De helpdeskvraag
Hoeveel megastallen heeft Nederland?
Uit verschillende tellingen van het aantal megastallen in Nederland, kwamen afgelopen
jaar andere aantallen. Dat kwam omdat de methoden verschilden. Maar het maakt
discussie over beleid rond megastallen lastig. Daarom werd de helpdesk gevraagd om
een totaaloverzicht op basis van de Nederlandse grootte-eenheid (nge).

Een stal met meer dan 250 koeien is volgens de definitie mega.

Het is eigenlijk een aanvullende vraag op
het werk van de commissie Alders, die half
september rapporteerde over de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en
toekomst van de veehouderij. Dat vertelt Jan
Klink van het ministerie van EL&I, die bij de

vraag betrokken was. ‘Er zijn aantallen voor
megastallen op basis van de gegevens van
identificatie en registratie (I&R) van veehouders
per bedrijf, op basis van de jaarlijkse landbouwtelling (de meitelling), en op basis van
afgegeven milieuvergunningen, een telling die

provincies zelf ontwikkeld hebben. Daarnaast
kwam Alterra dit voorjaar in een rapport met
een aantal. Alleen lag dat cijfer (289) bijna
twee keer lager dan wat er alleen al in de
provincie Brabant vergund zou zijn (533).
Wij wilden daarom nu graag een overzicht op
basis van 300 en 500 nge’s, per provincie, per
diersoort en biologisch of niet.’ De nge is een
maatstaf die ooit binnen het LEI is ontwikkeld
om de economische omvang van landbouwbedrijven in kaart te brengen. Gedurende de
maatschappelijke dialoog werden vaak 300 en
500 nge als mega benoemd, met 300 nge als
megastal op één locatie en 500 nge als een
megabedrijf dat meerdere locaties kan omvatten. Bij 300 nge lopen op een bedrijf bijvoorbeeld 250 melkkoeien, of 7500 vleesvarkens
of 120 duizend leghennen. ‘Om een fatsoenlijk
inkomen te halen, zou je 100 melkkoeien, of
10 duizend varkens of 100 duizend leghennen
nodig hebben. Voor varkens zijn dat dus ruim
meer dan 300 nge’, tekent Klink aan. Ook zeggen aantallen natuurlijk niks over de omstandigheden waarin de dieren gehouden worden.
Onderzoekers kwamen op basis van de landbouwtelling uit 2009 en een omrekening naar
300 nge’s voor Nederland tot een totaal van
486 megastallen voor alle diersoorten, exclusief paarden en nertsen, en op totaal 96 voor
500 nge’s. De provincie Noord Brabant telt
de meeste megastallen (118), in Zeeland vind
je ze maar weinig (7). Er zijn negen biologische megastallen in Nederland.
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