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Europese wetgeving in het kader
van Natura 2000 bezorgde tal van
veehouders kopzorgen in 2015.
Door wĳziging van de zoekzones
voor de berekening van de stikstofdepositie zagen Jochem en
Jelle Broekx hun bedrĳf van code
rood naar de gunstiger code
oranje overgaan. Of dat ook de
mogelĳkheden voor het bedrĳf
weer verbetert, is nog de vraag.
tekst Annelies Debergh

Milieu-impact van hun bedrĳf noodzaakt Jochem en Jelle

Van code rood n aa
B

uitengewoon groen kleurt de omgeving nog voor de tĳd van het jaar. De
talrĳke bomen rondom, kleine bosjes
groen in de verte, Jochem Broekx (26) uit
Peer kĳkt er met een enigszins dubbel
gevoel naar. ‘Je schrikt er toch van als er
plots een brief binnenrolt, waarin staat
dat je bedrĳf code rood krĳgt.’
Net als zĳn vader Harry (57), moeder Fini
(55) en broer Jelle (32) Broekx wil Jochem
binnen afzienbare termĳn aan de slag op
’t Broekxhof in Peer. Tot de toekenning
van code rood aan hun bedrĳf roet in het
eten gooide. De code maakt deel uit van
de Programmatische Aanpak Stikstof,
kortweg PAS, een regelgeving in het kader van de implementatie van Natura
2000. ‘Het roept vooral veel vragen op.
Moeten we het bedrĳf stopzetten? Komt

86

er een knip op de uitbreidingsplannen?
Van de ene op de andere dag krĳg je met
heel wat onzekerheden af te rekenen.’

Nog twintig jaar te gaan
Met een pas vernieuwde milieuvergunning en een recente uitbreiding naar 200
melkkoeien kon het bedrĳf met code
rood nog twintig jaar doorgaan om dan
definitief te stoppen. Hoewel ’t Broekxhof in landbouwgebied ligt, zorgt
de aanwezigheid van habitatrichtlĳnen
voor een strenge milieuregelgeving. ‘In
twintig jaar kan natuurlĳk wel weer veel
veranderen, maar je zit in de volle groei
en ontwikkeling van het bedrĳf en
de kans op een verplichte stopzetting
brengt enorm veel onzekerheid met zich
mee’, geeft Jochem aan. ‘Ik kan nog kie-

zen om niet te starten, maar mĳn broer
zit er al volop in. Dan kan je er niet zomaar weer onderuit.’
De overweging om geen boer meer te
worden zat bĳ Jochem wel degelĳk in
het achterhoofd. Door de verdere verfĳning van de zoekzones ging het milieueffect van het bedrĳf op zĳn omgeving
naar een lager niveau en valt het van
code rood met 81 procent stikstofdepositie naar 45 procent stikstofdepositie en
dus code oranje terug. Het trok Jochem
wel over de streep. ‘Op deze manier zie
ik wel weer kansen voor ons bedrĳf in
deze omgeving.’

Profĳt niet voor boer of natuur
De code oranje is nog niet officieel, maar
het biedt het bedrĳf wel weer kansen. Al
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‘De kans op een
verplichte stopzetting
brengt veel onzekerheid
met zich mee’

m en Jelle Broekx tot anders denken over groeiplannen

n aar code oranje
blĳft Jochem daarover sceptisch en erg
voorzichtig. De kloof tussen 45 procent
met code oranje en 50 procent met code
rood is wel heel erg klein. ‘De vraag is of
code oranje dan wel zoveel beter is’,
vraagt hĳ zichzelf hardop af. ‘Wat als je
de vergunning nog wilt verlengen of wat
als je een andere stal zou willen zetten?
Wellicht moet je dan dure bouwtechnieken gebruiken waar vooral de bouwsector van profiteert en niet zozeer de boer
of de natuur. Dan pas zullen de gevolgen
echt duidelĳk worden.’
Een nieuwe ronde met verfĳning van
zoekzones voor stikstofdepositie zou
nog weer slecht kunnen uitvallen. ‘Dan
hoop je dat ze bĳ die verdere verfĳning
niet deze richting uitkomen.’
Na de berekening van de milieu-impact

van de bedrĳven houdt Jochem zĳn hart
vast voor de inkleuring van gronden.
‘Dat wordt een nieuw vraagstuk. De
kans is groot dat dan veel meer bedrĳven
door deze wetgeving worden getroffen.’

Beperktere groei dan gepland
Toen in eerste instantie code rood was
toegekend, werd onder meer over bedrĳfsverplaatsing nagedacht om de kansen van het bedrĳf te hernieuwen. ‘Dan
ga je echt alle opties bekĳken. Hier bestaat echter geen uitkoopregeling, zoals
in Nederland. En stallen van tien of vĳftien jaar oud die nog niet zĳn afgeschreven, kun je niet zomaar met een vingerknip verplaatsen.’
De grote groeiplannen zĳn voorlopig wel
wat aan de kant geschoven. ‘We melken

nu 200 koeien en kunnen door het jongvee te verplaatsen nog richting 250 en
misschien zelfs 300 koeien doorgroeien.
Dan moet het jongvee wel allemaal naar
een tweede locatie.’
De natuurdoelstellingen in combinatie
met de slechte melkprĳs en de nieuwe
mestwetgeving maken de uitdaging
groot om in de sector aan de slag te gaan.
‘Aan de ene kant kun je zeggen dat na dit
ook weer andere zaken op ons zullen afkomen’, relativeert Jochem. ‘We moeten
ermee leren omgaan.’
Maar aan de andere kant had hĳ de toekomst toch anders verwacht. ‘We zagen
kansen in de melkveehouderĳ met het
wegvallen van het melkquotum. Maar
dat valt door tal van randfactoren plots
helemaal anders uit.’ l
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