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Project Praktijkcijfers 2  
 
Inleiding 
Bij de behandeling van de Integrale Notitie in de Tweede Kamer in december 1995 ontstond 
een discussie over de haalbaarheid van de Minas verliesnormen. Toegezegd werd dat per 
provincie 20 voorbeeldbedrijven zouden komen om na te gaan of de voorgestelde 
verliesnormen in de praktijk haalbaar zouden zijn. Dat werd het Project Praktijkcijfers, 
gevolgd door Praktijkcijfers 2. De meeste deelnemers waren melkveehouders. 
 
Maken van bedrijfsplannen en wat er van terecht kwam 
In het jaar 2000 maakten de deelnemers bedrijfsplannen, met de gegevens van het jaar er 
voor, waarmee ze aangaven op welke wijze ze de Minas verliesnormen wilden realiseren. Dat 
gebeurde met spelsimulatie. Negen deelnemers werden vervolgens geïnterviewd over hun 
doelstellingen en strategie. In de diverse boekjes van het project is meer informatie te vinden. 
De links staan helemaal onderaan weergegeven. 
 
Maatregelen vooral daar waar men ongunstig afweek 
De grote verschillen tussen ondernemers in ambitie, drijfveren en wat ze belangrijk vinden 
voor een goed resultaat, kwam ook bij dit project weer naar voren. Koeienboeren, 
graslandboeren, groeiers etc. ze hebben alle hun eigen manier van denken en aanpak. Dat 
kwam tot uiting in de maatregelen die ze wilden nemen. Maar daarnaast werd ook erg 
gekeken naar die bedrijfsonderdelen waar men het meest ongunstig afweek van het 
gemiddelde. Dat geeft het belang aan van bedrijfs-vergelijking (benchmark) In het noorden 
bijvoorbeeld was in die tijd het stikstof-niveau relatief hoog. Relatief veel melkveehouders 
daar kozen voor een lager stikstof-niveau. In het oosten wilden relatief veel melkveehouders 
de melkproductie per koe verhogen, de bedrijfsoppervlakte uitbreiden en het aandeel maïs 
uitbreiden. In het zuiden kozen veel melkveehouders voor vermindering van de, daar toen 
relatief hoge, jongveebezetting en juist niet voor meer grond. Het westen tenslotte, koos in 
veel mindere mate voor verlaging van het stikstofbemestingsniveau en vaker voor 
voedingsmaatregelen (gras en krachtvoer). 
 
Resultaten 
Onderstaande figuur geeft aan hoe de ontwikkeling bij deelnemers, qua stikstofoverschot op 
de bedrijfsbalans en qua stikstofaanvoer uit voer en kunstmest inde vijf jaar van het project is 
verlopen. Vaak was het stikstofbemestingsniveau zelfs nog verder verlaagd dan men van plan 
was geweest. En dat heeft de bedrijfsontwikkeling niet in de weg gestaan. 
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Figuur: Verbruik stikstof uit kunstmest, stikstof uit voer en stikstofoverschot op de 
bedrijfsbalans van de deelnemers aan Praktijkcijfers 2 (1997-2002) (kg/ha cultuurgrond). 
 
Het meest positieve aspect wat de deelnemers hebben ervaren is, dat bij het maken van de plannen 
en het bedenken van de maatregelen de positie van de ondernemer zelf centraal stond. 
 
 
 
 
U kunt meer informatie vinden via: 
 
Samenvatting eindrapport Praktijkcijfers 2:  
http://www.lmm.wur.nl/NR/rdonlyres/38A64A6D-C73D-4E3C-ABAF-
993E22B0B289/92464/Samenvatting_eindrapport_Praktijkcijfers2.pdf 
 
Proces van spelsimulaties, boekje 2: 
http://edepot.wur.nl/41962 
 
Interviews bij 9 deelnemers over doelstellingen en strategie, boekje 3: 
http://edepot.wur.nl/36251 
 
Uitwerking van plannen van deelnemers, boekje 10: 
http://edepot.wur.nl/23118 
 

 


