
Life Long Learning Cursus Sustainable Dairy Health 

 

Dag 1 Circulaire landbouw in Nederland – van politiek naar praktijk 

Datum  20 mei 2022 

Tijd  9:00 – 17:00  

Locatie Wageningen Campus, Gebouw 105 ‘Omnia’  

Hoge Steeg 2, 6708 PH  Wageningen  

Deelnemers Alleen open voor deelnemers aan de gehele cursus 

Leerdoel De deelnemers gaan naar huis met een goed begrip van wat circulaire 

melkveehouderij is, welke elementen daarin een rol spelen en wat de 

mogelijke gevolgen zijn voor het bedrijf en specifiek voor de diergezondheid. 

Daarbij worden enkele voorbeelden besproken van hoe je als dierenarts 

hierop in kunt spelen en toegevoegde waarde kunt hebben. 

Coördinatie Gerrit Hegen en Miel Hostens  

Programma 
 

9:00 – 9:25 Theo Lam - Faculteit 
Diergeneeskunde 

Welkom en introductie cursus 

9:25 – 9:50 Miel Hostens - Faculteit 
Diergeneeskunde 

Ontwikkelingen melkveehouderij in Nederland 
en daarbuiten 

9:50 – 10:35 Frank Verhoeven – 
Boerenverstand 

Wat is dat eigenlijk ‘kringlooplandbouw’? 

10:35 – 11:00 Koffie/Thee pauze 

11:00 – 11:45 Corina van Middelaar – 
Wageningen Universiteit 

Kringlooplandbouw op het melkveebedrijf: 
koolstof centraal 

11:45 – 12:30 Geart Benedictus – voorzitter 
stuurgroep Veenweide 

Lessen te leren uit de aanpak van 
broeikasgassen in het veenweidegebied 

12:30 – 13:15 Lunch pauze 

13:15 – 14:00 Frank Verhoeven – 
Boerenverstand 

Kringlooplandbouw op het melkveebedrijf: 
fosfor en stikstof centraal 

14:00 – 14:45 Gerrit Hegen –  
de Boerenveearts 

Bodem – plant – dier: Kansen voor de 
dierenarts!  

14:45 – 15:05 Koffie/Thee pauze 
15:05 – 15:35 Bernd Hietberg – Dierenarts Het 

Drentse Hart 
Grip op Gras: de dierenarts als weide coach 

15:35 – 16:20 Gerard Migchels – Wageningen 
Livestock Research 

Kringlooplandbouw: waar wordt de komende 
jaren op ingezet? 

16:20 – 16:50 Studenten  Presentatie casus Dutch Dairy Challenge 

16:50 – 17:00 Theo Lam en Miel Hostens Evaluatie en vervolg cursus 

 

  



Dr. Miel Hostens 

Universitair docent afdeling gezondheidszorg landbouwhuisdieren 

 

Ontwikkelingen in de melkveehouderij in Nederland maar ook 

daarbuiten 

Miel vertelt over het belang van de melkveehouderij in de 

voedselvoorziening van de mens, de rol die de melkveehouderij 

speelt in de klimaatverandering vanuit een internationaal 

perspectief. Het doel van deze voordracht is om informatie aan te 

bieden die dierenartsen kunnen gebruiken in hun gesprek met 

melkveehouders en burgers. 

 

 

 

 

Ir. Frank Verhoeven  

Eigenaar Adviesbureau Boerenverstand 

 

Wat is dat eigenlijk ‘kringlooplandbouw’? 

In deze lezing wordt ingegaan op de definitie van ‘circulariteit’, waar 

hebben we het eigenlijk over? Is er ruimte voor gangbare bedrijven of 

moet iedereen omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering? Het 

gaat uiteindelijk om de bodem, water, klimaat en biodiversiteit. Maar 

op welk niveau (gebied, regio, provincie, land) moet dat eigenlijk 

circulair zijn en hoe meet je dat op het boerenerf? Ook termen zoals 

de kritische depositie waarde zullen aan bod komen. Het doel van deze voordracht is om bij 

te dragen aan een denkpatroon van dierenartsen, gericht op circulariteit, ook als dat tot 

extensivering van de melkveehouderij leidt. 

 

 

 

Dr. Ir. Corina van Middelaar 

Universitair docent Animal Production Systems  

Wageningen Universiteit  

 

Kringlooplandbouw op het melkveebedrijf: koolstof centraal 

In deze presentatie zal de kringloop van koolstof op het 

melkveebedrijf besproken worden. Het broeikasgas CO2 is natuurlijk 

bekend, maar er is meer, denk aan methaan en lachgas. Wat gaat er 

allemaal in, wat gaat eruit en aan welke knoppen kun je draaien om 

die kringloop te beïnvloeden? Het leerdoel van deze presentatie is 

dat deelnemers inzicht krijgen hoe je komt tot goede KPI’s  voor CO2-emissie op het 

melkveebedrijf. 

 



Dr. Geart Benedictus 

Stuurgroep Veenweide 

 

Van politiek naar praktijk: lessen uit de aanpak van broeikasgassen 
in het veenweidegebied 

Aanpassing van de waterstand in het veenweidegebied om 
broeikasgassen tegen te gaan heeft meer gevolgen dan alleen CO2. 
Hoe zit dat precies in elkaar, wat moeten we er als rundveedierenarts 
van weten en wat kunnen we toevoegen? Het doel van deze 
presentatie is om inzicht te geven in de achtergronden van de 
aanpassing van de waterstand; in veenweidegebieden, maar 
bijvoorbeeld ook in gebieden met beekdalen. Wat zijn de gevolgen voor diergezondheid en   
-welzijn waarmee melkveehouders dan te maken krijgen? Wat is het effect van beheer van 
natuurgrond door boeren op de bedrijfsvoering? 

 

 

 

Ir. Frank Verhoeven  

Eigenaar Adviesbureau Boerenverstand 

 

Kringlooplandbouw op het melkveebedrijf: fosfor en stikstof centraal 

In discussies over het milieu is het stikstof waar het om lijkt te draaien 

en dat enorme consequenties heeft voor verschillende bedrijfstakken. 

De landbouw niet in het minst. Maar als eindige grondstof is fosfor net 

zo belangrijk. In deze presentatie wordt ingegaan op de kringloop van 

stikstof en fosfor op het melkveebedrijf. Hoe meet je wat erin en wat 

eruit gaat, en hoe kun je daar wat aan doen? Het doel van deze 

presentatie is dat deelnemers inzicht krijgen hoe je komt tot goede  

KPI’s voor stikstof en fosfor op het melkveebedrijf. 

 

 

 

Drs. Gerrit Hegen 

De Boerenveearts 

 

Bodem – plant – dier: Kansen voor de dierenarts!  

Gerrit richt zich al jaren op een integrale kijk op bodem-plant-dier op 

het melkveebedrijf en de centrale rol van de koe daarin. Hij zal 

aandacht besteden aan hoe je vanuit kennis over de bodem en de 

planten die de koe eet, meer te weten kunt komen over de 

gezondheidssituatie van de koe. Kringlooplandbouw leidt tot anders 

voeren en vraagt om nauwkeurige afwegingen, maar biedt ook kansen. Het leerdoel van de 

discussie die Gerrit met de deelnemers zal voeren is een voorzet van een risicoanalyse 

bodem-plant-dier door de dierenarts. 

 



Drs. Bernd Hietberg  

Dierenarts Het Drentse Hart 

 

Grip op Gras: de dierenarts als weide coach 

Gras, het belangrijkste voedingsmiddel voor de melkkoe is een enorm 

belangrijk onderdeel van de kringloop op het melkveebedrijf. Een 

aantal dierenartsen in Nederland, waaronder Bernd, heeft zich 

toegelegd op de kennis rond het grasland en mag zich weidecoach 

noemen. Bernd zal zijn achtergrondkennis over grasland en 

graslandbeheer met ons delen en praktische aanknopingspunten 

leveren waar je als rundveedierenarts meteen mee aan de gang kunt. Het doel van zijn 

presentatie is te laten zien dat weidegang voor de dierenarts meer is dan werkverschaffing  

om de nazomerdip op bedrijven met weidegang op te lossen. 

 

 

Ir. Gerard Migchels 

Senior projectleider Wageningen Livestock Research  

 

Kringlooplandbouw: Waar wordt de komende jaren op ingezet? 

Gerard Migchels is als projectleider betrokken bij tal van projecten 

waarin onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om de 

circulariteit op melkveebedrijven te verbeteren. Via de informatie uit 

dat soort projecten wordt de koers voor de toekomst uitgezet. Hij 

geeft graag een inkijkje en zal daarbij ook de discussie over 

diergezondheid niet uit de weg gaan. Het leerdoel van zijn presentatie 

is inzicht te geven in de mogelijkheden om de circulariteit op een grote diversiteit aan 

bedrijfsstijlen in de Nederlands melkveehouderij te verbeteren zonder te switchen naar een 

biologische bedrijfsvoering. 

 

 

 

Dutch Dairy Challenge – innovatie gedreven circulaire landbouw 

www.dutchdairychallenge.nl 

 

Een interdisciplinair team van studenten vanuit de technische 

universiteit Eindhoven, Wageningen en Utrecht ging eind maart 2022 

in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven aan de slag met een 

innovatieve ideeën voor de toekomst van de melkveehouderij. Hierbij 

is de challenge gericht op het houden van koeien in 2050 op een 

gezonde, duurzame en economisch haalbare manier. Tijdens deze presentatie zal de aanpak 

en beredeneerde oplossing van één of meest beloftevolle challenges ‘gepitched’ worden aan 

de deelnemers. 

http://www.dutchdairychallenge.nl/

