
   D U U R Z A A M  B O E R  B L I J V E N  I N  M I D D E N - D E L F L A N D  

Niets blijft ongezien in de melkveehouderij 
van de eenentwintigste eeuw. Een boer 
houdt een hele mineralenboekhouding 
bij, de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland heeft gegevens over de 
percelen, veevoerleveranciers houden bij 
wat er is aangekocht, enzovoort enzovoort.

Kringloopwijzer
En daar slaat Jeroen van der Meer van 
Dirksen Management Support dan mee aan 
het rekenen. Voor de melkveehouders in 
Duurzaam Boer Blijven verwerkt hij ieder 
jaar de kringloopwijzer – verplicht voor 
alle melkveehouders in Nederland. In de 
kringloopwijzer staat hoeveel stikstof, fosfaat 
en energie er aangekocht wordt met voer, 
hoeveel gras van eigen land komt en wat 
elke koe gebruikt, maar ook wat er aan vet, 
eiwit en stikstof (ureum) uitgaat via de melk 
en hoeveel stikstof en fosfaat er aangevoerd 
wordt via (kunst)mest. Zo kan een boer zien 
of de aan- en afvoer van stikstof en fosfaat 
een beetje in balans is. 

Zeven duurzaamheidsprestaties
Binnen het programma Duurzaam 
Boer Blijven worden boeren getoetst 
op zeven duurzaamheidsprestaties, 
gebaseerd op die kringloopwijzer. Dit 
zijn zogeheten kritische prestatie-in-
dicatoren (KPI’s). Melkveehouders 
krijgen een kruis als ze het doel niet 
gehaald hebben, een vinkje als ze 
goed scoren en twee vinkjes als ze 
top scoren. Afhankelijk van de score 
krijgen ze een beloning. Duurzaam 
Boer Blijven werkt daarbij volgens 
de systematiek van ‘On the way 
to Planet Proof’. Kringloopboeren 
ontvangen voor iedere indicator 
met een topscore een beloning.
De gemeente Midden-Delfland, het 
Hoogheemraadschap van Delfland 
en FrieslandCampina belonen al 
via deze systematiek, en het goede 
nieuws is: steeds meer partners 
sluiten zich aan!

Eiwit van eigen land

Stikstofbodemoverschot

Ammoniakuitstoot

Fosfaatbodemoverschot

Blijvend grasland

Natuur en landschap

Broeikasgasuitstoot

 Percentage van het totaal gevoerde eiwit: hoe  
meer eiwit van eigen land, hoe beter, en hoe  
efficiënter de benutting van stikstof en fosfaat.

 Kg stikstof per ha: hoe lager, hoe beter,  
want dat betekent dat een boer niet meer  
mineralen op zijn land brengt dan nodig is  
(en een te veel kan uitspoelen naar het milieu). 

Het kringloopcertificaat en de vinkjes

Elk jaar worden boeren getoetst aan zeven duurzaamheidsprestaties. 
Afhankelijk van de score krijgen ze een financiële beloning.

Kg ammoniak per ha: hoe minder ammoniak- 
uitstoot, hoe minder verlies van stikstof naar  
de lucht.

Kg fosfaat per ha: hoe lager, hoe beter, want dat  
betekent dat een boer niet meer mineralen op zijn land 
brengt dan nodig is. Dit getal kan ook negatief zijn: dan 
voert een boer dus meer fosfaat af dan hij aanvoert. 

 Percentage van het bedrijfsoppervlak.

 Percentage van het totale areaal.

CO2-equivalenten per kg melk.
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