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Biodiversiteit in beeld op Koeien &
Kansen-bedrijven
Biodiversiteit is, naast stikstof en broeikasgassen, één van de centrale thema’s in de huidige
fase van Koeien & Kansen. In verschillende stappen willen we de biodiversiteit versterken op
de deelnemende bedrijven en hun omgeving. Daartoe beginnen we dit jaar met een zogenaamde nulmeting die we uitvoeren met de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij.
De biodiversiteitsmonitor voor de
melkveehouderij bestaat uit zeven
Key Performance Indicators (KPI’s),
die meetbaar zijn op het bedrijf.
Daarmee is het mogelijk om bedrijven op een uniforme wijze onderling
te vergelijken. Bovendien biedt de
monitor handvatten voor boeren om
de biodiversiteit te verbeteren. Vijf
van de zeven prestatie-indicatoren
zijn op eenvoudige wijze te berekenen uit de ingevulde kringloopwijzers, namelijk: eiwit van eigen land,
broeikasgasemissies, stikstofbodemoverschot, ammoniakemissie en
aandeel blijvend grasland. In de
figuur zijn ter illustratie de recente
prestaties van de Koeien & Kansenbedrijven samengevat. Momenteel
zijn er nog geen eenduidige

streefwaarden voor de indicatoren.
In dit voorbeeld (figuur 1) zijn de
prestaties daarom afgezet tegen
generieke streefwaarden uit het keurmerk ‘on the way to planet proof’.
Het is ook denkbaar om te werken
met bedrijfsspecifieke streefwaarden
die afhankelijk zijn van bedrijfskenmerken, zoals grondsoort.
Voor het meten van de resterende
twee indicatoren, aandeel kruidenrijk
grasland en beheer natuur en landschap is een aparte meting vereist.
Die wordt uitgevoerd in samen
werking met medewerkers van
BoerenNatuur en Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer (ANLb). Zij
bezoeken alle deelnemende bedrijven en brengen in kaart aan welke

Beheerpakketten Biodiversiteit
Melkveehouderij (BBM) zij voldoen.
Zo komen ze tot een score voor het
aandeel kruidenrijk grasland en
beheer natuur en landschap.
Na deze nulmeting hebben we alle
zeven indicatoren in beeld en gaan
we samen aan de slag om plannen
te maken voor de versterking van de
biodiversiteit, afhankelijk van de
ambities van de veehouder en het
project. Aanvullend op de metingen
voor de biodiversiteitsmonitor hopen
we extra metingen uit te voeren aan
specifieke aspecten van biodiversiteit, zoals aantallen en soorten planten en dieren.
René Schils
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Figuur 1. Gemiddelde (2018-2020) prestaties van Koeien & Kansen-bedrijven voor vijf van de zeven prestatie-indicatoren van
de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij. De prestatie per bedrijf ( ) en het gemiddelde over alle bedrijven ( ) zijn weergeven
ten opzichte van streefwaarden in het waarderingsschema van ‘on the way to planet proof’ (––). Op de horizontale as staan de
prestatie-indicatoren met tussen haakjes de streefwaarden voor het basisniveau. Voor alle indicatoren geldt dat punten boven
de groene lijn beter zijn dan de streefwaarde.

Blijven denken in kansen
De melkveehouderij is bepalend voor de Nederlandse cultuur en het cultuurlandschap
én is economisch relevant door te zorgen voor goede en gezonde voeding. Daarnaast
draagt de melkveehouderij bij aan duurzame bouwplannen van de akkerbouw en aan
de waterkwaliteit. Nieuwe loten aan de tak zijn het produceren van energie. En last but
not least zien we dat de melkveehouderij ook in de belangstelling staat voor het bieden
van zorg, kinderopvang en recreatie.
De melkveehouderij doet er dus toe.
Tegelijkertijd is er in Nederland een
gevecht om de ruimte gaande. Om
het bezit van de grond, maar óók de
milieuruimte die steeds kleiner
wordt. De druk is groot en dagelijks
voelbaar op het boerenerf.
Koeien & Kansen heeft zich bewezen om binnen de milieuruimte
kansen te creëren voor een productieve melkveehouderij van
de toekomst. En daarmee bij
te dragen aan perspectief voor

toekomstige boeren. Daar zal
de focus van Koeien & Kansen
voor nodig blijven. Er komen ook
nieuwe uitdagingen op het pad.
Biodiversiteit, natuurinclusief en
kringlooplandbouw zijn nieuwe
maatschappelijke behoeften die
van grote invloed zijn op de toekomst van de melkveehouderij.
Ik ben ervan overtuigd dat Koeien
& Kansen ook op deze thema’s gaat
bijdragen aan het vertrouwen naar
de toekomst voor de melkvee
houders in Nederland.

Jos Verstraten
LTO en lid begeleidingscommissie

Aanpassen
Mijn zwager heeft een melkrobot
gekocht. Of ik een nachtdienst
wilde draaien om de koeien aan te
drijven. ‘Tuurlijk, geen probleem.
De eerste nacht doe ik wel.’ Nou,
tijd om in slaap te vallen was er
niet. ‘Gaat het uiteindelijk echt
lukken?’, vroeg ik me af.
Een parallel is er te trekken met
de gehele melkveehouderijsector. Er zijn zoveel thema’s om
tegelijk rekening mee te houden.
De methaanemissie moet flink
omlaag, de (grond)waterkwaliteit
moet beter, er moet meer biodiversiteit komen, we moeten
(anti)verdrogingsmaatregelen
nemen en het inkomen moet ook
nog eens op peil blijven. Geen
gemakkelijke opgave. In deze
nieuwsbrief staan een aantal
artikelen waarbij de Koeien &
Kansen-melkveehouders rekening houden met de genoemde
thema’s en hun bedrijfsvoering
aanpassen aan de toekomstige
maatschappelijke wensen. Meer
biodiversiteit, rekening houden
met waterkwaliteit en broeikasgassen. Het gaat niet vanzelf,
maar met veel flexibiliteit en
aanpassingsvermogen komen
onze deelnemers een eind. Ook
economisch. Dat bewijst ook de
erg goede prestatie van de familie Koopman, verderop in de
nieuwbrief.
En de koeien van mijn zwager? In
de tweede nachtdienst ging het
al een stuk makkelijker. Ik ben
eerder naar huis gegaan. Kon ik
slapen. De koeien pasten zich
razendsnel aan. Nu de boer nog.
Michel de Haan, projectleider

