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Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:



Waarom zoveel aandacht voor                      
eiwit van eigen land?

• Aankoop kost geld!

• Weerstand tegen import

• Kringlopen sluitend maken



Enkele kernpunten:
• Minimaal 50% eigen voer
• Minimaal 65% eigen eiwit + 

‘buurt’ aankoop
• ‘Buurt’ aankoop binnen 20 km
• Maximaal 10 melkkoeien per 

ha beweidbare huiskavel
• Gemiddelde van drie jaar
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Eigen voer

11% van de bedrijven voldoet niet aan de norm van 
minimaal 50% eigen voer



Eiwit van eigen land = 

Eiwit op eigen land geproduceerd

/gedeeld door/

eiwit opname veestapel
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Eiwitopbrengst (158 bedrijven)

• De eiwitopbrengst van gras is in 2018 26% lager dan het 
gemiddelde van de vijf jaren daarvoor

• Maïs is een gewas met een eiwitopbrengst die minder 
gevoelig is voor jaarinvloeden
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RE-tot in het rantsoen (158 bedrijven)



Voedings- en bedrijfskenmerken (158 bedrijven)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aandeel maïs in rantsoen (%) 29 29 28 27 25 25

RE-tot graskuil (gr/kg ds) 167 179 176 173 177 188

Krachtvoer (kg/100 kg melk 24,3 24,3 24,4 25,4 26,0 25,5

RE krachtvoer (gr/kg) 214 210 210 207 203 194

Stijging van RE gehalte rantsoen door toename RE gehalte 
graskuilen, daling aandeel maïs in het rantsoen.
Lagere eiwit aanvoer met krachtvoer compenseert dat niet.
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Stikstof opname per bedrijf (158 bedrijven)



Aantal melkkoeien 104 106 113 122 118 112

Aantal jongvee per 10 mk 6,8 7,1 6,8 6,1 5,4 5,1

Kg FPCM / koe / jaar 9.140 9.170 9.400 9.610 9.900 10.080

Voedings- en bedrijfskenmerken (158 bedrijven)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aandeel maïs in rantsoen (%) 29 29 28 27 25 25

RE-tot graskuil (gr/kg ds) 167 179 176 173 177 188

Krachtvoer (kg/100 kg melk 24,3 24,3 24,4 25,4 26,0 25,5

RE krachtvoer (gr/kg) 214 210 210 207 203 194

Daling eiwitopname door kleinere veestapel en hogere 
melkproductie per koe

Stijging van RE gehalte rantsoen door toename RE gehalte 
graskuilen, daling aandeel maïs in het rantsoen.
Lagere eiwit aanvoer met krachtvoer compenseert dat niet.
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Resultaten eiwit eigen teelt (158 bedrijven)

• De eiwitopbrengst bepaald vooral het aandeel eiwit eigen land
• Gebruik maken van een meerjarig gemiddelde
• Het aandeel eigen eiwit in het rantsoen is stabieler
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Eiwit eigen teelt (2016 t/m 2018; 310 bedrijven)

20% van de bedrijven teelt meer dan 65% van het eiwit 
op eigen grond 
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Eiwit eigen teelt en ‘buurt’ aankoop
(2016 t/m 2018; 310 bedrijven)

40% van de bedrijven voldoet aan de norm van minimaal 
65% eigen eiwit + ‘buurt’ aankoop; 29% zit daar heel kort bij
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Aandeel in het rantsoen (2016 t/m 2018; 310 bedrijven)

Bedrijven met een laag aandeel eiwit eigen teelt vervangen 
gras door krachtvoer en bijproducten
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Eiwit eigen teelt per intensiteitsklasse
(2016 t/m 2018; 310 bedrijven)

Het aandeel eigen eiwit bij de extensieve bedrijven met de score ‘laag’ 
is gelijk aan die bij de intensievere bedrijven met de score ‘hoog’



Aandeel eiwit <-> intensiteit

Bij dezelfde intensiteit is er tot 20% verschil in aandeel eigen 
eiwit -> intensiteit zegt niet alles over aandeel eigen eiwit



Eiwit eigen land 25% laagste gemiddelde 25% hoogste

Eiwit eigen teelt (%) 49 56 64

Eiwit ‘buurt’ aankoop (%) 10 7 3

Eiwit eigen teelt + ‘buurt’ aankoop (%) 59 63 67

Bedrijfskenmerken (zand 18.000 – 20.000 kg melk per ha)

De bedrijven met hoog aandeel eigen eiwit hebben minder jongvee, 
iets meer melk per koe en daardoor een lagere eiwitopname

Aantal melkkoeien 113 110 97

Aantal stuks jongvee/10 melkkoeien 6,1 5,4 5,2

Melk per bedrijf (kg) 1.049.860 1.011.530 906.430

Melk per ha (kg) 19.120 18.940 19.044

FPCM per koe per jaar (kg) 9.840 9.750 9.960

Ureum tankmelk (mg per 100 ml) 21,8 21,5 21,2



25% laagste gemiddelde 25% hoogste

Grasopbrengst:

Droge stof (kg per ha) 9.150 9.950 11.170

Stikstof (kg per ha) 251 278 318

VEM gras (per kg ds) 974 977 986

RE gras (gr per kg ds) 174 177 180

Bemesting grasland:

Dierlijke mest (kg N per ha) 275 267 277

Kunstmest (kg N per ha) 158 154 167

Grasland (zand 18.000 – 20.000 kg melk per ha)

• Bedrijven met een hoog aandeel eigen eiwit realiseren 27% hogere 
eiwitopbrengst van het grasland met een iets hogere N-bemesting

• In de periode 2016 t/m 2018 was op die bedrijven een toename van 
de eiwitvoorraad in graskuilen



25% laagste gemiddelde 25% hoogste

RE rantsoen (gr per kg ds) 158 160 161

RE/kVEM rantsoen 161 163 163

N-benutting vee (%) 26,4 26,4 26,8

Kg FPCM per kg ds voeropname 1,16 1,18 1,21

Kg krachtvoer per 100 kg melk 25,8 25,5 26,0

RE krachtvoer (gr per kg) 211 206 200

Aandeel snijmaïs in het rantsoen (%) 28 27 25

Rantsoenkenmerken (zand 18.000 – 20.000 kg melk per ha)

• Op de bedrijven met een hoog aandeel eigen eiwit zijn de 
rantsoenkenmerken niet gunstig voor eiwit van eigen land

• Het lagere eiwit verbruik met krachtvoer is wel gunstig



• Verhogen eiwitopbrengst:
• Hoge benutting van de bemesting (water bij de mest)
• Goed grasland- en bodembeheer
• Klaver in grasland of andere eiwitgewassen telen

• Verlagen eiwitopname:
• Eiwitgehalte graskuil afstemmen op het rantsoen
• Verlagen eiwitniveau in het rantsoen
• Minder eiwit met krachtvoer voeren
• Oudere koeien en minder (jong)vee

Hoe verhogen % eiwit van eigen land?



• Verhogen eiwitbenutting:
• Goede kwaliteit gewas oogsten (DVE/OEB)
• Goed in- en uitkuilmanagement
• Optimaliseren beweiding
• Optimaliseren rantsoensamenstelling
• MKS/CCM i.p.v. snijmaïs

Hoe verhogen % eiwit van eigen land?



Meer eiwit van eigen land .....

• …lager krachtvoerverbruik
• …lagere mestproductie
• …betere benutting mest (minder kunstmest)
• …sluiten van de kringlopen
• …betere milieukwaliteit
• …hoger rendement



25% laagste gemiddelde 25% hoogste

Aandeel eiwit van eigen land (%) 49 56 64

Stikstofoverschot bodem (kg per ha) 162 131 114

Ammoniakemissie (kg NH3 per ha) 63 63 64

Broeikasgassen (gr CO2-eq/kg meetmelk) 1162 1149 1138

PlanetProof melk (zand 18.000 – 20.000 kg melk per ha)

De bedrijven met een hoog aandeel eiwit van eigen land scoren goed 
op de KLW criteria voor PlanetProof melk;                                                   

vooral op stikstofbodemoverschot en beweiding

Aandeel blijvend grasland (%) (alleen 2018) 49 58 66

Aandeel weidebedrijven (%) 60 71 80

Beweiding op weidebedrijven (uren/jaar) 612 666 654



Certificatie PlanetProof melk

basisnorm topniveau

Beweiding
min. 120 dagen 6 uur/dag of

min. 120 dagen en 720 uur/jaar
---

Eiwit van eigen land > 50% > 60%

Stikstofbodemoverschot < 150 kg N/ha < 140 kg N/ha

Ammoniakuitstoot < 80 kg NH3/ha < 75 kg NH3/ha

Blijvend grasland > 40% > 60%

Broeikasgasuitstoot < 1200 gr CO2-eq/kg melk < 1100 gr CO2-eq/kg melk



Aandeel bedrijven dat voldoet aan de KLW         
PlanetProof normen (2016 t/m 2018; 310 bedrijven)

60%
41%

12% 7%

30%

63%

38%

64%
89%

55%

20%
40%

21% 24%
4%

15% 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

beweiding eiwit van
eigen land

stikstof
bodemoverschot

ammoniak
uitstoot

blijvend
grasland

broeikasgas
uitstoot

voldoet aan basisnorm voldoet aan topniveau voldoet niet aan basisnorm

De bedrijven scoren vooral goed op stikstofbodemoverschot, 
ammoniakuitstoot en blijvend graslandExcl. correcties 2018



Bedankt voor uw aandacht

Een eiwitnorm voor grondgebondenheid geeft 
mogelijkheden voor bedrijfsspecifiek 

management en past goed bij de milieudoelen!
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