
VAN DALE

kring·loop (de; m;  
meervoud: kringlopen):  
cirkelvormige beweging; 
ontwikkeling waarbij 
dezelfde toestand 
telkens terugkomt.

De 
kringloop 
van een 
koe

STIKSTOF
boer is boeman

MINISTER SCHERPT FOSFAATREGELS AAN

WIKIPEDIA

Een kringloop of cyclus  
is een proces waarbij enkele 
stadia elkaar opvolgen, maar 
uiteindelijk de uitgangs- 
toestand weer wordt  
bereikt. Schematisch kan een 
kringloop daarom worden 
weergegeven door de stadia 
in een cirkel te tekenen. 
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1.  Kringloopboeren kopen niet
meer  veevoer en kunstmest 
dan nodig. Daarbij proberen 
ze de kringloop van koe >
melk > bodem > gras  zo
efficiënt mogelijk te laten 
werken. Ze verliezen dan 
zo min mogelijk fosfaat en 
stikstof naar lucht en water. 

2.  Om melk te kunnen maken 
heeft een koe eiwit, energie 
en structuur nodig. Eiwit 
is een stikstofverbinding. 
Door een goede balans 
tussen eiwit, structuur en 
energie in het voer wordt 
het eiwit maximaal benut. 
Koeien verliezen dan minder 
stikstof naar hun omgeving. 

3.  Hoe het zit met die balans, 
leest een boer bijvoorbeeld af 
aan het ureumgetal in de melk. 
Ureum is een stikstofverbin-
ding. Elke drie dagen stuurt 
de melkfabriek cijfers op over 
de melk. Is het ureumgetal te 
hoog, dan krijgt een koe te veel
eiwit (stikstof ) of te weinig 
energie. 

4.  Een kringloopboer probeert 
ook de mest van zijn koeien te 
verbeteren. Met meer struc- 
tuur in het voer is de stikstof in 
de bodem langer beschikbaar 
voor het gras (de stikstof wordt 
dan organisch gebonden). 
Ook dan verdwijnt er minder 
stikstof naar het milieu. 

5.  Daarnaast kan de boer 
kruidenrijk grasland zaaien, 
met klaver dat stikstof bindt 
uit de lucht (er is dan minder 
kunstmest nodig). Misschien 
plaatst hij zonnepanelen 
op zijn stallen, zodat hij zijn 
eigen energie produceert. 
Of hij gaat melk en vlees 
afzetten via de korte keten, 
bijvoorbeeld via zuivel-
coöperatie Delflandshof, 
Delflandse Vleesmeesters 
en Delflandse Kaasmeesters 
(zie p. 27-29). Dat scheelt de 
nodige transportkilometers. 
Zo werkt een kringloopboer 
stap voor stap aan een 
betere kringloop, óók in 
de regio. 

Geen grote ‘kuil’ voor Arnold van Adrichem: hij bewaart zijn gemaaide 
gras in afzonderlijke balen op zijn erf. En hij weet precies wat in welke 
baal zit. Want nee, het ene gras is het andere niet. Gras bestaat uit 
eiwit, maar ook uit energie (voor de melk) en structuur (om de pens 
goed te laten werken). In het voorjaar heeft het gras wat meer energie, 
in het najaar wat meer eiwit en ook kortgemaaid gras is eiwitrijk.

“Het is belangrijk te zorgen voor een goede balans tussen energie, 
structuur en eiwit. Ik  voer het hele jaar een heel eiwitarme brok. In 
de zomer voer ik alleen gras, dan is er eiwit genoeg, en omdat ik een 
overschot eiwit heb, koop ik een beetje mais bij, daardoor kun je je 
eiwit optimaal benutten. In de winter voer ik dan kuilgras uit de balen, 

daar hou ik een hele boekhouding van bij. De koeien krijgen drie 
van die balen per dag en dan kijk ik weer naar het ureumgetal 
(stikstof ). Als het ureum te laag wordt, dan doe ik er een herfstbaal 
bij met meer eiwit. 

Hoe meer cijfers, hoe meer knoppen waaraan je kunt draaien. Als 
ik zie dat de koeien maar veertig keer herkauwen, dan moet er 
meer structuur bij, want dan gaat het voer te snel door de pens. Ze 
mesten dan vaak heel dun. De kunst is om dat gras een dag of drie 
in die pens te houden. Met te weinig structuur gaat het te snel door 
de koe en komen al die vezels uit dat gras weer in de mest. Dan heb 
je je koe gevoerd, maar komt het er aan de achterkant weer uit.”

En zo ziet dat eruit in de praktijk

Meer eiwitrijk  
voeren

Te weinig ureum  
in de melk

Kringlooplandbouw in 5 stappen 
De kringloop is  

nooit helemaal rond 

•  Een koe eet gras, poept op 
het land, waarna de bodem 
van die mest weer gras maakt. 
Mineralen als fosfaat en stikstof 
kunnen in die kring- 
loop eindeloos rondgaan. 

•  Alleen is de kringloop niet 
helemaal gesloten. Vlees en 
melk verlaten de kringloop 
als voedsel voor mensen, 
terwijl onze eigen ‘mest’ niet 
terugkomt op de weilanden en 
akkers. Als koeien poepen en 
plassen, verdwijnt er bovendien
stikstof naar de lucht. 

•  Om mineralen als stikstof en 
fosfaat terug te brengen in de 
kringloop, kopen boeren extra 
(kunst)mest en veevoer. 

•  Wordt er te veel stikstof en 
fosfaat aangevoerd of wordt het 
niet efficiënt genoeg benut, dan
verdwijnt het naar het milieu. 
Verspilling van grondstoffen 
kost een boer onnodig geld en 
is ook slecht voor de lucht- en 
waterkwaliteit.

Hoe weet een boer of er sprake is van 
stikstofverlies?

Dat vertelt de ureumwaarde van de melk.

Wat kan een boer doen om  
stikstofverlies tegen te gaan?

Koeien minder eiwitrijk voer geven.

Eiwit is een 
stikstof-  

verbinding

De ureumwaarde 
van de melk zegt 

iets over het 
eiwitgehalte  
van het voer

Te veel eiwit in 
het voer leidt tot  

verlies van stikstof

Minder eiwitrijk  
voeren

Te veel ureum  
in de melk
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Minder verlies van fosfaat en stikstof 
bij een goede kringloop

aanvoer
(kracht)voer

voer van 
eigen land

gras

koe bemest
grasland

afvoer
melk

aanvoer
(kunst)mest

koe

verlies overschot 
fosfaat en stikstof 
via lucht en water

De koe bemest de bodem waardoor het 
gras kan groeien: het voedsel van de koe. 
Bij kringlooplandbouw laat een boer deze 
kringloop zo goed mogelijk werken. De 
aanvoer van (kracht)voer en (kunst)mest 
kan dan omlaag, zodat een boer minder 
fosfaat en stikstof naar het milieu verliest.

Minister Schouten op werkbezoek 
bij melkveehouder en kringloopboer 
Maarten Moerman, juni 2020

WAT WIL DE MINISTER 
EIGENLIJK?

In 2018 schrijft minister Schouten haar  
visie Landbouw, natuur en voedsel: waarde-
vol verbonden. Met deze visie maakt ze 
expliciet de keuze voor kringlooplandbouw, 
die ze beschrijft als:  
“In een stelsel van kringlooplandbouw 
gebruiken akkerbouw, veehouderij en 
tuinbouw in de eerste plaats grond- 
stoffen uit elkaars ketens en reststromen 
uit de voedingsmiddelenindustrie en 
voedingsketens. Die circulaire ketens 
kunnen verschillend zijn ingericht: binnen 
een bedrijf, een regio, Nederland of 
grensoverschrijdend. Het motto is: lokaal 
wat kan, regionaal of internationaal wat 
moet.”

Als het aan de minister ligt komt overal 
de koe weer in de wei, maken boeren 
zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare 
energie, krijgen koeien in de eerste plaats 
gras of gewas- en voedingsresten en 
werken boeren met een wederkerig 
bodembeheer (voedingsstoffen onttrekken 
en de bodem weer voeden) en steeds 
minder kunstmest. De minister richt zich 
daarmee iets meer op regionaal niveau en 
minder op bedrijfsniveau, zoals de boeren 
van Midden-Delfland doen. 
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