
KringloopWijzer 



Film 

www.mijnkringloopwijzer.nl  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Zs_8vp7sYEM

&feature=share&list=PLQpeNnG0HbQmKd3IxZ

Yal6iHYNX-hz96s  
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Nitrogen input from manure per ha (kg N) 



EU wetgeving 

Nitraat richtlijn(< 50 mg NO
3
/l) 

Max 170 kg mest N per ha voor EU -> 

vertaald vanaf max nitraat uitspoeling 

In NL meer N-onttrekking, door goede 

groeiomstandigheden 

-> derogatie: 250 / 230 kg N uit mest per 

ha (>80% gras) 



EU -> NL wetgeving 

3 gebruiksnormen voor bemesting 

Graasdieren N/ha: 250/230 kg (derogatie) 

Max werkzame N/ha: dierlijke en 

kunstmest (bodemtype en beweiding: 

zand: 320 - 250 kg/ha) 

Fosfaat / ha (geen kunstmest meer) 



EU -> NL wetgeving 

Vrije bewijsleer bij afwijken fofaitaire excretie 



Derogatie 

Belangrijk voor NL 

Om de vier jaar proberen te verlengen 

Actieprogramma nodig 

Aanvullende maatregelen om EU-doelen 

te halen 

Aanscherpen N-normen Zuid-Oost zand 

Aanscherpen P2O5 normen 

Hogere werkingscoefficient varkensmest 

Bedrijfsspecifiek maatwerk 
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Forfaitaire excretie -> BEX! 

Niet iedereen heeft de ‘Tamminga koe’!!  

-> afwijken van fofaitaire excretie 

 

 

Bepalen echte N- en P-excretie;  

-> BEX (www.koeienenkansen.nl; CRV 

Mineraal; …); Handreiking LNV 

Winst bij mestafzet, voermanagement 

http://www.koeienenkansen.nl/


De BEX 

Voer
Mest en urine

Melk

Gebruik ExcretieOpname

Vastlegging



Software: Excretiewijzer 



BEX is de bovenkant  

van de kringloop..... 
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KringloopWijzer: bedrijf scoren 

1. - voeding/excretie N, P 

2. - benutting N, P in voer 

3. - gewasopbrengst N, P, kVEM  

4. - benutting N, P in meststoffen 

5. - overschot N, P op bedrijfsbalans 

6. - overschot N, P op bodembalans 

7. - vervluchtiging ammoniak   

8. - nitraat in grondwater 

9. - vervluchtiging broeikasgassen CH4, N2O, CO2 

 

 

 



Voorbeeld resultaat 



Voordelen KringloopWijzer 

 
Inzicht in: 

 Mineralenstromen, benuttingen, verliezen 

 Gewasopbrengsten 

Verbeteren economisch rendement, minder verliezen 

Afwijken van generieke normen en regelgeving: 

 Gedifferentieerde gebruiksnorm, excretie 

 GLB, Natura 2000.... 

Belonen en verbeteren vakmanschap veehouder 

Bewijs dat melk op verantwoorde wijze is geproduceerd 

(naar maatschappij, footprint, zuivel) 

Sluit aan bij Brusselse ambities 

 

 

 

 



Nadelen KringloopWijzer 

 

Investeren in kuilanalyses 

Investeren in tijd voor invullen, analyse en mogelijk 

verbeteren bedrijfsvoering (‘administratieve last’) 

(mogelijk) hulp / advies vragen aan derden 

Sector: systeem van controle / borging organiseren  

1e resultaat kan tegenvallen (‘ik doe het niet zo goed als 

gedacht’)  

 

 

 



Melk per ha – grasopbrengst 

12700 kg 
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Sectorplan 

1 juli 2013 aangeleverd -> geen dierrechten 

Verplichte mestverwerking 

KringloopWijzer voor overschotsbedrijven 

Minder fosfaatproductie door vee 

Meer plaatsingruimte voor fosfaat  

Bepalen gewasonttrekking 

Andere milieu-uitdagingen 

 



Overeenkomst 

-   -   -    -   -   -   -   - 



Naar praktijk 

Onderzoeksproject Implementatieproject

Ontwikkeling 

KringloopWijzer Centrale database

afspraken met 

partners

Communicatie met 

partners



Vanaf 2016  

Fosfaatoverschot -> KringloopWijzer 

1 maart indienen 

Voorlopig invullen, later prestatie? 

Verplichting zuivelindustrie 

Ontwikkelingsruimte sector houden 

Prestatie & vakmanschap sector verbeteren 

 

 



Conclusies 

Mestbeleid verandert 

Ruimte voor bedrijfsspecifieke oplossingen 

Met (BEX en) KringloopWijzer zelf sturen 

Betere benutting, goed voor € en milieu 

Mogelijk meer voordelen 

Meer info www.mijnkringloopwijzer.nl  

 

 

 

 

http://www.mijnkringloopwijzer.nl/


Dank voor uw aandacht!! 

Kansen voor de Boer 


