DE VISIE VAN BEN APELDOORN

Ben Apeldoorn is melkveehouder
en melkt samen met zijn vrouw Petra in
Woudenberg 115 koeien.

Droogte zorgt voor
nieuw referentiejaar
Van de hete, droge zomer van 1976 kan ik mij persoonlijk niets herinneren, maar ik heb er ongetwijfeld als kind van genoten. Maar voor
mijn vader en andere koeienboeren was het een zware, eindeloze
zomer waarin het maar niet wilde gaan regenen. De droogte van ’76
had grote gevolgen: niet alleen viel er niets meer te maaien, maar al
snel hadden de koeien bar weinig te vreten. Opstallen was geen
optie: in onze kleine stal werden in de zomer vleesvarkens gehouden. In de decennia die volgden, kwam bij elke droge periode de
zomer van ’76 weer ter sprake aan de borreltafel en ook voor het
KNMI is 1976 de referentie voor extreme droogte.
In de melkveesector zijn we in veertig jaar enorm vooruitgegaan:
opstallen tijdens hitte is op de meeste bedrijven een kleine moeite
en in deze hoge, ruime stallen is het aangenaam vertoeven. De water- en de voervoorziening zijn elke dag gegarandeerd en de productie is daarom prima op peil gebleven. Pas toen het eind juli ook
’s nachts niet meer afkoelde, liep de melkgift terug.
Wat mij positief verraste, is de veerkracht van het moderne Engels
raaigras: vooral de percelen met vrij jong Engels raaigras waren
binnen een week na de eerste regen weer volop in productie.
Wat er in veertig jaar niet op vooruit is gegaan, is de houding van
politiek Den Haag: in 1976 werd het leger nog ingeschakeld om te
helpen met beregenen en werd er door de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders in Flevoland op grote schaal gras ingezaaid dat
diende als noodrantsoen voor de winter. In 2018 zagen enkele
volksvertegenwoordigers in de droogte juist een kans om de
veehouderij de schuld te geven van alle problemen in de
wereld en moesten we weken wachten tot de minister enkele
knellende regels versoepelde. In de pers wordt dit vervolgens ook nog eens uitgelegd als steun.
Ik heb deze zomer met ons gezin genoten van het weer, veel
buiten gezeten en ons opzetzwembad maakte overuren.
Voor ons bedrijf is de schade aanzienlijk, maar niet dramatisch. Deze zomer toonde dat we een zeer robuust melkveehouderijsysteem hebben, waar we trots op mogen zijn. Natuurlijk hoop ik wel dat een herhaling voorlopig uitblijft, zodat
de komende decennia de zomer van 2018 aan de borreltafel
de nieuwe referentie wordt voor een extreem droog jaar.

‘In 1976 werd het leger nog
ingeschakeld om te helpen
met beregenen’
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