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Doel project

Inzicht in bepalende factoren op het melkveebedrijf, gelinkt aan 
natuurinclusieve bedrijfsvoering (aandeel grasgevoerd, kruidenrijkheid 
rantsoen, gevoerd natuurhooi) en in welke mate deze eigenschappen 
van melk beïnvloeden (vitaminen-, mineralen-, vetzuursamenstelling, 
smaak)

Projectpartners: NoorderlandMelk, de Fryske, CZ Rouveen, Living Lab 
Frieslân, Aeres Hogeschool, 20 melkveehouders, Mesdag Fonds.

Looptijd project: april 2019 – december 2021



Verzamelde data 2020

20 melkveehouders
• analyses melk (1x vitaminen, 4x mineralen, 4x uitgebreide 

vetzuuranalyse), tankmelk, referentiemelk (NL gemiddelde) 
• botanische samenstelling grasland in mei, op het moment van weiden 

en monstername
• veevoergegevens 
5x kaasproductie van 1 individueel bedrijf 



Onderzoek Aeres
Er is gefocussed op de volgende vragen:

1. Is er een relatie tussen botanische samenstelling en 
melkparameters in kwartaal 2?

2. Is er een relatie tussen kaas- en melkparameters?
3. Is er een relatie tussen rantsoengegevens en 

melkparameters?



Onderzoek Aeres
Er is gefocussed op de volgende vragen:

1. Is er een relatie tussen botanische samenstelling en 
melkparameters in kwartaal 2?



Veldwerkperiode van 7 mei in Groningen – 29 
mei in Drenthe

7

7 mei als eerste in Ten Post (Groningen)

11 mei in Baaium met  weidevogelexcursie; caravan in 
Oudega (Friesland)

• 29 mei als laatste in Wapserveen (Drenthe)

28 mei in Lierderholthuis (Overijssel)



Het veldwerk voor de vegetatie-opnamen
- 10 dagen: per dag 2 bedrijven x  2 percelen x 2 

opnamen = 80 vegetatieopnamen
- Vegetatieopname (Braun Blanquet) in grasland 5 x 5 

meter; in vlak eromheen extra soorten opgenomen
- Plaats, percelen waar de koeien grazen in de periode 

van melkmonstername voor Melklab 2.0 (2e helft mei)
- Plantensoorten en hun bedekkingen genoteerd (in 

bedekkingsklassen)

Verspreiding deelnemende bedrijven

 
Tabel 2.1: codes, ordinale schaal en betekenis van de codes Braun Blanquet-opnamen. 

Code Ordinale schaal Abundantie Bedekking 

r 1 1 exemplaar < 5 % 
+ 2 2 – 4 exemplaren < 5 % 
1 3 5 – 20 exemplaren < 5 % 

2m 4 > 20 exemplaren < 5 % 
2a 5 n.v.t. 5 – 12,5 % 
2b 6 n.v.t. 12,5 – 25 % 
3 7 n.v.t. 25 – 50 % 
4 8 n.v.t. 50 – 75 % 
5 9 n.v.t. 75 – 100 % 

 



Het werk in beeld

7 mei Ten Boer



Resultaten aantal en verdeling kruiden
- 68 verschillende soorten 

grassen en kruiden 
aangetroffen

- 19 grassen en 49 kruiden
- Variatie o.m. in aantal soorten 

in de som van opnamen per 
bedrijf:

- laagste aantal: 6 soorten
- hoogste aantal: 39 soorten
- Variatie in aandeel kruiden 

(figuur 1, volgende slide)

- Verdere verwerking data en 
analyse data i.r.t. 
melkgegevens



Het aandeel kruiden in percentage van de 
totale bedekking van de vegetatie, per bedrijf.

Figuur 1: Het aandeel kruiden in percentage van de totale bedekking van de vegetatie, per bedrijf.
DIW



Conclusie (formulering als in rapportage):
1. Is er een relatie tussen vegetatiedata en 
melkparameters in kwartaal 2

• Het onderzoeksdeel naar botanische samenstelling geeft op één aspect van 
melkkwaliteit een significante positieve relatie. De hoeveelheid CLA in de melk in Q2 
is significant hoger bij een grotere kruideninname. De mate waarin kruideninname 
CLA doet toenemen is door een lage R² niet met grote zekerheid te zeggen. In het 
model is de verhouding 1% meer van de berekende kruideninname leidt tot een 
toename van CLA van 2,8 % m/m vetzuren in de melk.

• Uit de verschiltoets in CLA, LA, ALA en Ω3/Ω6-verhouding als gevolg van een hoge of 
lage kruideninname blijkt dat er bij hoge kruideninname een significant effect is op 
de CLA in de melk.

• Kortweg: 
• Bij uitgevoerde analyse is significant:         kruideninname hoger ---- CLA in melk hoger

12DIW



Onderzoek Aeres
Er is gefocussed op de volgende vragen:

2. Is er een relatie tussen kaas- en melkparameters?





Conclusie (formulering als in rapportage):
2. Is er een relatie tussen kaas- en 
melkparameters?
• De significante relatie tussen (on)verzadigde vetten in de melk en 

(on)verzadigde vetten in de kaas is tegen de verwachting in. Minder 
verzadigd vet in melk leidt tot meer verzadigd vet in kaas, en dat geldt 
ook voor het onverzadigde vet. De proefomvang is te klein en dus de 
uitkomst te onzeker om deze uitkomst te veralgemeniseren.

• Kortweg: 
• Geen betrouwbare uitkomst
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Onderzoek Aeres
Er is gefocussed op de volgende vragen:

3. Is er een relatie tussen rantsoengegevens en 
melkparameters?



Conclusie (formulering als in rapportage):
3. Is er een relatie tussen rantsoengegevens 
en melkparameters?
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Het antwoord op de onderzoeksvraag: “Is er 
op bedrijfsniveau een correlatie tussen
rantsoensamenstelling en melk- en 
kaasparameters?” luidt dan ook: Ja, er zijn
diverse onderdelen van het rantsoen die 
invloed hebben op de melkparameters. Voor 
de kaasparameters kon dit niet vastgesteld
worden.

Afhankelijke  variabelen Significante onafhankelijke 
variabelen

%onverzadigde vetzuren Aandeel vers gras
(neg) Aandeel bijproducten

%verzadigde vetzuren (neg)Aandeel vers gras
Aandeel bijproducten

Ω3/Ω6 Kwartaal
Aandeel vers gras

Aandeel gras

CLA Aandeel vers gras
Aandeel gras

C18 (LA) (neg) Aandeel gras

C18 (ALA) Aandeel vers gras
Aandeel gras



Onderzoek Aeres
DisclaimerDisclaimers:

- Aeres Hogeschool Dronten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het 
gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

- Het onderzoek ging om het vinden van correlaties tussen de onderzochte parameters. Het is belangrijk om aan 
te geven dat hieruit geen causale verbanden kunnen worden verondersteld door de omvang van het onderzoek. 
Het onderzoek heeft vooral een exploratieve waarde.

Het volledige onderzoeksrapport is te vinden via: https://defryske.frl/wp-
content/uploads/2021/11/Eindrapport-Melklab-definitief.pdf



Overige (eigen) analyses

• Smaak testen kaas/ rauwe melk: geen relatie gevonden tussen melk 
en kaas. Kaassmaak is procesmatig beter te beïnvloeden.

• Geen relaties gevonden qua vitaminen en mineralen.



Samenvatting 
Op basis van eigen analyses, aangevuld met literatuur onderzoek

Component Wat willen we? Verhoging door: Verlaging door

Onverzadigde vetzuren ↑ Vers gras Perspulp, krachtvoer, 
overige bijproducten

Poly onverzadigde 
vetzuren

↑ Vers gras Kuilgras

Omega 3 ↑ Vers gras (in mindere mate kuilgras)
Rode klaver (in mindere mate witte 
klaver)
lijnzaad

Snijmais
Graan
krachtvoer

Omega 6 ↓ Snijmais 
krachtvoer

Voederbiet
Lijnzaad
gras

CLA ↑ Vers gras (in mindere mate kuilgras)
Rode en witte klaver
Olie en oliehoudende zaden

maiskuil, voederbiet, 
sojameel, krachtvoer



Claims

• Bv: “Calcium is goed voor de botten”
• Claims aanvragen is een jarenlang en zeer kostbaar proces. Claims 

moeten wetenschappelijk worden onderbouwd. 
• Van de honderden aanvragen voor claims die zijn aangevraagd in 

relatie tot vetzuren in zuivel zijn slechts enkele goedgekeurd. Deze 
lijken echter niet bruikbaar voor Melklab (hebben alleen betrekking 
op heel specifieke zaken rondom bloeddruk en kinderen).

• Een vergelijkende claim is wel mogelijk, bv dit product bevat een 
verhoogd gehalte CLA’s



Vergelijkende claims
Er is een ‘verhoogd gehalte’ van een bepaald nutriënt als dit met tenminste 30% 
meer aanwezig is dan in vergelijkbare producten.

Q1: Tot. CLA 

(%)

Q2: Tot. CLA

(%)

Q3: Tot. CLA

(%)

Q4: Tot. CLA

(%)
Geselecteerde groep

Melklab
0,65 1,14 1,26 1,11

Referentie 0,40 0,50 0,40 0,42
Significantie tov referentie NS ,018 NS ,000

Referentie + 30% 0,52 0,65 0,52 0,55

Q1: Tot. Ω3

(%)

Q2: Tot. Ω3

(%)

Q3: Tot. Ω3

(%)

Q4: Tot. Ω3

(%)
Geselecteerde groep

Melklab
1,03 1,02 1,21 1,33

Referentie 0,72 0,80 0,80 0,68
Significantie tov referentie ,014 ,033 ,041 ,014

Referentie + 30% 0,94 1,04 1,04 0,88



Meten van vetzuren in melk

• QC analyse is zeer kostbaar (ca. €160/ monster).
• Via infraroodtechniek meet Qlip in elke tank het vet- en eiwit%.
• Het is mogelijk om via deze techniek uit hetzelfde monster ook 

andere vetzuren te meten in melk (extra kosten < €1/ monster). De 
analyse is minder nauwkeurig, afhankelijk van het vetzuur. Enkele 
vetzuren zijn redelijk nauwkeurig te meten (C14, C16, C18). CLA en 
omega3 zijn maar in kleine hoeveelheden aanwezig in melk en 
daardoor weinig nauwkeurig. De totale hoeveelheid onverzadigde 
vetten zijn wel redelijk nauwkeurig te bepalen. 

• Benchmark waarde wel mogelijk (gemiddelde over meerdere 
tankmelkmonsters).



Benchmark onverzadigde vetzuren
Rollend gemiddelde van laatste k dagen 

k = laatste leverantie

k = 6 dagen

k = 14 dagen

Bron: Qlip B.V.



Benchmark omega-3
Rollend gemiddelde van laatste k dagen 

k = laatste leverantie

k = 6 dagen

k = 14 dagen

*andere veehouder gebruikt t.o.v. vorige slide

Bron: Qlip B.V.



Benchmark

Trade-off
rollend gemiddelde

VS

k = laatste leverantiek = 14 dagen

Bron: Qlip B.V.



Melkwijzer



Vragen?


