T H E M A B I J E E N K O M S T

Aalt Dijkhuizen motiveert jonge melkveehouders
productie per koe op te schroeven

Intensiveren in het
Groene Hart
De jongerenraad van voerleverancier De Samenwerking had een pakkende titel bedacht om zo veel mogelijk mensen te interesseren voor zijn
thema-avond. Onder het motto ‘Wat doe jij over 170 weken?’ werd subtiel verwezen naar het voor veehouders bijna magische jaar 2015.
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Dijkhuizen maakte duidelijk
dat het inkomen van de melkveehouderij niet van de overheid moet komen. ‘Als het
een periode tegenzit, moeten
boeren niet naar Den Haag
om te protesteren. Veehouders moeten het zoeken bij de
klant, het inkomen ligt in de
markt. Melkveehouderij is in
de kern een economische activiteit.’

dat de melkprijs sinds 1960,
inclusief inflatiecorrectie, gestegen is met 54 procent, terwijl arbeid en grond 269 en
422 procent duurder zijn geworden, dan is duidelijk dat
een intensieve productie
noodzakelijk is.’
Hoewel Dijkhuizen erkende
dat zijn visie niet door alle
wetenschappers uit Wageningen wordt gedeeld, was hij
overtuigd van zijn filosofie.
‘Het milieu is beter af bij een
intensivering; een hoge productie per dier leidt tot de
laagste CO2-uitstoot. Vergelijk

W

elke toekomstplannen
passen bij het quotumvrije tijdperk? En welke koe?
Aalt Dijkhuizen, voorzitter
van de raad van bestuur van
Wageningen UR, presenteerde een zonnig toekomstperspectief voor de jonge
melkveehouders van voerleverancier De Samenwerking.
‘De welvaart stijgt en de vraag
naar voedsel verdubbelt. Er
zijn steeds meer mensen met
een hoger inkomen en dat
zorgt voor een grotere vraag
naar dierlijk eiwit. Dat is een
ijzeren regel.’

Intensief produceren
Dijkhuizen hield een pleidooi
voor een intensieve productie
op grote schaal. ‘Als je ziet

maar eens een Nieuw-Zeelandse koe met een Nederlandse koe; in Nieuw-Zeeland
produceert een koe 5000 kilo
melk tegen 9000 kilo door
een Nederlandse koe, met
bijna hetzelfde onderhoudsvoer. Dat compenseert de
CO2-uitstoot van het krachtvoer dat een koe in Nederland
verbruikt.’
De wetenschapper prees de
efficiëntie van de Nederlandse landbouwgrond. ‘Voor elke
hectare die we hier wegstrepen of onder water zetten,
moet elders in de wereld gemiddeld vier hectare terugkomen. Dan is het beter om
intensief te produceren en
die hectares elders over te
houden voor andere doeleinden als natuur of recreatie.’
Dijkhuizen schetste ‘zijn’ optimale bedrijf over 170 weken
als een bedrijf met honderd
tot honderdvijftig koeien die
gemiddeld 10.000 kilo melk
produceren met perfecte voeding en minder weidegang.
‘Met weidegang heb je die
perfecte voeding niet in de
hand. En als niemand ervoor
wil betalen, moet je het niet
doen’, hield Dijkhuizen de
zaal voor.

Koeien niet opsluiten
De drie melkveehouders Arjan van Diemen, Claudia de
Wit en Bert de Groot zetten
ieder hun eigen visie tegenover het betoog van Dijkhuizen. De Groot – hij boert in
het Utrechtse Kamerik – haalt
20 procent van zijn omzet uit
verbreding en dacht duidelijk
anders over intensiteit. ‘Wij
boeren in het Groene Hart,
iedereen kijkt mee. Dan kun
je niet zomaar zeggen: de
koeien naar binnen en de
deuren op slot.’
Arjan van Diemen uit Vlist
stelde geen slaaf van zijn eigen bedrijf te willen worden.
‘We melken met 75 koeien
zes ton melk en de loonwerker doet het meeste landwerk. Op deze manier kunnen we het fluitend aan,
waarom moeilijk doen als het
makkelijk kan?’ l
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