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Sector moet gaan sturen

op eigen eiwit

De Nederlandse melkveehouderij heeft er een kengetal bij: percentage eiwit
van eigen land. De Commissie Grondgebondenheid adviseert LTO en NZO
om toe te werken naar bedrijven die in 2025 minimaal 65 procent van de
eiwitbehoefte invullen met voer van eigen land of uit de buurt.
TEKST WICHERT KOOPMAN

D

oor het voorstel van de Commissie Grondgebondenheid, dat vorige week is gepresenteerd, moet het gebruik van eiwitrĳke grondstoffen van buiten Europa
over zeven jaar met twee derde zĳn verminderd. Melkveebedrĳven moeten bovendien beschikken over een huiskavel
met voldoende gras, dat wil zeggen een veebezetting van
maximaal tien koeien per hectare beweidingsoppervlakte.

Van advies naar uitvoering
Frits van der Schans, adviseur melkveehouderĳ bĳ CLM Onderzoek en Advies BV, reageert voorzichtig positief op het
advies. ‘Ik vind het dapper dat de sector zelf het initiatief
heeft genomen om een definitie voor grondgebondenheid op
te stellen. Tegelĳkertĳd is grondgebondenheid nu heel breed
geformuleerd. De commissie spreekt van een stip aan de
horizon, maar met alle criteria tezamen ik zie een wolk. De
maatschappelĳke discussie zal hiermee niet stoppen’, verwacht Van der Schans.
Hĳ vindt het bovendien jammer dat het kennelĳk niet is

gelukt om afstemming te vinden met de overheid. ‘Melkveehouders worden nu met meer in plaats van met minder
regelgeving geconfronteerd. Daarbĳ wil de overheid de uitvoering aan de sector overlaten. Ik vraag me af of dat verstandig is, want de sector kan deze criteria niet afdwingen.’
Ook Bart van Opzeeland, woordvoerder van Milieudefensie,
kĳkt genuanceerd naar het advies. Hĳ noemt de doelstellingen fantastisch. ‘Mestoverschotten zĳn straks verleden tĳd,
de import van eiwitrĳke grondstoffen zal drastisch afnemen
en er zal meer permanent grasland komen, wat goed is voor
klimaat en biodiversiteit. Maar,’ zo voegt hĳ eraan toe, ‘nu
komt het aan op de uitvoering en die zullen wĳ kritisch
blĳven volgen. Pas als de maatregelen echt worden uitgevoerd, gaat bĳ ons de vlag uit.’

Ruimte voor management
Positiever is de reactie van Michel de Haan, werkzaam bĳ
Wageningen Livestock Research en onder andere projectleider van Koeien & Kansen ‘Het is goed dat de commissie ervoor heeft gekozen om grondgebondenheid af te meten aan
het percentage eiwit van eigen land. Dit is een kengetal dat
veehouders met management kunnen beïnvloeden. Bovendien zegt dit veel meer over de milieuprestaties van een
bedrĳf dan een rigide norm als veebezetting per hectare’,
vindt hĳ. De onderzoeker schat dat de doelstelling van 65
procent eiwit van eigen grond in 2025 echter niet eenvoudig
haalbaar zal zĳn. Slechts enkele bedrĳven in Koeien & Kansen voldoen hier nu aan. Veel zal afhangen van de invulling
van buurtcontracten.’
‘Of we het nu leuk vinden of niet, de commissie heeft de
keuzes gemaakt die gemaakt moesten worden en dit sluit
aan bĳ de trends die zuivelverwerkers signaleren’, reageert
melkveehouder Guido van Hoven uit Eckelrade. ‘Door hierop in te spelen versterken we onze positie in de markt en ik
ga ervan uit dat we dat terug gaan zien in onze melkprĳs.’
Hĳ vindt het positief dat de teelt van eigen eiwit centraal
komt te staan. ‘Daarmee worden we meer zelf verantwoordelĳk voor de mineralenefficiëntie van de teelt van voer.
Hopelĳk is dit een opmaat naar meer ruimte in de regelgeving voor het bemesten van gras naar behoefte.’ l
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