VAN DE REDACTIE

De wederopstanding
van de dubbeldoelkoe?
Een hogere melkproductie per koe zorgt voor een lagere milieubelasting per kilogram melk. Bij een hogere
melkgift per koe wordt de methaanuitstoot immers verdeeld over meer kilo’s melk, waardoor de ecologische
voetafdruk per kilogram melk daalt. Maar onderzoekers
uit Wageningen vinden deze benadering over de CO2voetafdruk van de melkveehouderij te eenzijdig, omdat
de impact van vleesimport wordt onderschat. Voor een
eerlijke berekening zou ook de emissie van broeikasgassen meegenomen moeten worden van de buitenlandse
vleesimport. Vooral ook omdat de CO2-voetafdruk van
het geïmporteerde vlees hoger is dan die van het binnenlands geproduceerde vlees.
Hoogproductieve koeien hebben weinig vlees. Daarom
breken de Wageningse onderzoekers een lans voor de
dubbeldoelkoe. De dubbeldoelkoe die vlees en melk
produceert, doet qua milieubelasting in de Wageningse
berekeningen niet onder voor de hoogproductieve en
minder bespierde holsteinkoe. Zouden de bevindingen
van de onderzoekers een ommezwaai kunnen betekenen voor de almaar afnemende omvang van de mrij- en

de blaarkoppopulatie? En zou het een stimulans zijn om
meer te gaan kruisen met fleckvieh en montbéliarde?
Op dit moment is daarop het antwoord ‘nee’. De fosfaatwetgeving staat de wederopstanding van de dubbeldoelkoe in
de weg. De hoge prijs van een fosfaatrecht zorgt voor het
streven naar zo veel mogelijk melk per kilo fosfaat. Daar
past geen dubbeldoelkoe bij. Bovendien is de kiloprijs van
rundvlees momenteel geen stimulans om te fokken op
meer bevleesdheid. Vernieuwde aandacht voor de dubbeldoelkoe kan in het licht van de klimaatdoelstellingen dan
ook alleen maar slagen, als er bij het verlagen van de totale
CO2-voetafdruk een financiële prikkel wordt gehanteerd.
De Wageningse onderzoekers constateerden ook dat de
overheid bij de klimaatdoelstellingen niet kijkt naar de rol
die de melkveehouderij speelt voor de totale keten. Bij
klimaatdoelstellingen wordt te veel per sector gekeken.
Beperking van het kunstmestgebruik in de landbouw bijvoorbeeld wordt toegerekend aan de sector industrie.
Daarmee wordt de melkveehouderij tekort gedaan.
Het geeft wel aan dat een wens voor een beleid dat dubbeldoelkoeien stimuleert, niet heel erg reëel is.
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