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Megabedrijven passen niet in Nederland zegt LTO. Het Productschap Zuivel geeft in haar nieuwjaarstoespraak
aan dat er niet of nauwelijks ruimte is voor 1000-koeien bedrijven. Ook bij veel burgers roepen megabedrijven
negatieve gevoelens op en steeds meer provincies willen ze van hun grondgebied weren. Staatssecretaris
Bleker heeft de Kamer beloofd er nog voor de zomer een maatschappelijk debat aan te wijden. Kortom, het
onderwerp is hot.
Een zorgpunt bij dit alles is, dat emoties de boventoon gaan voeren en één-op-één worden omgezet in wetgeving. Een gevaar is bovendien, dat de discussie over megastallen de schaalvergroting als zodanig in de wielen
gaat rijden. Want zonder schaalvergroting geen toekomst voor de (melk)veehouderij, dat is een ding dat zeker
is. Natuurlijk met een tweede tak of een deeltijdfunctie kun je het nog een hele tijd uithouden, maar op den duur
betekent het einde oefening.
Aan ons als kennisinstelling de taak de discussie te voeden
met feiten en nieuwe concepten. Daarom hebben we recent
een bundel uitgebracht met een groot aantal essays over een
zorgvuldige veehouderij. Daaruit wordt o.a. duidelijk, dat de
grotere en modernere bedrijven het in ieder geval qua dierenwelzijn, diergezondheid en milieu anders dan de publieke opinie doet vermoeden, juist beter doen. We moeten dan ook
oppassen de ontwikkeling van dit soort bedrijven al te zeer
aan banden te leggen, want dan gooien we het kind met het
badwater weg.
Voorts zijn we druk doende nieuwe concepten te ontwikkelen
om grote bedrijven beter in te passen in het landschap. Daarbij gaat het niet alleen om de stal, maar om het totale erf. Samen met bedrijven, gemeentes en omwonenden
zijn we aan het kijken of we het erf wat kunnen ontlasten en bijvoorbeeld een belangrijk deel van de voeropslag
kunnen bundelen in een regionaal voercentrum. Daar zou het voer tot complete rantsoenen kunnen worden
verwerkt en uitgeleverd aan de betrokken bedrijven. Dat maakt elk individueel erf minder rommelig. Op deze
wijze optimaliseer je de productieprocessen op regionaal niveau in plaats van op bedrijfsniveau.
Van vernieuwing moeten we het hebben, niet van een knellende wetgeving. Te meer ook omdat er naar de
toekomst toe steeds meer voedsel zal moeten worden geproduceerd. En wat we nu niet mooi vinden, vinden
we mogelijk over 20 jaar juist wel mooi en andersom. Daarom is het belangrijk om vernieuwingen in de schaalvergroting niet bij voorbaat af te kappen. Met de titel ‘Anders Groeien’ hebben we samen met CRV een boekje
uitgebracht. Daarin schetsen we de trend van schaalvergroting en ideeën voor de toekomst. En het zal u niet
verrassen, onze onderzoekers zien volop mogelijkheden om Nederland mooier te maken, zelfs met megabedrijven!

Meer informatie over dit onderwerp is bijeengebracht op www.wur.nl/melkvee100plus.

