Vragen en antwoorden:
Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij
Staat je vraag er niet bij, stel je vraag dan aan:




je veldmedewerker of gebiedscoördinator
of stuur een mail aan bbm@anbbrabant.nl

Vragen m.b.t. invullen 9 indicatoren uit de Kringloopwijzer:


Weidegang:
Vragen:

Kunnen we bij weidegang alleen die van de koeien invullen, niet van de kalveren? Wat te
doen als de koeien niet geweid worden, maar alleen het jongvee?

Wat vul je in bij weidegang als alle dieren worden geweid?
Antwoorden:

Als je de koeien weidt, dan de uren van de koeien invullen. Als je alleen jongvee weidt,
dan dat graag apart aangeven in de tabel.

Als alle dieren worden geweid, dan vul je de uren voor de melkkoeien in; daar krijg je
punten voor.

Je wordt beloond voor de uren weidegang die zijn genoteerd in de KringloopWijzer.



CO2 emissies:
Vraag:
Welk krachtvoer is lager in CO2 emissie dan sojaschroot?
Antwoord:
Zie het document ‘Rekenregels van de KringloopWijzer’ bijlage 4 pagina 143 daar staat een
hele lijst met alternatieven en uitgerekend wat de CO2 emissie daarvan is. Bijvoorbeeld aan
raapschroot wordt een veel lagere CO2 emissie toegerekend dan aan sojaschroot:
Raapschroot:
800 g CO2/ kg
Sojaschroot bestendig:
4475 g co2/kg
https://www.mijnkringloopwijzer.nl/media/favnqjg4/rekenregelrapport-klw-2020.pdf



Eiwit van eigen land:
Vragen:

Hoe zit het als je voer uit de buurt aankoopt telt dit ook als eiwit van eigen land?

Per 2022 wordt de berekeningsbasis van eiwit van eigen land aangepast dat gaat een
impact hebben op bedrijven. Hoe wordt daar mee omgegaan?
Antwoorden:

Nee, in de KringloopWijzer wordt geen rekening gehouden met buurtcontracten.

De Biodiversiteitsmonitor gebruikt de uitkomsten van de kringloopwijzer, dus ook in
2022 voor eiwit van eigen land. Aanpassingen van de berekeningswijze in de
kringloopwijzer kunnen invloed hebben op de uitkomst tov voorgaande jaren.



Stikstofbodemoverschot:
Vraag:
Als je meedoet met de BEX als biologisch bedrijf moet je dan voor de biodiversiteitsmonitor
uitgaan van BEX of forfait van stikstof?
Antwoord:
De KringloopWijzer rekent met bedrijfseigen cijfers. Dus de bedrijfsspecifieke excretie wordt
meegenomen in de berekeningen van de kengetallen in de kringloopwijzer. De forfaits staan
hier in ter vergelijk.



Gebruik van stikstofkunstmest:
Vraag:
Mineralenconcentraat (kunstmestvervanger) valt bij de kringloopwijzer niet onder kunstmest,
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Vragen en antwoorden:
dus hier dan ook niet?
Antwoord:
Nee, het model volgt de KringloopWijzer. In het model valt deze onder dierlijke mest en hier
dus ook.


Eigen zuivelverwerking en Kringloopwijzer:
Vraag:
Hoe zit het als al de op het bedrijf geproduceerde melk ook op het bedrijf verwerkt of gebruikt
wordt.
Antwoord:
Ook dan wordt de Kringloopwijzer als basis genomen en moet de KringloopWijzer ingevuld
worden voor alle melk die op het bedrijf geproduceerd wordt.

Vragen m.b.t. invullen 4 Groene Indicatoren:


Vraag:
Hoe doe ik het precies met de 4 groene indicatoren en welke gronden tellen mee?
Antwoord:
Alle groene indicatoren kan je met de veldmedewerker van het collectief bespreken. Alle zaken
die je precies doet mogen aangegeven worden bij de collectieven. En alle gronden die
opgegeven worden in de Gecombineerde Opgave tellen mee.



Vraag:
Valt grasklaver ook onder kruidenrijk grasland?
Antwoord:
Grasland (bijvoorbeeld gewoon Engels raaigras met klaver) valt niet onder een BBM pakket en
is dus geen kruidenrijk grasland.



Vraag:
Ik doe volgens mij wel dingen die onder de groene indicatoren vallen, ik heb bijv. wel groene
dooradering, maar ik heb mezelf nog nooit ergens voor aangemeld. Is dat interessant om dat
nu te doen?
Antwoord:
Al ben je niet gemeld bij ANLB of STILA of is groene dooradering niet meegenomen in je
Gecombineerde Opgave dan kunnen ze toch meetellen voor het BBM. Als je kan aantonen dat
je ze in bezit hebt en dat ze op je grond liggen hoeven ze niet perse met een beheercontract
onderlegd te zijn.



Vraag:
Wanneer je 100 % grasland hebt, maar 50% is natuurlijk grasland gepacht van een TBO. Heb
je dan maar 50% blijvend grasland op je bedrijf? Volgens RVO wel in ieder geval.
Antwoord:
Er wordt gerekend met wat opgegeven is in de Gecombineerde opgave en dus in de
KringloopWijzer terecht komt. Overleg even met je veldmedewerker over deze gronden die je
gebruikt.



Vraag:
Hoe zit het als je ook bos in eigendom hebt, telt dit ook mee? En een poel?
Antwoord:
Deze worden door de collectieven ingetekend. Geef dit aan bij de veldmedewerker die kan je
precies vertellen wat wel en wat niet meetelt. Bij bos telt een zone van 10 meter aan de
buitenrand mee bij de groenblauwe dooradering.
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