beworteling ervoor zorgen dat er minder nutriënten uitspoelen en dat storende bodemlagen 
oplossen. 
 
Stikstofbindende rhizobacteriën kunnen in samenwerking met vlinderbloemigen stikstof uit 
de lucht vastleggen in de bodem. Mycorrhizaschimmels vergroten het wortelstelsel door de 
vorming van schimmeldraden, waardoor de plant een betere aanvoer van voedingstoffen en 
water heeft. De plant voedt op haar beurt de schimmel met suikers. Deze symbiose heeft 
voordelen als het gaat om ziektewering. Rhizobacteriën verminderen de vatbaarheid van 
planten voor rupsenvraat. Verder geven de bacteriën signaalstoffen af, die de plant aanzetten 
tot een verdedigingsreactie. Bepaalde bacteriën en bodemschimmels maken antibiotica en 
kunnen daardoor de ontwikkeling van voor de plant schadelijke bacteriën voorkomen. 
Daarnaast kunnen ze het voedsel voor de ziekteverwekker opeten en hun ruimte innemen. 
Door symbiose met het bodemleven is de opname van mineralen en voedingsstoffen beter, 
wat resulteert in een betere groei. Bij vernieuwen van grasland (ploegen en (door)zaaien) is 
er risico op het vrijkomen van CO2 en uitspoeling van nutriënten. Daarnaast wordt het 
bodemleven en haar functie verstoord (Erisman, 2019). Het scheuren van grasland heeft 
tevens een negatief effect op het bodemleven en geeft risico op nitraatuitspoeling en het 
vrijkomen van lachgas (Vellinga, 2000; Van Eekeren, 2016).  
 
Bij land dat met bedrijfseigen mest behandeld wordt, ontstaat een betere 
mineralenkringloop. Er is toenemend bewijs dat de koolstofmineralisatie in de bodem wordt 
versneld wanneer het af te breken materiaal afkomstig is van diezelfde locatie. Dit komt 
omdat de bacteriën in de grond die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van organisch 
materiaal zich hebben aangepast aan de omgeving. Runderen, bacteriën, grasland en het 
bodemleven passen zich aan elkaar aan en profiteren van elkaar (Erisman, 2019).  
 
Vaste mest en compost bevorderen de organische stofopbouw en dragen bij aan 
humusachtige stoffen die zorgen voor een betere benutting van nutriënten. Bij vaste mest en 
compost neemt de beschikbaarheid van fosfaat op kalkrijke bodems op termijn toe. Bij 
compost is het belangrijk dat zij rijp en stabiel is. De stabiliteit heeft effect op de impact van 
de compost op de beschikbaarheid van stikstof in de bodem. Een stabiel product voorkomt 
immobilisatie van nutriënten. De rijpheid geeft aan in welke mate het composteerproces 
volledig is afgerond en wordt beïnvloed door de stabiliteit van het materiaal. Onrijpe compost 
kan grote hoeveelheden vrije ammoniak, organische zuren en fytotoxische stoffen bevatten, 
die de wortelgroei en opkomst kunnen schaden. Bij stabiele en rijpe compost komen geen 
giftige stoffen meer vrij en de verdere vertering van organische stof zal nauwelijks minerale 
stikstof aan de grond onttrekken (Erisman, 2019).   
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1.4.2 Wormen 
Wormen in grasland bij melkveehouderijen zijn te classificeren in twee geslachten, de 
detrivoren en geophagus (Onrust, 2017). Voor detrivoren is mest een belangrijke voedselbron, 
belangrijker dan voor geophagus. Het type bemesting kan de samenstelling tussen de twee 
geslachten beïnvloeden, en samenhangend de populatie weidevogels. Tabel 2 geeft een 
overzicht weer van drie wormensoorten die relevant zijn in grasland, de strooiselbewoners, 
bodembewoners en pendelaars. Hierbij staat hun geslacht, functie, de gewenste pH, de diepte 
en de voorkeursomgeving van ieder wormensoort.  
 
Tabel 2: Overzicht van wormensoorten met bijbehorende eigenschappen (Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, z.d.; 
Onrust, 2017. 

Geslacht Groep pH Diepte Voorkeur Functie 

Detrivoor Strooiselbewoners 3,5-
8,4 

0-20 Mestplekken Vertering org. 
materiaal 

Geophagus Bodembewoners 4,5-
8,2 

0-40cm Vochtig 
cultuurgrond 

Structuur-
verbeteraar 

Detrivoor Pendelaars >4  0-300cm Kalkbodem Drainage, beluchting, 
beworteling  

 
Bij een vergelijking tussen drijfmest en kunstmest zijn verschillen zichtbaar wanneer gekeken 
wordt naar de werking van micro-organismen. Micro-organismen worden direct beïnvloed 
door de beschikbaarheid van nutriënten en indirect door de graswortelmassa (Netwerk Vitale 
Landbouw en Voeding, z.d.). Vrijwel elke toediening van organisch materiaal leidt tot de 
toename van wormen, met name jonge wormen. Kunstmest bevordert de hoeveelheid 
wormen door de versnelde afbraak van organische stof, echter bij meer dan 100 kilogram N 
per hectare is er geen toename meer te zien. Bij een kunstmestgift hoger dan 200 kilogram N 
per hectare is er een afname van het aantal wormen zichtbaar. Dit kan komen door de 
verzurende werking van kunstmest. Onderzoek van Edwards en Lofty (1982) toonde aan dat 
regenwormen het meest gebaat zijn bij organische stikstof ten opzichte van minerale stikstof, 
waarbij vaste mest tot elf procent meer wormen leidt dan drijfmest. Opvallend bij dit 
onderzoek was dat vooral pendelaars gebaad waren bij vaste mest. Dit is in overeenstemming 
met de onderzoeksresultaten van Onrust, (2017). Onrust constateerde dat pendelaars 
(detrivoor) met de hoogste dichtheid aanwezig waren wanneer er enkel vaste mest werd 
toegediend. De detrivoren beslaan 25 procent van het totale wormenaantal in de bodem, 
maar dragen voor 83 procent bij aan de wormen in de bovenste grondlaag. Deze laag bevat 
de wormen die als voedsel dienen voor de weidevogels. Onderzoek van De Goede (2003) laat 
zien dat het injecteren van drijfmest in vergelijking met bemesting met een sleepvoet een 
negatief effect heeft op strooiselbewoners. Op bodembewoners en pendelaars was geen 
effect of een positief effect. Het totaaleffect van drijfmest op wormen is onduidelijk. 
Onderzoek van Van Eekeren (2009) laat zien dat drijfmest de enige meststof was waarbij geen 
dalende grasopbrengst optreedt over meerdere jaren. Onderzoek van De Boer (2007) laat 
eenzelfde beeld zien op zandgrond. De daling bij andere meststoffen wordt veroorzaakt 
doordat de afname van N-levering uit de oorspronkelijke bodemvoorraad, als gevolg van 
mineralisatie, niet in voldoende mate werd gecompenseerd door directe levering of 
nalevering van stikstof uit meststof. Voor maximale grasopbrengst is drijfmest de voor de 
hand liggende keuze, bij voorkeur met injectie op vijf centimeter diepte. Wormen prefereren 
vaste mest.   
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1.5 Diergezondheid 

1.5.1 Grassoorten 
Planten zijn onder te verdelen in 
monocotylen en dicotylen. Tot de 
monocotylen behoren de grassen. 
Kenmerkend hierbij zijn één zaadlob, 
parallelle nerven in de bladeren, alleen 
bijwortels na kiemplantstadium en geen 
secundaire diktegroei. Tot de dicotylen 
behoren sommige kruiden en 
vlinderbloemigen. Zij kenmerken zich door 
twee zaadlobben, vertakte nerven in de 
bladeren, een vertakte hoofdwortel en 
mogelijke secundaire diktegroei. Fysiologisch 
hebben de wortels van dicotylen een groter 
adsorptievermogen dan grassen. Volgens de 
theorie van Elgabaly en Wiklander zal een 
plant met een hoge uitwisselingscapaciteit 
van het worteloppervlak uit dezelfde grond verhoudingsgewijs meer tweewaardige en minder 
eenwaardige kationen opnemen dan een plant met een laag acidoidgehalte in de wortel (Van 
der Kley, 1957). Hierdoor kunnen dicotylen meer tweewaardige kationen opnemen (Ca of Mg) 
en minder eenwaardige kationen (Na of K). Dit resulteert in verschillende mineralengehaltes 
tussen mono- en dicotylen. Afbeelding 6 geeft een weergave van de verschillende elementen 
bij verschillende plantensoorten. Door de opname van ruwvoer met een hoger 
mineralengehalte door kruiden en vlinderbloemigen is de kans op een mineralentekort en 
bijbehorende ziektes van de grazers kleiner.  
 
De meest voorkomende ziektes bij melkvee zijn multifactorieel. Hierdoor is het lastig om een 
direct verband aan te tonen tussen de oorzaak en de ziekte. Onderzoekers van het Louis Bolk 
instituut (Laldi, 2011) bekeken het verband tussen de Medical Herb Enriched grassland (MHE) 
factor en het antibioticagebruik. De MHE is een specifieke waarde voor iedere gras- en 
kruidensoort en onderscheidt welke grassen en kruiden een positief, neutraal of negatief 
effect hebben op de diergezondheid. Op basis van gegevens uit de literatuur is aan gras- en 
kruidensoorten een weegfactor toegekend. In de theorie kan de MHE-waarde zich tussen de 
-100 en +100 bevinden. De factor wordt samengesteld door de verdeling van gras- en 
kruidensoorten in het zaadmengsel. Hoe hoger deze waarde, hoe hoger de medicinale 
werking. Witte klaver heeft een MHE-waarde van 12 in vergelijking met een waarde van 0 
voor Engels raaigras. Witte klaver, paardenbloem en vogelmuur zijn graslandsoorten die een 
hoge MHE-waarde hebben. De studie van Laldi (2011) toonde aan dat een verhoogde MHE-
waarde gepaard gaat met een lager antibioticagebruik. Dat kruiden bijdragen aan de 
koegezondheid werd duidelijk, echter is het onduidelijk welke kruiden het beste werken, de 
exacte hoeveelheid die nodig is en welke uitwerkingen de kruiden hebben op de 
melkkwaliteit.  
 
Naar de werking van enkele kruiden is al wel meer onderzoek gedaan. Zo is duidelijk dat de 
smalle weegbree aucubine bevat welke een antibacteriële werking heeft tegen twintig 
bacteriestammen; De sterkste antibacteriële activiteit werd aangetoond tegen 

Afbeelding 6: Overzicht van het verschil van mineraleninhoud 
tussen gras en vlinderbloemigen (Geerts, 2017). 
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staphylococcus aureus, een verwekker van onder andere mastitis. Tevens heeft aucubine een 
leverbeschermend effect bij dieren met hepatitis en is ontstekingswerend (Herborist, 2017). 
Bittere kruiden (zoals gentiaan en kalmoes) verbeteren de vreetlust en daarmee ook de 
speekselproductie (Groot, 2016). Dit laatste heeft een positief effect op het bufferend 
vermogen van de koe en vermindert het risico op pensverzuring. In bijlage 4 is een weergave 
gegeven van verschillende kruiden met hun medische eigenschappen. Gecondenseerde 
tannines (GT) in vlinderbloemigen kunnen tot twintig procent opmaken van de droge stof 
(Mueller-Harvey, 2018). GTs gaan gasvorming tegen en zorgen hiermee voor een verlaging 
van de ecologische voetafdruk. GTs hebben een negatief effect op parasieten en een positief 
effect op de melkproductie, vruchtbaarheid en groei. De GTs zijn het beste opneembaar in 
‘verse’ vorm – opname van vlinderbloemige in de wei ten opzichte van ingekuilde 
vlinderbloemigen.  
 
Duidelijk mag wezen dat het toevoegen van kruiden een ondersteunend effect heeft op de 
weerstand van melkvee. Gras-kruidenmengsels zijn gemiddeld twintig tot vijftig procent 
duurder dan een regulier grasmengsel (Beekman, 2019). De ondernemer moet leren omgaan 
met de kruiden; Ze verlangen een andere bewerking dan het standaard Engelse raaigras. 
Kruiden kun je beter niet kneuzen en met dauw op wiers leggen. Op deze manier voorkom je 
beschadiging van de cellen en hierdoor het verlies van eiwit en cytoplasma met bijbehorende 
nutriënten.  
 

1.5.2 Weidegang 
Weidegang bevordert diergezondheid en -welzijn op verschillende manieren ten opzichte van 
opstallen. Een belangrijk kenmerk is dat de koe in de wei haar natuurlijke gedrag kan vertonen. 
Dit is zichtbaar bij het sta- en liggedrag van de koe. Het risico op mastitis in de weide neemt 
af door een lagere besmettingsdruk en een geringere kans op speenbetrapping. Door de 
lagere besmettingsdruk in de weide is het risico op klauwaandoeningen geringer. De zachte 
ondergrond verkleint het risico op verwondingen en doorligplekken op knie- en 
hakgewrichten. Vers gras bevat de hoogste gehaltes vitamine E en bètacaroteen (Bloemberg-
van der Hulst, 2016). Deze twee bestandsdelen, samen met vitamine A, zijn belangrijk voor de 
vruchtbaarheid en weerstand bij koeien.  
 
Gezondheidsrisico’s in de weide zijn zomerwrang, leverbot en maagdarmwormen (Hulsen, 
2003). Maagdarmworminfecties komen voor bij dieren van elke leeftijd, maar jongvee loopt 
het meeste risico (Gezondheidsdienst, z.d.C). Verder geeft weidegang een relatief grote 
schommeling in de samenstelling van het rantsoen. Dit heeft vooral een negatief effect op het 
dierwelzijn van hoogproductief melkvee. Koeien die klauwproblemen hebben en kreupel zijn 
kunnen lijden onder het lopen van te grote afstanden naar de weide.  Ook hittestress en de 
blootstelling aan zon en regen zijn aspecten die het dierwelzijn negatief beïnvloeden.  
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1.6 Doelstellingen 
Het is onduidelijk hoe de verschillende graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en 
diergezondheid optimaal gecombineerd kunnen worden. Met de toenemende hoeveelheid 
eisen vanuit de politiek, de maatschappij en de ondernemer kan er tussen de verschillende 
functies onderling wrijving ontstaan. Vanuit de politiek heerst de vraag naar vermindering van 
de stikstofdepositie, de maatschappij wil de koe graag in de wei zien en de ondernemer wil 
een bedrijf welk economisch rendabel is. Er is veel onderzoek uitgevoerd op individuele 
functies, maar het gezamenlijke draagvlak en de kansen die er liggen zijn lastiger te 
formuleren. De doelstelling van dit onderzoek is om de verschillende graslandfuncties zo te 
combineren dat er in de toekomst optimaal gebruik kan worden gemaakt van het grasland bij 
melkveehouderijen.  
 

1.7 Hoofd- en deelvragen 
Om de doelstellingen te realiseren is de volgende hoofdvraag gesteld: 
‘Welke wrijvingen en synergetische effecten treden op bij de graslandfuncties klimaat, 
biodiversiteit en diergezondheid en welk protocol is er beschikbaar om binnen een nieuw 
verdienmodel deze graslandfuncties te waarborgen?’  
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden worden de volgende deelvragen gesteld: 

1. Welke conflicten treden er op tussen de graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en 
diergezondheid? 

2. Welke synergetische effecten treden er op bij de graslandfuncties klimaat, 
biodiversiteit en diergezondheid?  

3. Welk praktijk toepasbare protocol is er beschikbaar (of ontwikkelbaar) om de 
graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en diergezondheid te monitoren? 

4. Welke (management)kansen zijn er bij de graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en 
diergezondheid?  

 
Hoofdstuk 1 geeft onderbouwende literatuur voor het beantwoorden van de eerste twee 
deelvragen. Hoofdstuk 2 beschrijft de materiaal en methode waarmee dit onderzoek is 
uitgevoerd. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer per deelvraag. Hoofdstuk 4 omschrijft de 
discussie. Hoofdstuk 5 geeft de conclusie van het onderzoek weer met aanbevelingen voor de 
technische en economische positie van de melkveehouderij.  
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1.8. Impressie grasland melkveebedrijf 
De doelstelling van het onderzoek is om de informatie uit de onderzoeken te combineren en 
te vertalen naar de praktijk. Omdat sommige managementmaatregelen voordeel bieden voor 
de ene graslandfunctie en tegelijkertijd nadelig zijn voor de andere graslandfunctie, is het 
belangrijk dat het overzichtelijk is welke doelstellingen op een melkveehouderij prioriteit 
hebben m.a.w. welke graslandfunctie krijgt voorrang op het moment dat er tussen twee 
graslandfuncties een conflict optreedt. Om dit duidelijk te maken is de onderstaande lijst met 
prioriteiten opgesteld: 
 

1. Het inkomen van de melkveehouder moet gewaarborgd blijven. Als een verandering 
in de bedrijfsvoering zorgt voor vermindering van het inkomen, zonder dat hier een 
vergoeding tegenover staat, zal de financiële positie van het bedrijf doorslag geven of 
de maatregel wordt doorgevoerd. De continuïteit van het bedrijf staat voorop.  

2. De diergezondheid heeft voorrang op de biodiversiteit.  
3. Een toereikende productie van ruwvoer voor het melkvee heeft voorrang op de 

biodiversiteit.  
4. Weidevogels hebben voorrang op het behoud van de samenstelling van het 

inheemse plantenrijkdom.   
5. De totale uitstoot van broeikasgassen in de sector weegt zwaarder dan de 

biodiversiteit.  
6. Weidegang heeft voorrang op de uitstoot van lachgas.  
7. Vermindering van de ammoniak heeft voorrang op werkgemak. 
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2. Materiaal en Methode 
 

2.1 Algemeen 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september 2019 tot en met mei 2020. Tijdens het 
onderzoek is informatie verzameld via verschillende databases, personen en naslagwerken 
om de onderzoeksvraag te beantwoorden.  
 

2.2 Materiaal en methode  
Het beantwoorden van de eerste deelvraag gebeurde hoofdzakelijk door literatuuronderzoek. 
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende databases: 
 - ScienceDirect; 
 - Springer; 
 - Wiley; 
 - WUR Libary Search; 
 - Google Scholar. 
 
Binnen deze databases is in het Nederlands, Engels en Duits gezocht. In bijlage 1 staat een 
overzicht van zoektermen die gebruikt zijn tijdens het onderzoek. Er is onder andere gekeken 
naar publicaties over grasland van A. van den Pol – van Dasselaar, Cindy Klootwijk, Bert 
Philipsen en Gertjan Holshof, omdat zij bekende, betrouwbare onderzoekers zijn op het 
gebied van grasland. Tevens vond het onderzoek van deze onderzoekers in Nederland plaats, 
wat er voor zorgt dat de situatie in het onderzoek toepasbaar is en er minimale ruis is van 
omgevingsfactoren. Bij voorkeur is literatuur gebruikt van onderzoek dat binnen de afgelopen 
twintig jaar heeft plaatsgevonden. Literatuur van onderzoek in landen met grasland dat niet 
te vergelijken valt met grasland in Nederland, is uitgesloten van het onderzoek. Hierbij is 
gekeken naar opbrengst, grondsoort en het gebruiksdoeleinde van het grasland. Onderzoek 
van het Louis Bolk instituut is ook bekeken. Het Louis Bolk Instituut voert veel onderzoek uit 
op het gebied van kruidenrijk grasland, diergezondheid en duurzaamheid. Tevens is gekeken 
naar tegengeluiden van hoogleraar Biologie Alexander Pyron en andere onderzoekers over de 
waarde van graslandfuncties. Hierdoor kon een gewogen beslissing gemaakt worden over de 
waarde van de graslandfuncties.  
 
De tweede deelvraag is eveneens beantwoord door literatuuronderzoek. Hierbij zijn dezelfde 
databases gebruikt en is gezocht met de termen van bijlage 1. Wederom is er gezocht in het 
Nederlands, Engels en Duits.  
 
De derde deelvraag is ook eerst via bestaande literatuur benaderd. Er is gebruik gemaakt van 
de databases zoals deze bij de eerste deelvraag zijn beschreven in de aangegeven talen. Een 
lijst met zoekwoorden voor de derde deelvraag is te vinden in bijlage 1. Daarna is een protocol 
ontwikkeld. Een lijst met kengetallen schetsen een melkveehouderij zoals deze eruit zou 
kunnen zien bij het optimaler benutten van de kansen van het grasland. Vervolgens is er 
gekeken naar tools om deze kengetallen en het bijbehorende management te monitoren. Dit 
protocol is vervolgens getoetst in de praktijk op Aeres Farms. Door gesprekken met experts is 
het protocol geoptimaliseerd. Hiervoor zijn Sylvan Nysten als bodemexpert, Agnes van den 
Pol – van Dasselaar als beweidingsexpert, Teus van den Bout als scheikundige en Wim van de 
Geest als bedrijfsadviseur benaderd.  
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De vierde deelvraag is gedeeltelijk beantwoord door literatuuronderzoek. Wederom met de 
databases en talen zoals deze beschreven zijn bij deelvraag 1. Een lijst moet zoektermen is 
weergegeven in bijlage 1. Bij financiële vraagstukken kon Jaap Koelewijn, financieel manager 
bij Vecozuivel, benaderd worden en Wim van de Geest. Via het protocol kan een 
melkveehouder verschillende functies van grasland scoren. Daarna is overzichtelijk 
weergegeven voor ieder onderdeel welke praktische aanpassingen er mogelijk zijn om het 
graslandgebruik op het gebied van management, klimaat, biodiversiteit en diergezondheid te 
optimaliseren. Het protocol werd getest op het biologische Weidebedrijf van Aeres Farms. 
Aeres Farms verleende toegang tot de MPR, grasmonsters, Agrifirm (Agrifocus), Digiklauw en 
Medirund.  
 
Tijdens het onderzoek was er maandelijks een overleg plaatsvinden met lector Grasland en 
Beweiding Agnes van den Pol – van Dasselaar. Tussentijds kon over vragen gediscussieerd 
worden met het team van het lectoraat Grasland en Beweiding. Dit team bestaat uit Agnes 
van den Pol – van Dasselaar, Elis Ankersmit en Leanne Bastiaansen. Elis Ankersmit heeft veel 
ervaring met praktijkonderzoek van grasland en Leanne Bastiaansen is tevens 
praktijkonderzoeker en werkt veel in projecten met kruidenrijk grasland.  
 

2.3 Planning 
Een overzicht van de planning voor dit onderzoek is weergegeven in bijlage 2. Het onderzoek 
is gestart in september 2019 en is in mei 2020 afgerond.  
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3. Resultaten 
3.1 Deelvraag 1 
Welke conflicten treden er op tussen de graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en 
diergezondheid?  
 
Beweiding reduceert de ammoniakemissie en verkleint het risico op mastitis en ligplekken aan 
de knie- en hakgewrichten. Echter treedt er tijdens het weiden van koeien treedt een hogere 
lachgasemissie op in vergelijking met opstallen. Bij beweiding is er risico op 
maagdarmwormen, vooral bij dieren in het eerste weideseizoen (Gezondheidsdienst, z.d.C). 
Maagdarmworminfecties komen voor bij dieren van elke leeftijd, maar jongvee loopt het 
meeste risico. Verder is er een groter risico op hittestress en kunnen lacterende koeien 
problemen ondervinden door rantsoenschommelingen. Kruiden kunnen het risico op 
maagdarmworminfecties verminderen. Omdat de koeien hoofdzakelijk in het ‘productiegras’ 
worden geweid, hebben zij niet de mogelijkheid de kruiden op te nemen. Daarnaast is vaak 
niet het volledige areaal kruidenrijk. Daardoor is het niet mogelijk om alle koeien te allen tijde 
van kruidenrijk grasland te voorzien. 
 
Een extensievere beweiding zorgt voor een lagere opname van ruw eiwit, wat goed is voor de 
uitstoot van ammoniak. Echter zorgt dit ook voor een lagere droge stof opname, wat een 
negatieve uitwerking heeft op de melkproductie en daarmee het verdienmodel van de boer.  
 
Een kruidenrijk mengsel heeft een lagere droge stof opbrengst tot gevolg. De hoogte van de 
droge stof opbrengst is sterk afhankelijk van de samenstelling van het mengsel (zie tabel 1, 
hoofdstuk 1). Gemiddeld kan gerekend worden met een verminderde opbrengst van circa 4,5 
ton droge stof per hectare. De Nederlandse veehouderij wordt gekenmerkt door intensieve 
melkproductie per hectare. In 2017 was de gemiddelde melkproductie op derogatiebedrijven 
18.500 kilogram per hectare (Agrimatie, 2019c). Een verminderde droge stof opbrengst voor 
alle percelen zal voor bedrijven met relatief weinig grasland leiden tot een mogelijk tekort aan 
ruwvoer voor het melkvee. Daarnaast is er sprake van een netto lagere voederwinst in VEM. 
Bij streven naar een gelijke opbrengst in VEM zal elders voedermiddel aangekocht/genuttigd 
moeten worden, wat zorgt voor extra financiële lasten voor de ondernemer.  
 
Kruidenrijke grasmengsels komen relatief slecht door bij doorzaaien. Bij voorkeur wordt het 
hele perceel opnieuw ingezaaid. Naast extra emissies zorgt dit ook voor extra kosten. Het zaad 
van de kruiden is twintig tot vijftig procent duurder dan een regulier grasmengsel (Beekman, 
2019) en kruiden hebben een kortere levensduur dan Engels raaigras. De raaigrassen en rode 
klaver hebben een relatief lage lachgasuitstoot per hectare in vergelijking met andere 
grasrassen en witte klaver (Bowatte, 2018; Virkajarvi, 2010). Een groter aandeel Engels 
raaigras vermindert de biodiversiteit. Rode klaver is lastiger te handhaven bij beweiding dan 
witte klaver. 
 
Graslandvernieuwing zorgt voor minder ammoniakemissies (Bussink, 1996), maar de 
grondbewerking heeft een negatieve invloed op het organische-stofgehalte en het 
bodemleven. Tijdens de grondbewerking komt er veel lucht in de bodem en daardoor kan de 
organische stof snel afbreken. Daarnaast is er risico op uitspoeling van nutriënten (Erisman, 
2019).  
 



 
 

 26 

Sommige ondernemers zien kruidenrijke randen als alternatief voor kruidenrijk grasland, 
maar het randbeheer wordt vaak aangemerkt als onpraktisch en tijdrovend (Erisman, 2019). 
Kijkend naar de predatie van weidevogels, wordt juist de voorkeur gegeven aan kruidenrijk 
gras op perceelniveau in plaats van kruidenrijke randen. Bij kruidenrijke randen vallen de 
nesten voor predatoren sneller op, waardoor de kans op predatie toeneemt. Indien er geen 
samenwerking plaatsvindt met lokale vogelorganisaties kost het plaatsen van nestmarkering 
de nodige uren, waarvoor (regelmatig) geen vergoeding wordt betaald. 
 
Verkorting van de tijd tussen snedes heeft een positief effect op het ruweiwitgehalte – en 
daarmee het verdienmodel van de boer, maar een negatief effect op het aandeel weidevogels. 
Kuikens hebben minder tijd om vliegvlug te worden en de kans bestaat dat volwassen 
weidevogels in het broedseizoen worden gestoord. De voederwaarde van grasklaver zou door 
extra ruweiwit een positieve invloed op het verdienmodel van de boer kunnen hebben, echter 
door de lagere droge stof opbrengst per hectare wordt het voordeel van ruw eiwit al snel 
tenietgedaan.  
 
Het weiden van koeien kost tijd en vakmanschap. Vooral op grote melkveebedrijven ontbreekt 
soms de tijd om het weiden in te passen in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan een gebrek aan 
voldoende huiskavel een belemmering vormen. Het aanleggen van kavelpaden, drinkbakken 
en omheining is een investering die gemaakt moet worden voordat een melkveehouder kan 
beginnen met weidegang.  
 
Vaste mest lijkt optimaal te zijn voor wormen, echter vermindert dit de droge stof opbrengst. 
Daarnaast is er een groter risico op het achterblijven van mestresten welke in het voer van de 
koeien kunnen belanden.  
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3.2 Deelvraag 2 
Welke synergetische effecten treden er op bij de graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en 
diergezondheid?  
 
Weidegang heeft een positieve invloed op de ammoniakreductie. Daarnaast is er een groot 
maatschappelijk draagvlak voor het weiden van koeien. Weidegang heeft een positief effect 
op de diergezondheid en het –welzijn. Door weidegang is er een verminderd risico op 
doorligplekken op knie- en hakgewrichten. Tevens is er een verlaagd risico op mastitis en 
klauwproblemen.  
 
Naast het klimaat beïnvloeden kruiden ook de diergezondheid. Gewone rolklaver, esparcette, 
moerasrolklaver en cichorei kunnen het risico op problemen door maagdarmwormen 
verlagen (Athanasiadou, 2005). Deze kruiden bevatten stoffen, waaronder met name 
polyfenolen, die een negatief effect hebben op de maagdarmwormen. Afhankelijk van het 
percentage kruidenrijk grasland wordt er gekozen om de droge koeien en/of het jongvee te 
voorzien van kruidenrijk gras/hooi. Dit product past goed in het rantsoen voor droge koeien 
en beschermt het jongvee tegen wormen. Tijdens de droogstand hebben de koeien direct 
extra aanvulling met mineralen.   
 
Gecondenseerde tannines (GTs) gaan gasvorming tegen en zorgen hiermee voor een verlaging 
van de ecologische voetafdruk (Mueller-Harvey, 2018). GTs hebben een negatief effect op 
parasieten en een positief effect op de melkproductie, vruchtbaarheid en groei. De GTs zijn 
het beste opneembaar in verse vorm. 
 
Een hoger aandeel eiwit van eigen land kan kostenbesparend werken, doordat er minder 
krachtvoer hoeft te worden aangekocht. Vlinderbloemigen bevatten meer stikstof/ruw eiwit. 
Een hoger ruweiwit-gehalte kan ook gestimuleerd worden door een snede vroeger te maaien 
of te weiden. De methaanemissie is gekoppeld aan koolstof en ammoniakemissie aan stikstof. 
Jong gras bevat weinig koolstof en leidt tot minder methaanemissie, maar het bevat veel 
stikstof waardoor de ammoniakemissie toeneemt. Het omgekeerde (oud gras) levert het 
omgekeerde resultaat (A. van den Pol, persoonlijke communicatie, 2019).  Een hoger aandeel 
ruw eiwit heeft dus een positief invloed op het verdienmodel van de boer, is beter voor 
methaan emissie, echter weer slechter voor de stikstofemissie als deze niet goed 
gecompenseerd wordt in het melkveerantsoen.  
 
Een aandeel van circa 25 procent kruidenrijk gras(kuil) in het rantsoen heeft geen (negatief) 
effect op de melkproductie, mits met bijproducten de voederwaarde wordt gecorrigeerd. Bij 
2,3 koeien per hectare (grens grondgebondenheid) heeft iedere koe 0,44 hectare ter 
beschikking. Dit komt neer op een benutting van 0,108 hectare kruidenrijk grasland per koe 
zonder een negatieve uitwerking op de melkproductie.   
 
In een grasklaverperceel kan tot meer dan tweehonderd kilo stikstof per hectare beschikbaar 
komen voor de groei van gras. Door deze stikstoflevering van de klaverplant naar het 
omringende gras is het gras minder gevoelig voor roestaantasting (Erisman, 2019).  Roest 
ontstaat voornamelijk bij Engels raaigras en treedt op van eind juli tot laat in de herfst 
(Agrifirm, 2019). Op het blad liggen kleine hoopjes oranje sporen, die afgestorven plekjes op 
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het blad worden. Vanuit de sporenhoopjes verspreidt de schimmel zich. Een late stikstofgift 
stimuleert de grasgroei en voorkomt daarmee de kans op roestbesmetting.  
Door een hogere voederwaarde van grasklaver (eiwit en verteerbaarheid) kan er bespaard 
worden op krachtvoer. Als koeien met honger de wei in gaan en veel witte klaver opnemen in 
korte tijd, is de kans op trommelzucht (schuimophoping en gasvorming in de pens) groter. Bij 
goed management (niet met honger de wei in, jongvee toegang geven tot een pakje stro) is 
het risico op trommelzucht beperkt (Erisman, 2019). Ook het voeren van mais in het 
stalrantsoen vermindert het risico op trommelzucht (Van Schooten, 2018). Trommelzucht 
ontstaat door te veel jong en eiwitrijk gras, waardoor erg gasvorming ontstaat in de pens. Mais 
en stro brengen balans in het rantsoen en zorgen voor een tragere afbraak van het eiwit.  
 
De gangen die wormen vormen bieden mogelijkheden voor de plant om dieper te wortelen. 
Daarnaast dienen de wormen als voedsel voor (weide)vogels (Erisman, 2019). Het stimuleren 
van het bodemleven zorgt voor een hogere weerstand bij planten; Door de symbiose met de 
mycorrhizaeschimmel kan de plant gemakkelijker voedingsstoffen uit de bodem halen. Het 
opbouwen van een divers bodemleven is een langdurig proces welke meerdere jaren beslaat.  
 
Goed weidebeheer zorgt voor een hogere grasopbrengst en ondersteunt daarnaast ook het 
bodemleven. De hogere droge stof opbrengst heeft een positieve invloed op het 
verdienmodel van de boer. Wanneer de pH rond de 5,5 blijft zorgt dit ervoor dat het 
wormenaantal niet afneemt.  
 
Vaste mest zorgt voor de opbouw van organische stof in de bodem, komt langzaam vrij en 
stimuleert het wormenaantal en het bodemleven. Er is minder risico op het uitspoelen van 
vaste mest in vergelijking met drijfmest.  
 
Tabel 3 geeft de correlatie weer tussen verschillende graslandfuncties. Een positieve 
correlatie is weergegeven met een groene kleur en een negatieve correlatie met een rode 
kleur. Indien de correlatie zowel positief als negatief kan zijn is dit weergegeven met een 
blauwe kleur. Een gele kleur geeft aan dat er geen correlatie is tussen de functies, maar dat 
deze wel gewenst is. Uit de tabel blijkt dat er vooral een positieve correlatie met andere 
functies bij diergezondheid, dierwelzijn, de maatschappij en bodemkwaliteit. Bij het 
verdienmodel is het wenselijk dat er een correlatie zou zijn met de broeikasuitstoot en 
koolstofvastlegging.  
        



 
 
Tabel 3: Overzicht van correlaties van de graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en diergezondheid (Van de Geest, 2020). 
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                   Groen = positieve correlatie, rood = negatieve correlatie, blauw = kan positief en negatief zijn, geel = geen correlatie, maar wel wenselijk           



 

 

3.3 Deelvraag 3 
Welk praktijk toepasbare protocol is er beschikbaar (of ontwikkelbaar) om de graslandfuncties 
klimaat, biodiversiteit en diergezondheid te monitoren? 
Verantwoording van de gekozen parameter bij de spreadsheet.  
 
Bedrijfskenmerken 
Celgetal 
Het gemiddelde celgetal van de melkveehouderij lag in 2018 op 173.000 cellen per milliliter 
melk (Verantwoorde Veehouderij, 2018). Daarom is als gemiddelde waarde 173.000 
aangehouden. Als bovengrens is 250.000 cellen aangehouden. Deze waarde is gekozen omdat 
vanaf dit aantal vrijwel zeker een kwartier ontstoken is (Gezondheidsdienst, 2019). De 
ondergrens van 150.000 komt voor uit praktische haalbaarheid in combinatie met een celgetal 
van 100.000 of minder cellen per milliliter bij een gezond uier.   
 
Ureum 
De richtlijn voor ureum richtlijn tussen de 150 mg/L en de 300 mg/L (Agrifirm, 2017). Ondanks 
dat er een verband is tussen het ureum en de stikstofemissie, zijn de modellen hiervoor niet 
betrouwbaar genoeg en is het ureum geen betrouwbare parameter om de stikstofemissie te 
nauwkeurig voorspellen (Dijkstra, 2019; Deckers, 2016).  
 
Aantal koeien en kilogrammen melk per hectare 
Plan Grondgebonden Melkveehouderij legt de grens voor veebezetting op 2,3 GVE per 
hectare. Bij 2,3 GVE of minder/ha is er sprake grondgebonden melkveehouderij, vandaar dat 
deze norm wordt gehanteerd. Vanuit dit rapport wordt eveneens een maximum gesteld van 
16.750 kilogram melk per hectare. Deze waarde wordt vanuit dit rapport overgenomen.  
 
Percentage blijvend grasland 
Gemiddeld ligt het percentage blijvend grasland in Nederland op 75 procent. Doordat er geen 
verstoring optreedt door een omzetting naar bouwland, blijft bij blijvend grasland de 
leefomgeving van schimmels, mycorrhizaschimmels en wormen in stand. Het risico op 
afsterven is kleiner en zij kunnen verder in aantal toenemen. Daarnaast houdt blijvend 
grasland veel koolstof vast, waarvan een deel bij een omzetting naar bouwland als CO2 zou 
zijn vrijgekomen (Erisman, 2019). Om deze reden is blijvend grasland gewenst en is de 
doelstelling om het huidige aandeel in stand te houden of te verhogen.  
 
Aandeel grasland 
De lichtlijn uit het plan Grondgebondenheid is minimaal tachtig procent grasland en twintig 
procent mais of ander bouwland. Melkveehouders die hun eigen krachtvoer verbouwen 
mogen rekenen met minimaal zeventig procent grasland (Esselink, 2016). In het protocol 
wordt als norm het laagste aandeel grasland aangehouden, namelijk zeventig procent.  
 
Vervangingspercentage 
Het vervangingspercentage is bedrijfsafhankelijk. Een onnodig groot aandeel jongvee geeft 
extra emissies, toch is het voor een gezond bedrijf noodzakelijk om voldoende jongvee te 
houden. Daarom wordt alleen een maximumpercentage van 35 aangehouden in het protocol.  
 



 
 

 31 

Stikstof- en fosfaatbenutting 
Hoe hoger de stikstof- en fosfaatbenutting, hoe lager het risico op verliezen naar lucht, bodem 
en water. Een efficiënte benutting zorgt tevens voor lagere voederkosten en minder 
mestafvoer. Als richtlijn in het protocol wordt een waarde van respectievelijk maximaal 
vijftien en twintig procent onder de BIN-waarde gehanteerd. Een hogere waarde mag altijd.  
 
Klimaat  
Stikstofbodemoverschot/ha  
Als grens wordt een waarde van maximaal vijftien procent boven de BIN-waarde 
aangehouden.  
 
Gasvormige stikstofverliezen 
Het bedrijfsresultaat dient niet meer dan twintig procent boven de BIN-waarde uit te 
komen.  
 
Percentage eiwit van eigen land 
Vanuit de commissie Grondgebondenheid is er een bindend advies dat de melkveehouderij in 
2025 minimaal 65 procent van de eiwitbehoefte van eigen land of uit de directe omgeving 
moet halen. Eiwit uit de directe omgeving moet geproduceerd of aangekocht zijn in een straal 
van twintig kilometer (Sleurink, 2019b).  
 
Windmolen en zonnepanelen 
De doelstelling van het Energieakkoord is om in 2020 veertien procent van alle gebruikte 
energie komt uit duurzame bronnen (Rijksoverheid, z.d. B). In 2023 moet dit percentage op 
zestien procent liggen. Om een bijdrage te leveren aan deze doelstelling worden punten 
toegekend voor de installatie van een windmolen en/of zonnepanelen. 
 
Regionaal voer 
Indien de ondernemer kan aantonen dat zijn minimaal 95 procent van zijn voer geoogst is 
binnen een straal van vijftig kilometer rondom het bedrijf, zijn hier punten voor te verkrijgen 
bij het protocol.  
 
Emissiearme vloer 
Bij nieuwbouw is het vanaf 2015 verplicht om een emissiearme vloer te hebben als je in de 
buurt zit van een Natura-2000 gebied, of permanent de koeien opstalt (Hofstee, 2014). Dit 
komt door strenge ammoniaknormen. Een emissiearme vloer kan ruim twintig procent 
ammoniakuitstoot besparen. Hoeveel dit exact is, is momenteel nog onduidelijk. Wel bleek uit 
onderzoek van het CBS (2019c) dat bij emissiearme vloeren meer ammoniak vrijkomt als in 
eerste instantie gedacht. In dit protocol wordt er nog wel van uitgegaan dat de aanwezigheid 
van de vloer de reductie van ammoniak ondersteunt en daarom worden punten toegekend.  
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Biodiversiteit 
Aandeel kruidenrijk grasland 
Percelen met een lage plantbiodiversiteit bevatten geen of weinig soorten 
mycorrhizaschimmels en minder bodemleven. Interacties tussen planten onderling en het 
bodemleven verhogen de weerbaarheid van de planten tegen ziekten en plagen (Erisman, 
2019). Op de Rode Lijst van Rijksoverheid staan in totaal 181 bijen- en hommelsoorten en 47 
vlindersoorten (Rijksoverheid, z.d. A). Dit is meer dan de helft van het totaal aantal soorten. 
Het merendeel van deze soorten leeft in een biotoop van extensief, kruidenrijk grasland. Een 
gebrek aan voedsel en nestgelegenheid is de belangrijkste en grootste bedreiging voor de 
wilde bij. Om de overlevingskans van de bijen te vergroten, is het belangrijk om het aandeel 
inheemse planten en kruiden aan het (gras)land toe te voegen.  
 
Verlate maaidatum 
Een verlate maaidatum kan helpen om een veiligere omgeving te stimuleren totdat de kuikens 
vliegvlug zijn. Bij voorkeur wordt er ook gebruik gemaakt van voorweiden. Voorweiden 
voorkomt de negatieve effecten van een zware, eerste snede (Louis Bolk Instituut, 2019). 
Kuikens kunnen zich moeizaam voortbewegen door het zware gewas en daarnaast ontstaat 
er een holle zode door laat maaien. Om de weidevogels te beschermen worden punten 
toegekend aan deze maatregel.  
 
Gewasbeschermingsmiddelen in kg/ha 
De inzet van gewasbeschermingsmiddelen in de melkveehouderij ligt de laatste jaren rond de 
0,65 kilogram per hectare (Agrimatie, 2019b). Het is niet het doel om te streven naar een zo 
laag mogelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel als dit ten koste gaat van de 
gezondheid van koe en grasland. Het pleksgewijs toedienen van gewasbeschermingsmiddel 
en vooral de juiste verhouding kan de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel verder 
terugdringen.  
 
Nestkasten en bijenkasten 
Nest- en bijenkasten kunnen een stimulans zijn voor vogelpopulaties en bijenvolken. Wanneer 
het juiste type kast wordt gekozen, kan dit meerwaarde hebben voor de in stand houding van 
de bijen en (weide)vogels. Om deze reden worden punten toegekend.   
 
Mozaïekbeheer 
Mozaïekbeheer (verschillen in graslengtes, oogsttijdstip en kruidenrijkheid) stimuleert 
weidevogels. Dit komt doordat er verschillend voedselaanbod is, nestgelegenheid en 
beschutting (Erisman, 2019).  
 
Meng- of strokenteelt  
Zie verantwoording kruidenrijk grasland.   
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Organische mest 
Kunstmest heeft een negatieve invloed op het bodemleven en een verzurende werking op de 
bodem. Alternatieven voor kunstmest, waarbij deze effecten minder aanwezig zijn, zijn 
drijfmest, vaste mest of compost.  In het protocol wordt per aandeel van tien procent mest 
uit organische oorsprong een punt toegekend. Kanttekening hierbij blijft een dringend verzoek 
om aanpassing van het mestbeleid voor meer ruimte voor organische mest.  
 
pH van de bodem 
Onder pH 4,5 neemt het aantal regenwormen sterk af (Louis Bolk, 2015). Om de aanwezigheid 
van regenwormen te stimuleren is een minimale pH van 4,5 aangehouden. Echter, voor de 
productie van gras is – afhankelijk voor de grondsoort – een pH van circa 5,5 gewenster. Als 
grens wordt in het protocol een pH van 5,0 aangehouden.  
 
Diergezondheid 
Dierdagdosering 
De gemiddelde dierdagdosering lag in 2018 op 3,04 (Agrimatie, 2019a). Bij een 
dierdagdosering onder de vier worden punten toegekend.  
 
Kalversterfte 
De gemiddelde kalversterfte schommelt meerdere jaren rond de elf tot twaalf procent 
(Bloemberg- van der Hulst, 2019). Bedrijven die een percentage van twintig procent of meer 
scoren moeten verplicht een plan van aanpak maken om de sterfte te verminderen. De 
doelstelling bij het protocol wordt gesteld op maximaal tien procent.  
 
Kalf bij koe 
Vanuit maatschappelijk oogpunt is het gewenst om het kalf bij de koe te houden. Een 
tussenoplossing zou het gebruik van zoogkoeien zijn. Voor beide opties worden punten 
toegekend.  
 
Grupstal 
Vanuit maatschappelijk oogpunt is het gebruik van een grupstal ongewenst. Om deze reden 
worden er punten toegekend aan andere staltypes.  
 
Koeborstel 
Ter verbetering van het dierwelzijn worden punten toegekend bij de aanwezigheid van een 
koeborstel.  
 
Eigen vreetplek 
Om stress in de kudde te voorkomen is het belangrijk dat iedere koe zijn eigen vreetplek heeft. 
Ranglage koeien kunnen gemakkelijker vreten. Om deze reden worden punten toegekend. 
 
Eigen ligplek 
Een koe ligt idealiter veertien uur per dag (Vullings, 2016). Gedurende deze tijd kan de koe 
herkauwen en rusten. In de praktijk ligt dit aantal tussen de negen en de veertien uur. Omdat 
de ligtijd bij koeien relatief veel uren bedraagt, is het vanuit het dierwelzijn belangrijk dat 
iedere koe zijn eigen ligplek heeft. Om deze reden worden punten toegekend.  
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Levensverwachting 
De gemiddelde levensverwachting van koeien in Nederland bedraagt 2052 dagen (circa vijf 
jaar en zeven maanden) (CRV, 2019). De doelstelling van de Duurzame Zuivelketen is dat de 
levensduur van koeien in 2020 op 6 jaar, 2 maanden en 8 dagen ligt (Stokkermans, 2019). Als 
stimulans voor deze doelstelling worden punten toegekend bij een hogere levensduur.  
 
Weidegang (uur/koe/jaar) 
Het bedrijfseconomisch omslagpunt bij weidegang ligt bij 500-700 kilogram droge stof 
opname per koe per jaar (Van den Pol – Van Dasselaar, 2015). Boven deze hoeveelheid droge 
stof is weiden economisch aantrekkelijker dan opstallen. Het is belangrijk om te benadrukken 
dat dit een gemiddelde is. Dit gemiddelde is afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren en het 
weer. Bij een automatisch melksysteem ligt het benodigde aantal kilogrammen droge stof 
gemiddeld hoger. Gemiddeld lag dit omslagpunt bij een veebezetting van zes koeien per 
hectare beweidbaar oppervlak. Dit komt overeen met 120 dagen weidegang en zes uur 
weiden per dag bij conventioneel melken. Deze berekening is exclusief weidegangpremie. 
Hieruit is een minimumaantal uur van 720 gehanteerd in het protocol. De doelstelling van het 
Convenant Weidegang was om het aantal weidende bedrijven naar 81,2 procent te verhogen. 
Deze doelstelling is behaald. In 2019 weidde 83 procent van de bedrijven (Duurzame 
Zuivelketen, 2020). Omdat weidegang voordelen heeft voor de gezondheid van de koe en het 
ook vanuit maatschappelijk oogpunt gewenst is, worden punten toegekend aan het weiden 
van koeien.  
 
Para-tbc  
Bij een ‘status A’ zoals dit beschreven wordt in het programma Paratuberculose van de 
Diergezondheidsdienst (Gezondheidsdienst, 2017) worden punten in het protocol toegekend.  
 
Salmonella 
Indien het melkveebedrijf beschikt over het Salomnellose Onverdacht Certificaat 
(Gezondheidsdienst, z.d. A) van de Diergezondheidsdienst worden er punten aan het bedrijf 
toegewezen.  
 
IBR 
Met het programma IBR-vrij van de gezondheidsdienst (Gezondheidsdienst, z.d. B) kan het 
melkveehouderijbedrijf gecertificeerd worden. Indien het bedrijf beschikt over het IBR-vrije 
certificaat kent het protocol punten toe.  
 
Ander vaccin 
Omdat vaccins de diergezondheid kunnen ondersteunen worden extra punten toegekend als 
er vrijwillig gebruik wordt gemaakt van andere vaccins. De keuze voor welk vaccin is 
bedrijfsspecifiek en daarom zal er geen onderscheid worden gemaakt tussen het type vaccin 
in combinatie met de hoeveelheid punten.  
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3.4 Deelvraag 4  
Deelvraag 4 is verwerkt in het protocol.  
 

3.4.1 Toepassing protocol op Aeres Farms 
Een doelstelling bij dit onderzoek was het toepassen van het protocol op een praktijkbedrijf, 
in dit geval de biologische melkveehouderij ‘De Weidestal’ van Aeres Farms te Dronten. De 
resultaten van het protocol voor de Weidestal zijn hieronder weergegeven. 

 
‘De Weidestal’  

Categorie Aantal punten 
Algemeen 39/43 
Klimaat 20/38 
Biodiversiteit 26/36 
Diergezondheid 44/69 

                                 Totaal 124 van de 186 punten 
 
De categorie waar de Weidestal het beste op scoort is algemeen.  De score wordt veroorzaakt 
door een extensiever bezetting met veel blijvend grasland. Daarbij heeft de Weidestal een 
goede stikstof- en fosfaatbenutting.  
 
De categorie waar de Weidestal het meeste kan verbeteren is biodiversiteit. Dit is mogelijk 
door het ophangen van nest- en bijenkasten. Op het platteland is het aan te raden om kasten 
op te hangen voor zwaluwen, spreeuwen en mussen. Ook zou er gekeken kunnen worden 
naar nestkasten voor roofvogels, deze ondersteunen de muisbestrijding. Lokale 
vogelorganisaties helpen vaak vrijwillig met het ophangen van de nestkasten. Verder zou de 
Weidestal kunnen werken met voorweiden in combinatie met een verlate maaidatum. Hierbij 
kan een subsidie worden aangevraagd, de hoogte is afhankelijk van het moment van maaien. 
Andere subsidies voor het stimuleren van biodiversiteit op het erf zijn regelmatig plaatselijk 
of provinciaal beschikbaar en kunnen een goede aanvulling zijn op de biodiversiteit op het erf.  
 
Andere tips vanuit het protocol zijn het verlengen van de levensduur van de koeien. Dit kan 
door criteria zoals een lange levensduur en/of levensproductie op te nemen in een 
fokprogramma. Voorbeelden zijn AAA en SAP. Als laatste is het aan te raden om maatregelen 
te treffen voor het verlagen van het celgetal.   
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4. Discussie 
Dit onderzoek bekeek het onderlinge verband tussen de graslandfuncties klimaat, 
biodiversiteit en diergezondheid. Er is gekeken naar synergetische effecten en conflicten die 
optreden tussen de graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en diergezondheid.  
 
De graslandfuncties zijn te combineren, maar er zullen in de meeste gevallen conflicten blijven 
optreden. Het is de persoonlijke, financiële of maatschappelijke voorkeur die uiteindelijk de 
doorslag geeft.  
 

4.1 Gevolgen en beperkingen 
Het huidige onderzoek combineert de informatie van vele losse onderzoeken. Doordat de 
informatie verzameld is uit verschillende, internationale onderzoeken is de interpretatie van 
containerbegrippen zoals biodiversiteit belangrijk. Als selectiecriteria is vooraf de definitie van 
biodiversiteit voor dit onderzoek bepaald. Echter, bij de gebruikte onderzoeken zijn 
verschillende definities van biodiversiteit toegepast. Bij het kiezen van onderzoek over 
biodiversiteit is dit voor zover mogelijk op de best passende manier binnen de vooraf 
opgesteld definitie gebeurd. Ondanks dat blijft het originele onderzoek een andere definitie 
en mogelijke interpretatie houden van het begrip biodiversiteit.  
 
De onderzoeken zijn hoofdzakelijk in Europa uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn 
enkel op Nederland toepasbaar. Dit komt doordat de eisen die aan grasland gesteld worden 
gevormd zijn door maatschappelijke, persoonlijke en financiële eisen, welke per land 
verschillen. De maatschappelijke eisen, zoals de waarde die in Nederland gehecht wordt aan 
weidegang, is niet in ieder land even duidelijk terug te vinden.  
 
Binnen dit onderzoek is gekeken naar drie graslandfuncties, namelijk klimaat, biodiversiteit en 
diergezondheid. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek bleek er een substantiële invloed te 
zijn van de bodem op de drie graslandfuncties. Deze invloed was groter dan bij aanvang was 
ingeschat. Omdat het verbreden van het onderzoek in dit geval af zou doen aan de kwaliteit 
is er gekozen om de factor bodem in minimale mate mee te nemen. In sommige gevallen zou 
een uitgebreidere analyse van de graslandfunctie bodem kunnen bijdragen aan een betere 
interpretatie van de overige onderzoeksresultaten.  
 
De onderzoeksresultaten van verschillende onderzoekers waren niet altijd eenduidig. Het 
werd duidelijk dat er een grote invloed is van omgevingsfactoren op de resultaten. Om deze 
reden zijn sommige resultaten weggelaten in dit onderzoek. In andere gevallen was het 
verwerken van het deel van de resultaten waarover wel duidelijkheid was mogelijk. 
 
In dit onderzoek zijn de graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en diergezondheid 
beschreven. Grasland kent nog veel meer functies. Deze andere functies, zoals uiterlijk van 
het landschap, koolstofvastlegging en recreatiemogelijkheden, oefenen ook invloed uit op de 
drie functies zoals deze beschreven zijn in dit onderzoek. Deze invloed is nu buiten 
beschouwing gelaten. In praktijk zal deze invloed er wel zijn en zouden resultaten anders 
geïnterpreteerd moeten worden. De weging van een individuele graslandfunctie is aan 
persoonlijke voorkeur onderhevig. Bij dit onderzoek is dat de voorkeur geweest van de auteur 
en de vakspecialisten. De kans bestaat dat een melkveehouder of bioloog de nadruk legt op 
andere graslandfuncties. 
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4.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Vervolgonderzoek kan gaan over het onderlinge verband tussen twee graslandfuncties. 
Hierdoor kan er dieper worden ingegaan op de materie. Daarnaast is het aan te bevelen om 
de relatie tussen, een individuele of meerdere graslandfuncties, samen met de bodem te 
onderzoeken. Er kan gekeken worden naar de koolstofvastlegging in combinatie met het 
bodemleven en de biodiversiteit. Een andere optie zou zijn om de uitstoot van en invloed op 
de bodem bij verschillende bemestingsmogelijkheden te analyseren.  
 
Andere mogelijkheden liggen in het onderzoeken van invloeden van een of meerdere kruiden 
op de diergezondheid. Als laatste is het aan te bevelen om van verschillende 
maatregelen/effecten de economische gevolgen voor de melkveehouderij door te rekenen.   
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5. Conclusie 
De doelstelling van het onderzoek is om synergetische effecten en conflicten tussen de 
graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en diergezondheid uit graslandonderzoeken te 
combineren en te vertalen naar de praktijk.  
 
Het verdienmodel van de boer is een limiterende factor. Het implementeren van verschillende 
graslandfuncties zoals biodiversiteit, diergezondheid en klimaat gaat veelal gepaard met 
opbrengstverlies van het grasland en hogere kosten.  
 
Managementveranderingen die geïmplementeerd kunnen worden zonder een groot risico op 
winstderving zijn het verhogen van de hoeveelheid organische mest, een aandeel kruiden in 
het rantsoen tot 25 procent, optimaliseren van het weidegangbeheer en maaibeheer 
afstemmen op weidevogels. Tot beheersmaatregelen met een laag financieel risico behoren 
het plaatsen van nestkasten en het gebruik van zoogkoeien (dit vloeit ook voort uit een 
maatschappelijke wens). Het toepassen van een verlate maaidatum is wenselijk bij percelen 
met een slechte droge stof opbrengst. Later maaien zorg vaak voor verlaging van het ruw 
eiwit, welke mogelijk later in andere vorm weer aangekocht moet worden. Tot 
beheersmaatregelen met een hoog financieel risico horen maatregelen zoals het aanschaffen 
van een emissiearme vloer en het inzaaien van kwalitatief hoogwaardig, kruidenrijk grasland. 
Kruidenrijk grasland heeft dit hogere risico door extra kosten ten opzichte van een gangbaar 
grasmengsel, maar vooral door de opbrengstderving die naderhand optreedt.  
 
Het aantal weidevogels op peil houden kan het beste door middel van goed grasland- en 
bodembeheer. Dit betekent een verlate maaidatum in combinatie met voorweiden, een pH 
rond de 5,5 en een open omgeving die afgebakend wordt door water. Voorweiden voorkomt 
hollere zoden en zorgt dat kuikens zich door zwaar gewas kunnen voortbewegen. 
Mozaïekbeheer biedt kuikens een schuilplaats tegen roofdieren. Daarnaast kan kruidenrijk 
grasland het aantal insecten verhogen, waardoor het voedselaanbod voor de weidevogels 
vergroot wordt. Naast een voedseltekort is predatie van kuikens een belangrijke oorzaak van 
de daling van de weidevogelstand. Predatie kan voorkomen worden door aanleg van 
afscheidingen tussen percelen, bijvoorbeeld sloten. Daarnaast kan nestmarkering helpen, 
mits de nesten daarna met rust gelaten worden. Bijen hebben voorkeur voor kruidenrijk, 
inheems gewas. Deze lokale biodiversiteit neemt toe, dit is positief voor de positie van de bij.  
 
Het weiden van koeien heeft een positieve invloed op de diergezondheid. Weidegang 
verbetert het dierwelzijn en is wenselijk vanuit de maatschappij. Doordat de mest en urine bij 
het weiden gescheiden in het grasland terecht komt, mengt de urine en mest zich minder, kan 
urease minder ureum binden en vindt er een reductie van ammoniakemissies plaats. Nadelen 
van weidegang zijn het vrijkomen van extra lachgasemissies en mogelijke negatieve invloed 
op het dierwelzijn door hittestress, te lange loopafstanden en wormen. Mogelijk komt er in 
de toekomst een nitrificatieremmer die het ontstaan van lachgas tijdens beweiding kan 
verminderen. Momenteel zijn er nitrificatieremmers die de lachgasemissie tot 46 procent 
minderen, maar daarbij treden neveneffecten op zoals melkcontaminatie en extra 
ammoniakuitstoot. Bij dag en nacht weiden is het lastig om door middel van het 
melkveerantsoen de methaanemissies bij te sturen. Door deeltijd weiden is het mogelijk 
methaanreductie te stimuleren door middel van energierijke producten in de 
rantsoensamenstelling.  
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Kruiden kunnen door hun fysiologische eigenschappen andere mineralen opnemen in 
vergelijking met gras – over het algemeen bevatten zij meer mineralen. Daarnaast zijn er tal 
van kruiden met medicinale werking, bijvoorbeeld op het gebied van wormbesmetting en 
ondersteuning van de darmflora. Het voeren van kruiden kan hierdoor bijdragen aan een 
positief effect op de diergezondheid. Te denken valt aan een negatieve invloed op 
maagdarmwormen en een positieve invloed op de melkproductie en vruchtbaarheid.  
 
Grasland met een hoge productie is in staat om koolstof te binden. Hierbij is het noodzakelijk 
dat de bodem niet onnodig gescheurd wordt. Het scheuren van grasland zorgt voor het 
vrijkomen van lachgas en risico op nitraatuitspoeling. Blijvend grasland is in staat om, mits 
goed beheerd, over de jaren heen een dieper wortelstelsel op te bouwen voor de aanvoer van 
nutriënten. In combinatie met de juiste vorm en tijdstip van bemesten gaat dit uitspoeling 
tegen. Verlies van nutriënten door uitspoeling verslechtert de waterkwaliteit en is economisch 
gezien slecht voor het bedrijf door derving van grasopbrengsten.  
 
Bij land dat met bedrijfseigen mest behandeld wordt, ontstaat een betere 
mineralenkringloop. Er is toenemend bewijs dat de koolstofmineralisatie in de bodem wordt 
versneld wanneer het af te breken materiaal afkomstig is van diezelfde locatie. Dit komt 
omdat de bacteriën in de grond die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van organisch 
materiaal zich hebben aangepast aan de omgeving. Runderen, bacteriën, grasland en het 
bodemleven passen zich aan elkaar aan en profiteren van elkaar. 
 
Door de resultaten wordt het duidelijk hoe de bedrijfsvoering van melkveebedrijven ingericht 
kan worden om de graslandfuncties klimaat, biodiversiteit en diergezondheid optimaler te 
benutten. Dit komt niet alleen de financiële kant van het bedrijf te goede, maar zorgt ook voor 
grasland welke inspeelt op de wensen vanuit de maatschappij en (duurzaamheids)eisen vanuit 
de politiek.  
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5.1 Aanbevelingen omtrent de technische positie 

5.1.2 Aanbevelingen korte termijn 
Om (weide)vogels en bijen te stimuleren kunnen nestkasten geplaatst worden. Nestkasten 
met roofvogels kunnen functioneren als natuurlijke muizenbestrijding. Mozaïekbeheer kan 
schuilmogelijkheden voor weidevogels vergoten. Voor optimalisatie van mozaïekbeheer is het 
aan te bevelen om het beheer toe te passen op minimaal tien hectare grasland (Erisman, 
2019).  
 
Het kruidenrijke grasland draagt bij aan de biodiversiteit, maar verhoogt ook het aantal 
insecten (Jansma, 2016) Weiden zorgt voor een afname in het aantal insecten behorende bij 
het climaxstadium van het ecosysteem (Wallis de Vries, 2016). Door de koeien intensief te 
weiden in de ‘productiepercelen’ worden insecten niet verjaagd. Bij deze percelen dient een 
passend weidesysteem gehanteerd te worden. Afhankelijk van de beschikbare arbeid ligt hier 
de voorkeur voor stipgrazen (arbeidsintensief) of Nieuw Nederland Weiden (minder 
arbeidsintensief). 
 
Wormen zijn gevoelig voor kunstmest en hebben voorkeur voor organische mest, dit geldt 
ook voor vele andere bodemorganismen. Dit komt door de verzurende werking van 
kunstmest. Wormen hebben een voorkeur voor vaste mest ten opzichte van drijfmest (Onrust, 
2017). Bij voorkeur wordt voor wormen gewerkt met enkel organische bemesting. Daarnaast 
is het aan te bevelen om voor de wormen een grasklaver mengsel in te zaaien.  
 

5.1.2 Aanbevelingen lange termijn 
Eén van de kernpunten vanuit het plan Grondgebondenheid is minimaal tachtig procent 
grasland en twintig procent mais of ander bouwland. Melkveehouders die hun eigen 
krachtvoer verbouwen mogen rekenen met minimaal zeventig procent grasland (Esselink, 
2016). Deze verhouding is een werkbaar uitgangspunt voor veel melkveehouders. Van dit 
aandeel grasland kan 25 procent ingedeeld worden als kruidenrijk grasland welke is ingericht 
met behoud van biodiversiteit en weidevogels. De droge stof opbrengst kan verwerkt worden 
(met een aandeel van 25 procent) in het melkveerantsoen, zonder dat dit de melkproductie 
schaadt. De overige percelen zorgen voor voldoende aanbod van kwalitatief hoogwaardig 
ruwvoer voor het melkvee.  
 
Om methaan te verminderen kan de melkveehouder zich richten op efficiënte voerbenutting, 
een hoge melkproductie per koe per jaar en een duurzame veerstapel (Sebek, 2014). 
Regelmatig kleine hoeveelheden mest organische toedienen om denitrificatie 
(lachgasvorming) tegen te gaan (Kocht, z.d.). Probeer grasland zo min mogelijk te scheuren. 
Tijdig doorzaaien en een mengsel van diploïde en tetraploïde grasrassen zorgen voor een 
dichte zode met minder risico op uitspoeling van nutriënten.  
 
Regenwormen beslaan 80 procent van de voeding voor volwassen weidevogels (Louis Bolk, 
2015). Ondanks dat het merendeel van de wormenpopulatie op dit moment al in de 
(gras)landen van agrariërs zit, blijft het noodzaak om de wormenpopulatie te doen groeien, 
ook voor de weidevogels. De twee belangrijkste factoren om op in te spelen zijn pH en 
bemesting. De pH is cruciaal voor wormen. Zodra deze onder pH 4,5 komt, zullen wormen 
verdwijnen. Daarom wordt de pH gemonitord en wordt waar nodig is bekalkt. Het toevoegen 
van klaver zorgt daarnaast voor een toename in de wormenmassa (de Wit, 2004).   
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5.2 Aanbevelingen omtrent de economische positie 
In tabel 3 van hoofdstuk 4 is zichtbaar dat er geen positieve correlatie is tussen het 
verdienmodel en de onderwerpen NO2, CH4, NH3, bodemleven en koolstofvastlegging. Deze 
correlatie is wel gewenst. Indien deze correlatie bestaat is het voor boeren aantrekkelijk om 
zich in te spannen om te verduurzamen op bovenstaande onderwerpen. In de huidige 
marktsituatie, waarbij en sprake is van grote onderlinge concurrentie en productie voor de 
laagste prijs, is het lastig om te ondernemen met oog op het milieu met de daarbij behorende 
investeringen. Om toch een transitie door te voeren naar een landbouwmodel die zich richt 
op het milieu zijn de volgende stappen aanbevolen: 

- Geen import meer van buitenlandse melkproducten; 
- Een algemeen verbod op het stunten met voedselprijzen. Dit verbod geldt ook op 

groente, fruit en overige voedselproducten. Supermarkten kunnen klanten lokken 
door middel van streekproducten, afwisselend aanbod en kwalitatief onderscheid; 

- Voor alle zuivel die in Nederland verkocht wordt geldt een minimumprijs van 45 cent, 
inclusief een toeslag van 2 cent welke besteed wordt aan milieu-investeringen op het 
boerenerf. De milieu-investeringen zijn op het gebied van emissies en stimulatie van 
het weidevogels, bodemleven, bijen, vlinders en andere insecten. Deze melkprijs 
wordt minimaal een keer per vijf jaar gecorrigeerd voor inflatie. Voor ondernemers die 
produceren voor de Nederlandse markt is het verboden om fosfaatrechten bij te 
kopen; 
Nb. Een deel van de melkveehouders blijft produceren voor de internationale markt 
zij ontvangen de minimumprijs niet. Zij hoeven ook niet aan extra eisen te voldoen.  

- Een premie voor koolstofvastlegging. Dit wordt uitgedrukt in euro’s per percentage en 
verhindert het onnodig scheuren/onnodige grondbewerkingen op grasland.  
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Bijlage 
Bijlage 1 - Zoektermenoverzicht 
Zoektermenoverzicht voor literatuuronderzoek grasland. De zoektermen zullen met elkaar 
worden gecombineerd. Deelvraag 1 tot en met 3 omvatten dezelfde zoektermen, omdat zij 
een overlappende inhoud hebben.  
 
Deelvraag 1, 2, 3 

1. Grasland/Grassland/Grünland 
2. Holstein 
3. Kruidenrijk/Herb(rich)/Kräuterpflanze 
4. Wormen/Worms/Würmer 
5. CO2, N2O, CH4 emissies/emissions/Emissionen 
6. Koolstofvastlegging / carbon sequetration / Kolenstoff Erfassung 
7. Broeikasgass/Greenhouse gas/Treibhausgas 
8. Melkvee; koe/Dairy cow; herd; cattle/Milchvieh; viehbestand 
9. Diergezondheid/Animal health/Tiergesundheit 
10. Productie/Production/Produktion 
11. Insecten/Insects/Insekten 
12. Ecosysteemfunctie/Ecosystem function/ Ökosystem funktion 
13. Ecosysteemdienst/ Ecosystem service/ Ökosystemleistung 
14. Beweiden/ Grazing / Beweiden 
15. Biodiversiteit / Biodiversity / Biodiversität 
16. Weidevogels / Meadow birds / Wiesenvögel 
17. Dierwelzijn / Animal welfare / Tierwohl  
18. Bodemkwaliteit / Soil quality / Bodenqualität 
19. Meetsysteem / Measure tools; system / Messystem 
20. Collectieven / collectives / Kollektieven  
21. Ontwikkelingen; innovaties / Developments ; inventions / Entwicklung ; Innovation 

 
Zoektermen deelvraag 4 

1. Kostprijs / cost price / Gesamtkosten 
2. Holstein 
3. Melkprijs / Milk price / Milchpreis  
4. Zuivelexport / Dairy export / Milch Export 
5. Melkvee; koe/Dairy cow; herd; cattle/Milchvieh; viehbestand 
6. Diergezondheid/Animal health/Tiergesundheit 
7. Productie/Production/Produktion  
8. Koopgedrag / buying behavior / Kaufverhalten 
9. Ecosysteemfunctie/Ecosystem function/ Ökosystem funktion 
10. Ecosysteemdienst/ Ecosystem service/ Ökosystemleistung 
11. Weidetoeslag / Grazing premium / Beweidungs Zulage  
12. Biodiversiteits toeslag / Biodiversity premium / Biodiversität Aufpreis 
13. Weidevogel toeslag / Meadow birds premium / Wiesenvögel Zulage 
14. Dierwelzijn / Animal welfare / Tierwohl  
15. Verdienmodel / merit model / Erwirtschaftmodel 
16. Kruidenrijk/Herb(rich)/Kräuterpflanze 
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Bijlage 2 - Planning  
 
Tabel 4: Planning voor het onderzoek over de functies van grasland. 

Datum Handeling Betrokkenen  

Sept 2019 Oriëntatie onderwerp en inlezen.  

Okt 2019 Vaststellen hoofd- en deelvragen Teus van den Bout, Agnes 
van den Pol 

Okt/nov 
2019 

Werken aan het vooronderzoek  

Nov 2019 Vooronderzoek afgerond.   

Dec-feb 
2019 

Onderzoek uitwerken Agnes van de Pol – van 
Dasselaar, Elis Ankersmit, 
Leanne Aantjes, Sylvan 
Nysten, Teus van den Bout 

Feb 2019 Feedbackronde Begeleider  

Mrt 2019 Verwerking van eerste feedback en tweede 
mogelijkheid tot verbetering. 

Begeleider 

Apr 2019 Onderzoek afgerond   

Mei Uitloop  
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Bijlage 3 - Checklist schriftelijk rapporteren 
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Bijlage 4 – Overzicht kruiden met medicinale eigenschappen 
Bron: Groot, M., Kleijer-Ligtenberg, G., van Asseldonk, T., Hansma, H., (januari 2011) Natural 
Dairy Cow Health. BAS number BO-04-002-002.029 RIKILT-Wageningen. 
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