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MELKVEEHOUDERIJ GOED OP WEG NAAR DUURZAAMHEID
Kees de Bont en Jakob Jager
De Nederlandse melkveehouderij scoort redelijk als het gaat om de ontwikkeling naar duurzaamheid. De
verschillende aspecten (economie, milieu, welzijn en dergelijke) die hierbij aan de orde zijn, geven wel een
wisselend beeld. Op een aantal terreinen zal de ontwikkeling voor verbetering van de resultaten verder
moeten gaan om in de toekomst als duurzame sector te worden gekenmerkt. Hierbij zijn de economische
randvoorwaarden voor de melkveehouderij niet in alle opzichten gunstig. Dit blijkt uit de rapportage van het
LEI over de melkveehouderij in het kader van de opdracht van het Ministerie van LNV om de duurzaamheid
van de landbouw te monitoren.

Economie
De financiële resultaten van de melkveehouderij zijn de laatste jaren onder druk gekomen door de daling van
de opbrengstprijzen, vooral van melk. Bij een gemiddeld inkomen per bedrijf van ongeveer 40.000 euro is
er een grote spreiding: ongeveer 25 tot 30% van de bedrijven komt uit boven de 60.000 euro, terwijl een
ongeveer gelijk of iets hoger percentage een inkomen heeft dat lager is dan 20.000 euro. De laagste
inkomens uit het bedrijf hebben gemiddeld de kleinere bedrijven en deze bedrijven investeren gemiddeld ook
minder dan de grotere. De bedrijven met de laagste inkomens realiseren veelal ook geen besparingen en
kunnen het vermogen voor de toekomst onvoldoende op peil houden. Een gevolg van deze ontwikkelingen is
een duidelijke vermindering van het aantal melkveebedrijven, de laatste jaren met ongeveer 4% per jaar. Bij
een door de jaren heen vrij constante economische betekenis van het grondgebonden veehouderijcomplex,
met een bruto toegevoegde waarde van ongeveer 7 miljard euro, is het aandeel van de primaire landbouw
gedaald beneden 40%.

Natuur en milieu
De melkveehouderij is relatief gezien vrij actief op het gebied van verbreding. Ruim 20% van de bedrijven
doet dat de laatste jaren op enigerlei manier, hoofdzakelijk in de vorm van natuurbeheer. Het zijn vooral de
grotere, extensievere bedrijven met een jongere ondernemer die hierin actief zijn. Agrarische
natuurverenigingen, die de laatste tien jaar sterk in aantal zijn toegenomen, zijn voor een groot deel te
vinden in gebieden waar de melkveehouderij de belangrijkste agrarische tak is. De verbreding van de
activiteiten op het bedrijf, ook met bijvoorbeeld agrotoerisme en zorglandbouw, onderstreept dat de
melkveehouderij meer dan alleen een economische functie heeft. De melkveehouderij is er de laatste jaren in
geslaagd de stikstof- en fosfaatoverschotten per hectare duidelijk terug te dringen. Hetzelfde geldt voor de
emissie van ammoniak. Ook de uitstoot van methaan vertoont door de afname van de melkveestapel in
Nederland een dalende lijn. Voor het milieu is de melkveesector dus beter gaan presteren. Dat geldt niet zo
duidelijk wat betreft het gebruik van energie en leidingwater per bedrijf. Het energiegebruik nam toe en het
watergebruik bleef vrijwel constant. Het constante watergebruik gebeurde wel bij een groei van de
bedrijfsomvang, zodat het watergebruik per koe af nam.

Welzijn en gezondheid
Wat betreft het welzijn van het melkvee zijn er, in verhouding tot bij andere veehouderijtakken, weinig
knelpunten. Overigens is een welzijnsindex, ook voor andere diersoorten, nog in ontwikkeling.
Maatschappelijk van belang is dat koeien in de wei kunnen worden gezien. Het onder meer door de groei
van de bedrijven en het mestbeleid toegenomen gebruik van zomerstalvoedering, waarbij het vee niet of nog
nauwelijks buiten komt, ondervindt dan ook kritiek. De kosten van diergezondheid lopen geleidelijk op met
zo’n 3% per jaar, mede door een groeiend medicijngebruik, waaronder antibiotica. Enkele infectueuze
aandoeningen, zoals IBR, en een geleidelijk dalende vruchtbaarheid van het rundvee vragen aandacht van de
ondernemers en de sector.
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Arbeid
Door de daling van het aantal melkveebedrijven neemt ook de werkgelegenheid in de sector geleidelijk af
met zo'n 2.000 personen ofwel 3% per jaar. Dit proces zal de komende jaren doorgaan, ook omdat
ongeveer 60% van de ondernemers ouder is dan 50 jaar en omdat het opvolgingspercentage is afgenomen.
Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het verminderen van gezondheidsklachten bij
ondernemers en werknemers in de veehouderij zijn op sectorniveau een aantal initiatieven genomen, zoals
rondom het langdurig staan in een ongemakkelijke houding tijdens het melken of het tillen boven
schouderhoogte.
Meer informatie:
Rapport PR 05.01 Duurzame landbouw in beeld
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