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Specialist MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) Peter
Veerman van DLV begeleidt en adviseert melkveehouders
in Noord-Nederland bij de bouw van een nieuwe stal.
Behalve stallen met MDV-maatregelen regelt hij ook de
bouw van gangbare stallen, zonder MDV.
Honderden opties
8.30 uur - Vanmorgen begint specialist MDV
Peter Veerman van DLV bij een melkveehouder
die een nieuwe ligboxenstal gaat bouwen. Van
die stal van Jan de Vries in Tuk (Weerribben,
OV) zijn de tekeningen al klaar. Veerman praat
De Vries bij; over hoe het in de loop der jaren
steeds lastiger is om te voldoen aan de Maatlat
Duurzame Veehouderij. „De maatlat is nu
wel populairder dan ooit, omdat het quotum
verdwijnt. De maatlat is namelijk een perfect
middel om je gemaakte winst voor de belasting
te kunnen drukken.” De Vries is daarvan op
de hoogte, maar twijfelt aan de haalbaarheid.
„Omdat we geen weidegang toepassen”,
zegt hij. „En ook onze melkrobots zijn niet
energiezuinig”, prakizeert hij.
Veerman start de laptop op en tovert
de enorme waslijst van maatregelen
en bijbehorende te verkrijgen punten
tevoorschijn. Met genoeg punten per
onderdeel van de MDV kan een veehouder
voldoen aan de eisen van de maatlat. De Vries
(links) en een van zijn zoons (rechts) kijken
mee. Bovenaan staan de maatregelen die
onder het kopje dierenwelzijn vallen. Diverse
vloeren, een mestrobot met vloerbevochtiging
en strekkende meters drinkbak passeren in
het gesprek. Na het welzijn gaat het over
dakisolatie, daglicht en allerlei opties waaraan
de melkveehouder sowieso zal gaan voldoen.
Onder het kopje diergezondheid staan
looplijnen, een ongediertebestrijdingsplan en
een hygiënesluis.

Veel maatregelen
11.00 uur - „Zo’n sluis bouwen is wel te doen,
maar dan wordt het zo hokkerig”, zegt De
Vries junior met enige weerzin. Verder lijkt
een goed deel van de maatregelen prima
toepasbaar. „We doen het eventueel niet
omdat de koetjes zo lief zijn”, zegt pa, „maar
gewoon om de ﬁscale winst te drukken.”
Veerman bespreekt de onderdelen energie en
het toegevoegde hoofdstuk brandveiligheid.
Hij belooft de melkveehouder de door hen
samen ingevulde lijst naar hem op te sturen
zodat de melkveehouder er met zijn gezin en
zijn boekhouder over kan spreken.
Op het volgende adres bekijkt Veerman de
vorderingen van de nieuwbouw.

Beschouwing
12.30 uur - Veerman is inmiddels gearriveerd
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in Groningen, dat samen met de andere
noordelijk gelegen provincies zijn werkgebied
is. Hij kijkt naar de lager liggende roosters en
checkt de maten. Het is volgens de metende
Veerman eenvoudig om één punt te behalen
met zulke roosters. Oftewel, voor het welzijn
van de koeien is het beter om de voergang
minimaal 10 centimeter hoger te leggen dan
de roosters waarop ze staan.
Veerman heeft zijn route zo gepland dat hij
eens per week om de hoek kijkt bij vrijwel alle
tien projecten waarvan hij bouwbegeleider is.

Betonpomp
13.50 uur - De bouw in Briltil (GR) bij
melkveehouder Frans Verleun en zijn gezin
vordert gestaag. De melktank van Verleun
loopt over, nu ze op weg zijn van 1 naar 1,2
miljoen liter. „Dit adres illustreert wel het
ideale scenario, want hierbij was ik vanaf
de eerste potloodstreep betrokken”, zegt
de DLV’er, genietend van het zicht op de
werkende betonpomp. Hij zoekt intussen de
eigenaar van de stal.

Bouwbegeleiding
14.00 uur - Veerman vraagt de bouwvakkers
naar hun planning.
Het is voor hem niet alleen maatwerk als in de
maatlat. Hij is ook bouwadviseur- en begeleider
zonder dat er MDV in het spel is. Veerman,
die een technische opleiding heeft, zegt zorg
te dragen voor ‘een technisch goed gebouw
met goede looplijnen en een concurrerende
bouwprijs’.

Boekhouder
14.50 uur - Nadat hij de bouw heeft bekeken,
schuift hij nog even aan bij de melkveehouder,
die net een sessie met zijn boekhouder
beëindigt. Volgens Veerman gaat een boer
met bouwplannen altijd naar zijn boekhouder
met de via DLV opgestelde lijst van te nemen
maatregelen in het kader van de MDV, om
te laten berekenen of de meerkosten van de
bouw opwegen tegen de ﬁscale voordelen.
„Want als we niks denken te gaan verdienen,
is de MDV zinloos”, roept Frans Verleun
terwijl zijn boekhouder eveneens lachend de
keukentafel verlaat.
Veerman rijdt nog naar het DLV-kantoor in
Heerenveen, waar hij een paar keer per week
overlegt met collega’s. 

Werkdag
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Voldoen aan maatlat
kan ʻtoch best vaak wélʼ

