
Verslag van de eerste loonwerkersbijeenkomst in Leeuwarden  

Sneeuw en kou trotserend, kwamen zo’n 50 loonwerkers uit de provincie Friesland dinsdag 22 

januari naar de Dairy Campus. Op deze proefboerderij in Leeuwarden organiseerde Vruchtbare 

Kringloop Noord-Nederland samen met CUMELA Nederland voor het eerst een themabijeenkomst 

voor loonwerkers. Het onderwerp voor deze middag was hoe Friese loonwerkers nog meer van 

toegevoegde waarde kunnen zijn voor melkveehouders als het gaat om ruwvoerteelt, 

eiwitproductie van eigen grond en precisielandbouw.  

Gesprekspartner ruwvoerteelt 

“Hoe kan ik met de melkveehouder meedenken?”. “Wat wordt van boeren verwacht qua teelt en 

eiwit van eigen grond?”. “Welke wetgeving geldt op het gebied van bodembeheer?” Na het 

openingswoord van VKNN-projectleider Froukje van de Molen, inventariseerde Bert Philipsen, 

onderzoeker bij Wageningen UR, de vragen die leven onder melkveehouders. Hij bevestigt dat 

loonwerkers steeds meer een adviseur voor de melkveehouders worden. “Op basis van data 

verkregen via grond-, mest- en kuilmonsters en opbrengstmetingen die jullie doen, kun je klanten 

teeltadviezen geven.” Het thema die deze middag centraal stond, was daarom: ‘De loonwerker als 

gesprekspartner voor de melkveehouder over ruwvoerteelt’. 

Volhoudbare toekomst 

Is de boer binnengelopen of leeggemolken? Naar aanleiding 

van deze prikkelende stelling vertelde Philipsen over de 

volhoudbaarheid van de melkveesector. Volhoudbaarheid 

heeft volgens Philipsen alles te maken met duurzaamheid, 

met je goed aanpassen aan de omstandigheden. ‘Als sector 

heb je steeds meer te dealen met de maatschappij. Met hoe 

stedelingen over jou en je product denken. Uit onderzoek 

blijkt dat stedelingen trots zijn op de Nederlandse 

zuivelproducten. Ik ben ervan overtuigd dat weidegang aan dat gevoel van trots bijdraagt. Als je in 

2030 nog melkveehouder wilt zijn, dan moet de grote meerderheid naar mijn mening weidegang 

blijven toepassen. Ik hoop van harte dat weidegang een vrije keuze blijft.’ Positief nieuws is dat het 

percentage bedrijven dat weidegang toepast, toe neemt. ‘Weidegang draagt bij aan maatschappelijk 

draagvlak, maar helpt de veehouder ook bij de afzet, de vermarkting en het economisch resultaat via 

weidepremie.’ 

Grondgebonden  

De melkveehouderij van de toekomst is grondgebonden. Philipsen: “Gras heeft veel functies. Een koe 

kan weidegras omzetten in melk, het dient als ruwvoervoorziening, als bodemverbeteraar en als 

buffer voor koolstof, water en fosfor in de bodem. Maar grasland heeft ook een belangrijke functie 

voor biodiversiteit, weidevogels en het landschap.” Van melkveehouders wordt verwacht dat ze 65% 

eiwit van eigen land halen (lees meer over commissie grondgebondenheid). Een loonwerker vroeg 

waarom er zoveel aandacht is voor eiwit van eigen land? “Niet alleen kost het aankopen van ruwvoer 

geld, maar er ontstaat ook steeds meer weerstand tegen import van overzees eiwit. Plus dat we de 

kringloop sluitend willen maken. Je zet de koe in zijn kracht door te laten grazen, een koe is de enige 

die gras kan verwaarden tot melk.”, aldus Philipsen.  

https://www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl/gewas-produceren-is-een-maar-van-gewas-melk-maken-is-twee/


Goed graslandbeheer 

Voor loonwerkers liggen kansen in het accuraat aanleveren van gegevens, waardoor een 

melkveehouder via de KringloopWijzer inzichtelijk krijgt waar managementruimte zit. “Uit cijfers 

blijkt dat soms wel 20 tot 30 procent verschil zit in het aandeel eigen eiwit bij dezelfde intensiteit. 

Ruwvoerteelt en ruwvoerbenutting zijn belangrijke sleutels. Dat betekent voor de boer slim omgaan 

met zijn huis- en veldkavel. Laat op een huiskavel de koe zelf grazen. En gebruik de veldkavel voor 

het kuilvoer. De hoeveelheid ruwvoer in een kuil is mede afhankelijk van welk mengsel gras de boer 

heeft gebruikt. Bij een mengsel weidegras maak je een keuze op basis van smakelijkheid, VEM-

gehalte en kroonroestresistentie. En bij maaitypes kijk je meer naar de totale droge stof-opbrengst. 

Goed graslandbeheer begint dus met welk type graszaadmengsel je adviseert. De volgende stap is 

goed bemesten en de mest tot waarde brengen. En het juiste maaimoment bepalen. Help je klant 

door het droge stof gehalte te meten in de kuil. Niet alleen met cijfers kun je helpen voederverliezen 

te voorkomen, maar ook door laagsgewijs in te kuilen (lasagnekuil) en netjes uit te kuilen. Maar denk 

ook aan graslandvernieuwing, bandenspanning en ontwatering: klanten zullen je dankbaar zijn als je 

meedenkt over grasland- en bodembeheer. Zorg dat je een goede gesprekspartner bent en blijft.”  

‘Denk als een akkerbouwer’ 

Na een korte pauze ging Philipsen in op ‘hoe krijg je grip 

op gras’. “Hoe mooi zou het zijn als de boer zich niet 

alleen bezig houdt met melkcontrole, maar ook met een 

soort ‘grascontrole’? Dus dat een melkveehouder niet 

alleen naar bedrijfsresultaat kijkt, maar ook naar perceel 

resultaten. Net zoals een akkerbouwer.” Sensoren zullen 

daar in de toekomst bij helpen, bijvoorbeeld bij het doen 

van groeivoorspelling en het inschatten van 

graslandopbrengst en het ruw eiwitgehalte. “Als 

loonwerker kun je adviseren over het maaimoment of 

beweiding. Dat klinkt nu nog spannend, maar dat zou 

betekenen dat je planning van jaarbasis naar dagbasis gaat.” 

De beste man zit op de kuil 

Tot slot gaf Philipsen de loonwerkers nog drie tips mee. “Zorg voor goede communicatie met je klant, 

bijvoorbeeld op het gebied van planning. Dat is het eerste aandachtspunt om beter te presteren op 

het gebied van ruwvoerwinning. Bespreek vooraf met je klant wat het de komende jaren wil 

bereiken. En evalueer dat ook. Ten tweede: Kijk samen of het grasland op orde is, want een goede 

grasmat loont. Op het weer heb je geen invloed, maar op de bemesting, het tijdstip van maaien en 

grassoort wel. Kijk je bij voederwinning naar groeidagen of naar de verwachte opbrengst droge stof? 

Het beperken van broeiverliezen in de kuil is het derde aandachtspunt voor een goed economisch 

resultaat: voor een goede dichtheid in de kuil, zorg je voor laagsgewijs inkuilen en bepaal je de juiste 

bandenspanning en normgewicht voor aanrijden.” De loonwerkers kregen nog een compliment: 

“Dankzij jullie hebben boeren forse winst gemaakt op het voorkomen van inkuilverliezen.”  

Rondleiding 

Ter afsluiting volgden de loonwerkers in twee groepen een rondleiding op de Dairy Campus en 

werden ze bijgepraat over een onderzoek naar uitgebalanceerde rantsoensamenstelling voor 

melkvee. 


