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Europese Commissie bezoekt Koeien & Kansenbedrijf van Jos & Marget De Kleijne
Als aftrap voor de tweede periode derogatie heeft een afvaardiging van de Europese Commissie op verzoek van VROM en LNV op 18 juli een bezoek gebracht
aan Koeien & Kansen-deelnemers Jos & Margret De Kleijne. Dat je door goed
management op een intensief bedrijf ook op lichte zandgrond milieukundig prima
kunt presteren, maakte zichtbaar indruk.

Van links naar rechts: de leider van de EC-delegatie, Michael Hamell, in gesprek met Douwe Jonkers (VROM),
Cees Romijn (LTO) en Jos De Kleijne (deelnemer Koeien & Kansen).

De melkveehouders in Nederland mogen meer
mest uitrijden dan hun collega’s elders in Europa. Die ontheffing van Europese regels, derogatie genoemd, geldt tot en met 2009. Voor de
periode daarna moet Nederland echter opnieuw
een verzoek indienen.
De afvaardiging die het bedrijf van De Kleijne
bezocht, bestond uit Michael Hamell, Liliana
Cortellini en Jeroen Casaer. Deze personen
hebben de opdracht om de wetsvoorstellen van
de lidstaten kritisch te toetsen aan de Europese milieurichtlijnen. Eén van de Nederlandse
argumenten voor derogatie is het vermogen
van de moderne Nederlandse veehouder om
zodanig met meststoffen om te gaan dat weinig
verloren gaat. Het bedrijf De Kleijne is daarvan
een goed voorbeeld. Jos De Kleijne weet een

melkproductie van 15.000 kg/ha te combineren
met een stikstofoverschot van 75 kg/ha en een
fosfaatoverschot van 5 kg/ha. De Kleijne bewijst
daarmee dus dat je op een intensief bedrijf door
goed management ook op lichte zandgrond
milieukundig prima kunt presteren.
Het wel of niet inwilligen van het verzoek voor
de tweede periode derogatie betekent voor veel
melkveebedrijven een verschil in jaarinkomen
van minstens 10.000 euro. Dit verzoek maakt
alleen kans van slagen als Nederland aannemelijk kan maken dat de milieukwaliteit gewaarborgd is.
Frans Aarts,
Plant Sciences Group, Wageningen UR

Kennisproducten 2007/2008
Deelnemers en projectmedewerkers verzorgen
diverse bijeenkomsten voor groepen veehouders en anderen. Voor het seizoen 2007-2008
kunt u kiezen uit drie kennisproducten, namelijk
een excursie, een inleiding of een cursus.
Cursus
17.500 kg melk/ha zonder mestafzet?
De excretie van melkvee wordt in het nieuwe mestbeleid bepaald aan de hand van melkproductie en
ureum (forfait). Maar u kunt ook gebruik maken van
de handreiking. Deze handreiking maakt het mogelijk om een bedrijfsspecifieke excretie te gebruiken, waaroor de plaatsingsruimte van eigen mest
toeneemt wanneer de werkelijke excretie lager is
dan de forfaits. Enkele Koeien & Kansen-veehouders realiseren zo zelfs een productie van 17.500
kg melk/ha zonder mestafzet.
Excursie
Boeren leren van boeren
De Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke
verkennen de effecten van toekomstige milieuwetgeving. Daarmee doen ze ervaring op, waardoor
de implementatie door de brede praktijk kosteneffectiever en met minder risico kan plaatsvinden.
De K&K-bedrijven en De Marke zijn interessante
excursieobjecten. Onder het motto ‘Boeren leren
van boeren’ praten ze u graag bij over hun strategie
en bedrijfsontwikkeling in relatie met het toekomstig
milieubeleid.
Inleiding
Pionieren met toekomstige milieuwetgeving
Zoals bekend werken de Koeien & Kansen-bedrijven al met de gebruiksnormen 2009. Wat zijn hun
ervaringen en hoe scoren ze economisch, technisch en milieukundig? Jaap Gielen, de projectleider, komt het u graag vertellen.
Geïnteresseerd?
Voor aanvullende informatie of een afspraak kunt u
terecht bij het secretariaat: telefoon 0320-293302 of
e-mail info@koeienenkansen.nl

Worstelen met de eigen verantwoordelijkheid

Secretariaat Koeien & Kansen
Postbus 65
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tel. 0320-293302 /238238
fax. 0320 - 238022
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www.koeienenkansen.nl

Als projectleider heb ik regelmatig contact
met melkveehouders en hun adviseurs.
Vaak gaat het dan over de excretiewijzer.
Het gebruik van de door Koeien & Kansen
ontwikkelde tool werpt vragen op, veelal
van praktisch aard, maar ook regelmatig
over de spelregels. De vele honderden
gebruikers moeten duidelijk nog wennen
aan de vrijheid van handelen. Waar ze bij
MINAS verplicht waren aangifte te doen,
hoeven ze de berekening nu alleen maar in
hun persoonlijk archief op te slaan. Mogelijk
dat er op zekere dag immers een AID’er
langskomt voor een controle op de mestproductie en plaatsingsruimte. Vergelijkbare vrijheid
van handelen heb je bij het bemestingsplan.
De kaders zijn aangegeven en de rest mag je
zelf invullen. De rol van de overheid is hiermee
verschoven van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ de
beleidsdoelen worden gerealiseerd.
Ondernemers hebben dus hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Het bewustzijn van deze

derogatie zou ik juist het tegenovergesteld verwachten. Hoe kunnen we, bijvoorbeeld door te
investeren in het vergroten van de mestopslag,
de aanwending van organisch mest nog meer
verschuiven naar het groeiseizoen. Bedenk daarbij dat de introductie van fosfaatevenwichtsbemesting op termijn alleen maar meer druk geeft
op de mestmarkt. Een ruimere opslag levert dus
ook flexibiliteit op.

verantwoordelijkheid kan wat mij betreft groter
zijn en daarmee ook het collectief besef dat ons
aller handelen mede bepalend is voor bijvoorbeeld een hernieuwde derogatie.
Voorbeeld: Elk jaar zijn er wel redenen om het
uitrijverbod voor dierlijke mest uit te stellen. Ook
dit jaar. Vaak aangezwengeld door de economische winst die dit op korte termijn oplevert. Bij de
uitzonderingspositie die Nederland heeft voor de

De melkveehouderij is op de goede weg. Samen
hebben we in de laatste decennia de stikstof- en
fosfaatoverschotten aanmerkelijk kunnen verlagen. In het zicht van de finish moeten we dus
niet in de remmen knijpen, maar vol in de eindsprint. We moeten laten zien dat we de beste
zijn. Dat is immers hét bewijs dat we kunnen
omgaan met de verkregen verantwoordelijkheid.
Jaap Gielen, projectleider,
Animal Sciences Group, Wageningen UR

