
BEDRIJFSSTRATEGIE: 

• Lange termijn: Optimaliseren van de bedrijfsresultaten. Groei is geen doel op zich, balans 
zoeken tussen alle zaken die op en rondom het bedrijf spelen.  

• Korte termijn: aanvoer van zo weinig mogelijk kunstmest en krachtvoer  

“Doe dingen die een ander niet doet. Dan boek je vooruitgang.” 
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Voorloperbedrijf 

Joris & Anita Buijs 
Etten - Leur 

MIJLPALEN: 

1987 - Bedrijfsverplaatsing 
1999 - Aangaan VOF 
2000 - Opzet teelt eigen krachtvover 
2010 - Aansluiten bij Koeien & Kansen 
2014 - Uitbreiding stal en melkstal 
2015 -  Overname van ouders 
2016 -  Anita in de VOF 

BEDRIJFSKENMERKEN (2015): 

Grondsoort 

ha gras 

ha maïs 

ha overige voedergewassen 

ha natuur 

Melkkoeien 

Jongvee 

Jongvee per 10 mk 

kg geproduceerde melk 

kg MM/koe/jaar 

Intensiteit (kg MM/ha) 

kg krachtvoer/koe/jaar 

melksysteem  2x 22 swingover 

ligboxenstal 200 ligplaatsen 

bijzonderheden teelt eigen krachtvoer 

klei/zand 

45 

20 

10 

15 

130 

130 

8,4 

1.300.000 

9.990 

14.361 

434 
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MELK 
DIEREN 

KRACHTVOER 
VEE 

GEWAS MEST 

MEST 

KUNSTMEST 
KLAVER 
DEPOSITIE 

RUWVOER 

Fosfaatkringloop 2015 (kg P2O5/ha) 

MELK 
DIEREN 

KRACHTVOER 

OVERSCHOT 

VEE 

GEWAS MEST 

BODEM 

MEST 

KUNSTMEST 
DEPOSITIE 

RUWVOER 

OVERSCHOT 

BODEM 

51 
118 

148 
 -22 

195 

5 218 

14 

401 320 

15 

17 

279 276 

12 
51 

63 
-16 

5 

45 

137 93 

5 

5 

78 109 

Stikstofkringloop 2015 (kg N/ha) 

 Productiegrasland Akkerbouw 
(per ha) m3 kg N kg P2O5 m3 kg N kg P2O5 

Drijfmest        
Kunstmest       
Weidemest       
TOTAAL 

Bemesting 
 2015  61 256 81 49 450 207 

 - 179 2  27 15 
 - 39 11  - - 
  474 95  477 222 

N-lachgas 

Uit mest + kunstmest 

Uit  stal en bodem 

N Ammoniak 

N2,NOx 
Uit  stal + conservering 

61 



• Pieken en dalen beter inzichtelijk maken 
• Invulling van arbeid op het bedrijf 

Verbeterprojecten 
ECONOMIE 

ARBEID MILIEU 

• Verbeteren omzet en aanwas 
• Efficiënt jongvee inzetten 

• Reductie energieverbruik 
• Kringloop nog beter op netvlies krijgen 

 Periode Actie Verbetering  
Minder kunstmest 2011 gebruik mc/spuiwater/diverse reductie niet-boerderij CO2  
Optimaliseren grond 2011 bemesting en bouwplan beter bespreken reductie lachgas 
Herverkalvelen 2016 ontwateren, draineren verhoging opbrengsten 
 2016 Verhogen gewasopbrengsten verlagen soya aankoop(P) 
Kavelpad verbeteren  2017-2020 Nieuwe toplaag  Verlagen uitval van melkkoeien 3 

Veevoeding 

Stappen 

Bedrijfseconomie (2015) 

krachtvoer 

ruwvoer 

diergebonden 

gewasgebonden 

KOSTEN 

melk 

vee 

overige 

OPBRENGSTEN 

SALDO 

 €/100 kg melk 
OPBRENGSTEN 

melk 
vee 
overige   
   

KOSTEN 
krachtvoer 
ruwvoer 
overige voer  
fokkerijkosten 
diergezondheid 
overige vee 
bemesting   
overige gewas   
  
SALDO melkvee   

  
 

  43.2 
3.8 
8.2 

55.2 
 

3.4 
0.6 
1.2 
1.0 
1.3 
0.4 
1.3 
1.9 

 
43.0 

Voedingskengetallen 
Rantsoenkenmerken gehele veestapel 
VEM-gehalte rantsoen (g/kg ds) 
RE-gehalte totaal rantsoen (g/kg ds) 
P gehalte (g/kg ds) 
kg krv. / 100 kg melk (incl. jv) 
stikstofefficientie gehele veestapel (%) 
fosfaatefficientie gehele veestapel (%) 
kg FPCM / kg ds voeropname 
 
Rantsoensamenstelling (%) 
weidegras 
graskuil 
maïskuil 
overig ruwvoer + bijproducten 
krachtvoer 
 
   
   

990 
159 
3.7 

6 
27.4 
31.3 
0.97 

 
 

7 
31 
27 
29 

6 

weidegras

graskuil

maïskuil

overig ruwvoer
+ bijproducten

krachtvoer



“We benutten de aanwezige 
meststoffen zo goed en 
efficiënt mogelijk en waar 
nodig maken we gebruik van 
o.a. mineralenconcentraat en 
compost om de 
gewasopbrengsten en 
bodemkwaliteit op ons bedrijf 
te verhogen en verbeteren.”  

“Joris slaagt erin om geen 
mengvoer te gebruiken op zijn 
bedrijf. M.b.v. vlinderbloemigen 
(veldbonen/erwten/grasklaver) 
teelt hij regionaal goed 
krachtvoer. Naast veldbonen, 
voert hij tarwegistconcentraat, 
bierbostel en MKS als 
krachtvoervervangers.” 

“Op ons bedrijf staan meer 
dan 100 microvergisters.” 
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Voorloperbedrijven zijn deelnemer van het project Koeien & Kansen. Hierin werken 16 melkveehouders, KTC De Marke, 
Wageningen UR en adviesdiensten samen. Op verzoek van het ministerie van EZ en PZ brengt het project voor de 
Nederlandse melk-veehouderijsector de milieukundige, technische en economische gevolgen in beeld van de implementatie 
van toekomstig milieubeleid. Deze verkenning biedt de mogelijkheid de wetgeving te evalueren, voorstellen tot verbetering 
te onderzoeken en de sector te informeren over kosteneffectieve bedrijfsaanpassingen. De resultaten van Koeien & Kansen 
vindt u op de website: www.koeienenkansen.nl. 
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