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Feiten over 2017
•

Aantal bedrijven met melkkoeien: 1.021

•

Totaal aantal melkkoeien: 89.700

•

Aantal melkkoeien per gespecialiseerd bedrijf: 92

•

Aandeel melkkoeien in Noord-Holland: 5%

•

Aandeel bedrijven met weidegang: 93%

•

Aantal (aandeel) biologische runderen: 8.275 (5%)

Prestaties in perspectief

Figuur 1 Genormaliseerde relatieve duurzaamheidsprestaties a) in 2016 (vlakken) ten opzichte
van het meerjaarsgemiddelde (2010-2015) (dikke lijn) op melkveebedrijven in Noord-Holland
a) Een score van 125 betekent dat de bedrijven in 2016 25% duurzamer presteren dan het meerjaarsgemiddelde. Het
meerjaarsgemiddelde is op 100 gesteld.
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Conclusie
•

Melkveebedrijven in Noord-Holland zijn minder milieubelastend op gebied van
gewasbescherming door minder scheuren van het grasland. Ook daalt de milieubelasting
ten opzichte van meerjaarsgemiddelde (2010-2015).

•

Het fosfaatoverschot en het stikstofbodemoverschot zijn in 2016 gedaald ten opzichte
van voorgaande jaren.

•

Het inkomen uit bedrijf per oaje is vergelijkbaar met landelijk. Deze is door lagere
melkprijzen de laatste jaren gedaald.

•

Het aandeel 50-plussers is in Noord-Holland sinds 2008 fors toegenomen. Het deel dat
een opvolger heeft, blijft wel gelijk. Ongeveer 46% van de 50-plussers heeft geen
opvolger. Hierdoor neemt het aantal continuerende bedrijven af. Dit komt overeen met
het landelijke beeld.

•
•

De solvabiliteit is in Noord-Holland in 2016 gedaald door toename van de schulden.
Lager dieselverbruik per hectare in Noord-Holland in vergelijking met Nederland. Oorzaak
zijn hoger aandeel weidegang en lager aandeel bouwland. Wel stijgt dit verbruik de
laatste jaren. Totaal energiegebruik per eenheid melk blijft over een langer periode
gelijk. In 2016 is deze wel gedaald.

•

Aantal koeien per aje neemt in Noord-Holland minder sterk toe dan landelijk.

Voor meer informatie, ga naar www.agrimatie.nl/noord-holland
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