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De teelt van gras wordt steeds belangrĳker vanwege
strengere mestwetgeving en het einde van de quotering. In samenwerking met Rabobank beschrĳft
Veeteelt de rol van weidegang als één van de vier
thema’s van de duurzame zuivelketen.

Rabobank kĳkt ook naar duurzaamheid van het
bedrĳf bĳ aanvraag van een financiering

Duurzame groei
cruciaal voor sector
Om het goede imago en de groeiruimte van de melkveehouderĳ
te behouden, is investeren in duurzaamheid geboden. Daarom
weegt Rabobank duurzaamheidszaken nadrukkelĳk mee bĳ

MILIEU

financieringsaanvragen van melkveebedrĳven.

‘D

ENERGIE

ankzĳ het goede imago van de
sector hebben melkveehouders de
ruimte om te groeien’, stelt Marĳn Dekkers, sectormanager veehouderĳ bĳ Rabobank. ‘Die groeiambitie ondersteunt
Rabobank van harte. Maar we zien ook
een toenemende druk op de ruimte in
ons land.’
Daarom stimuleert Rabobank melkveehouders aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun bedrĳf en onderschrĳft de bank de vier thema’s van de
Duurzame Zuivelketen (een initiatief van
de zuivelsector en melkveehouders): biodiversiteit en milieu, klimaat en energie,
weidegang en dierwelzĳn. Een goede inpassing in het landschap en aandacht
voor de duurzaamheidsthema’s helpen
de sector om het draagvlak te behouden
en zich te kunnen blĳven ontwikkelen.

Regels mestbeleid scherper

WEIDEGANG

DIERWELZĲN
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Als voorbeeld binnen het duurzaamheidsthema ‘biodiversiteit en milieu’ noemt de
sectormanager het efficiënt omgaan met
mineralen. Dat is nodig om binnen de
actuele mestwetgeving een maximale
opbrengst van het (gras)land te halen. ‘Ik
ben blĳ dat er geen melkveerechten zĳn
ingesteld, maar de sector moet wel aan de
bak om de groeiambities te verwezenlĳken’, zegt Dekkers. ‘De uitdaging zit in
het realiseren van meer mestverwerking
en veehouders moeten actief aan de slag
met de Kringloopwĳzer om de mineralenefficiëntie verder te verbeteren.’
Menig veehouder is bezig met het thema
‘klimaat en energie’, constateert Dekkers.
Investeren in bĳvoorbeeld zonne-energie
is relatief eenvoudig (zoals zonnepanelen
op het staldak) en vaak al snel rendabel.

Investeringen in integraal duurzame
stallen komen moeizamer tot stand. ‘Investeren in dierwelzĳn, emissiearme
vloeren of mestverwerking kost op korte
termĳn natuurlĳk geld. Maar veehouders die nu een traditionele stal bouwen,
moeten ook de financiën reserveren om
die in de toekomst aan te kunnen passen
aan nieuwe regelgeving en lopen daarmee bovendien een groot risico op kapitaalvernietiging.’

Koe in de wei is uitgangbord
Binnen de genoemde duurzaamheidsthema’s heeft weidegang de meeste invloed op het maatschappelĳk draagvlak.
De koe in de wei is hét uithangbord van
melkveehoudend Nederland. Dekkers:
‘De sector heeft als doel om het huidige
percentage beweiding te handhaven.
Veel kleine bedrĳven die hun koeien
weiden, stoppen. De grote blĳvers kiezen vaak voor opstallen. Dat weidegang
niet meer zou passen bĳ een bepaalde
bedrĳfsomvang, heeft ook met cultuur
te maken. Met deelweidegang en meer
kennis over technische aspecten van
grasteelt is weidegang ook bĳ grotere bedrĳven goed in te passen.’ Koeien in de
wei zĳn bepalend voor de ruimte die de
sector krĳgt om zĳn ambities te verwezenlĳken. ‘Weidegang is van belang
voor het langetermĳnrendement, omdat
markt en maatschappĳ erom vragen.’
De oproep van de Rabobank om meer te
doen met duurzaamheidsthema’s is niet
vrĳblĳvend. ‘We wegen duurzaamheidsaspecten mee bĳ financieringsaanvragen. Ze zĳn van groot belang voor het
voortbestaan van de sector en de continuïteit van de individuele ondernemer. l
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