
BEDRIJFSSTRATEGIE: 

• Lange termijn: - continuïteit bedrijf (inkomen en arbeidsvreugde) 

• Korte termijn: - verlagen tussenkalftijd 
 - op peil houden melkeiwitgehalte in de zomer 

 “Goed bedrijfsmanagement is de beste manier om mineralenverliezen te beperken.” 
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Voorlopers 

Familie De Kleijne 
Landhorst 

ERVARING 

Met plezier in je werk en 
aandacht voor people en planet, 

komt de profit vanzelf! 

BEDRIJFSKENMERKEN (2017) : 

Grondsoort 

ha gras 

ha maïs 

ha overige voedergewassen 

ha akkerbouw 

Melkkoeien 

Jongvee 

Jongvee per 10 mk 

kg geproduceerde melk 

kg MM/koe/jaar 

Intensiteit (kg MM/ha) 

krachtvoer/koe/jaar 

melksysteem  Robot 

ligboxenstal   

Bijz: in toekomst agrarisch natuurbeheer??? 

MIJLPALEN: 

2002: Drastische omslag in denken: 
extensiveren. Uitbreiding van 28 naar zo’n  48 
ha, met de beperking van geen kunstmest op 
15 ha (natuurland). 

zand 

37.9 

9,3 

0.0 

0.0 

63 

50 

7.0 

580.000 
8,719 

15,126 

2,072 
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N-lachgas 

Uit mest + kunstmest 

Uit  stal en bodem 

MELK 
DIEREN 

KRACHTVOER 
VEE 

GEWAS MEST 

MEST 

KUNSTMEST 
KLAVER 
DEPOSITIE 

RUWVOER 

Fosfaatkringloop 2016 (kg P2O5/ha) 

MELK 
DIEREN 

KRACHTVOER 

OVERSCHOT 

VEE 

GEWAS MEST 

BODEM 

MEST 

KUNSTMEST 
DEPOSITIE 

RUWVOER 

OVERSCHOT 

BODEM 

99 
78 

40 
-17 

75 

37 

106 

7 

207 281 

10 

13 

184 195 

27 
33 

5 
-6 

0 

5 

79 69 

4 

6 

79 75 

Stikstofkringloop 2016 (kg P2O5/ha) 

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

Drijfmest        
Kunstmest       
Weidemest       
TOTAAL 

Bemesting 
 2016  93 347 122 50 181 64 

 -  81    -  - - 
 - 34   11  - - 
  462 133  181 64 

N Ammoniak 

N2,NOx 
Uit  stal + conservering 
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• Zoeken naar arbeidsverlichting vanwege 
rugproblemen 

Verbeterprojecten 
ECONOMIE 

ARBEID MILIEU 

• Beheersen kostprijs 
• Geleidelijke groei 
• Productie 15.000 - 18.000 kg melk/ha 

zonder ruwvoeraankopen 

Stappen 

• Voldoen aan de wettelijke normen, maar 
zonder kunstmestgebruik 

 Periode Actie Verbetering  
verandering 1  voortzetten huidig proces; vruchtbaarheid verlagen kostprijs 
verandering 2 2010-04 automatisch melksysteem arbeidsverlichting  
verandering 3  Voeren in loonwerk arbeidsverlichting 
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Veevoeding 

Bedrijfseconomie (2015) 

krachtvoer 

ruwvoer 

diergebonden 

gewasgebonden 

KOSTEN 

melk 

vee 

overige 

OPBRENGSTEN  €/100 kg melk 
OPBRENGSTEN 

melk 
vee 
overige   
   

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

  
 

 39.0 
2.3 
7.5 

48.8 
 

6.5 
2.3 
0.5 
1.4 
0.8 
0.5 
0.4 
0.7 

14,1 
34,7 

SALDO 

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 
 
   
   

971 
143 
3.7 
21 

27.4 
31.3 
0.97 

 
 

8 
32 
41 

0 
18 

weidegras

graskuil

maïskuil

overig ruwvoer
+ bijproducten

krachtvoer



“Boer blijven betekent 
kansen zien in iedere nieuwe 
ontwikkeling.” 

“Voorjaarsinzaai  van gras is 
een ramp op lichte 
zandgronden. Hiervoor 
moeten we een oplossing 
zien te vinden.” 

“Ons doel is onze productie 
te verbreden en te 
verduurzamen met behoud 
van inkomen.” 

 

“We zijn trots op ons bedrijf 
en ons product!” 

Ju
ni
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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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