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veehouderij

Vergroening melkvee lastig
Arno de Snoo

Melkveebedrijven met veel bouwland moeten ook aan de vergroeningseisen voldoen. De rol van
tijdelijk grasland dat ook als teelt in
het bouwplan mee kan, is opvallend.
De regels van het Europees landbouwbeleid zijn duidelijk: een melkveebedrijf met minder dan 75 procent
grasland moet aan gewasdiversificatie doen en ecologische aandachtsgebieden (EA) aanleggen.
Bedrijven die meer dan 75 procent
grasland hebben en minder dan 30
hectare bouwland zijn vrijgesteld van
deze eisen.
Voor grote bedrijven kan gelden
dat ze meer dan 75 procent maar ook
meer dan 30 hectare bouwland hebben. Dan moet er op het bouwland

ook aan gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebieden gedaan
worden.
Naar schatting zijn er in Nederland enkele honderden veehouderijbedrijven die niet aan de 75
procent-eis voldoen. ‘Dat kunnen bijvoorbeeld gemengde bedrijven zijn of
melkveehouders die veel maïs telen’,
zegt Jeanet Brandsma, bestuurslid
van de LTO-vakgroep Melkveehouderij.
Gewasdiversificatie
Bedrijven met minder dan 10
hectare bouwland zijn vrijgesteld
van gewasdiversificatie. Heeft een
ondernemer tussen de 10 en 30 hectare, dan moeten er minimaal twee
akkerbouwgewassen geteeld worden,
waarvan het grootste gewas niet meer

n Gras als aparte teelt
n Bouwplan maïs
n Snel met meitelling
dan 75 procent van het areaal beslaat.
Bedrijven met meer dan 30 hectare moeten minimaal drie gewassen telen, waarbij het grootste gewas
maximaal 75 procent van het areaal
akkerbouw beslaat. Twee gewassen
samen mogen maximaal 95 procent
van het areaal beslaan.
‘Voor veehouders kan dit betekenen dat ze bijvoorbeeld een hoek met
een derde gewas moeten zaaien om
de minimaal 5 procent van het derde
gewas in te vullen’, zegt Klaas Johan
Osinga, beleidsspecialist GLB van
LTO Nederland. ‘Een andere moge-

Meer nieuws: bezoek onze site

lijkheid is om door grondruil te proberen boven de 75 procent grasland
uit te komen met minder dan 30 hectare bouwland.’
Grasland
Onder grasland wordt zowel blijvend als tijdelijk grasland verstaan.
Opvallend is daarbij wel dat tijdelijk
grasland als aparte teelt mag worden
gerekend. ‘Een ondernemer kan dus
tijdelijk grasland meetellen als een
van de gewassen die voor gewasdiversificatie geteeld moeten worden’,
zegt Osinga.
LTO geeft het advies aan ondernemers om snel met de invulling van
perceelsregistratie te beginnen. ‘Dan
weten boeren waar ze aan toe zijn en
of ze eventueel nog met land of teelt
moeten schuiven’, zegt Osinga.

De Marke wil leveren aan gasnet

De roodbonte Durable-dochter Danice
van Piet en Anja Grin uit Biddinghuizen werd afgelopen dinsdag algemeen
kampioen tijdens de wintershow in Flevoland. Ook won ze het vaarzenkampioenschap. De titel in de middenklasse was
voor Rindert van de Brake uit Almere, die
hiervoor Vekis Elsidsi (V. Sid) de ring in
nam. Riebeeck Goldwyn Barbie van Jos
Ruijter uit Ens eiste de titel bij de oudere
koeien op.

Leaflet over kavelruil

Het praktijknetwerk Minder Toeren
heeft een leaflet ontwikkeld over kavelruil. Hierin worden doel en belang van
kavelruil uitgelegd, evenals subsidiemogelijkheden, de rol van het Kadaster en
de manier waarop een kavelruil geregeld
kan worden. Vooral melkveehouders
hebben animo voor kavelruil. Akkerbouwers hebben doorgaans minder bezwaar
tegen grond op afstand omdat veel producten af land worden afgeleverd.

Geen verbod paardenmarkt
Belangstellenden bekijken de gaswasser en het invoerstation van proefbedrijf De Marke in Hengelo.
kerskosten waarschijnlijk lager dan
bij de bestaande technieken.’
De gaswasser moet ervoor zorgen
dat biogas beter is te vermarkten. Biogas wordt vaak gebruikt om met een

WKK-installatie elektriciteit te produceren. Het rendement is laag omdat
de vrijkomende warmte vaak niet te
gebruiken is.
Om biogas op te waarderen tot

Geen vergunning weiden
De Gezondheidsdienst voor Dieren
(GD) krijgt in deze tijd van het jaar
meer vragen dan normaal over afvallende spenen bij verse vaarzen.
Volgens de GD is zucht in de uier
mogelijk de oorzaak van het afsterven van spenen. Ook problemen met
de bloedcirculatie spelen een rol. De
uierhuid of speenhuid sterft af.
Dat begint met een blauwe verkleuring
van de speen, wat snel kan overgaan
in een grote blaar.
Als de speen is aangetast, kan dit
het dier dusdanig irriteren dat het
de speen eraf probeert te likken. De
speen kan er zelfs helemaal afvallen.
Een te negatieve kation-anionverhouding van het voer en een te eiwitrijk
rantsoen maken vaarzen vatbaarder.

Danice wint in Flevoland

Marijtje 356 (v. Comestar-Lheros) van
Willem Bakker uit Nieuwe Niedorp werd
voor het derde opeenvolgende jaar
algemeen kampioen op de wintershow
in Middenmeer. Ze won daarnaast de
klasse met oudere koeien en de prijs
voor de beste uier. De middenklasse was
een prooi voor John en Christel Wester uit
Opmeer met Truus 197 (Eurostar x Affirmed), terwijl hun Bluesky-dochter Truus
203 de vaarzentitel opeiste.

Proefboerderij De Marke in het Gelderse Hengelo heeft sinds december
een gasopwerkingsinstallatie van
Bio-up. Hiermee wil ze groen gas
leveren aan het aardgasnet.

Afvallende spenen bij vaars

Alleen vol verstuivingsmelkpoeder stijgt
deze week. Het gaat van 280 naar 283
euro, meldt de ketenorganisatie van de
zuivelsector ZuivelNL. Verse boter draait
deze week stationair op 342 euro. De
overige zuivelnoteringen leveren in.
Mager melkpoeder extra kwaliteit daalt
5 euro en komt op 220 euro. De veevoervariant levert zelfs 12 euro in tot 195
euro. Weipoeder levert 1 euro in en komt
uit op 86 euro. Alle noteringen zijn per
100 kilo af fabriek, exclusief btw.

Wintershow Middenmeer

René Luijmes

De Bio-up van CCS is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie,
die mogelijk op boerderijschaal biogas kan opwaarderen naar groen gas.
De Marke kan met het systeem biogas opwaarderen naar groen gas van
aardgaskwaliteit.
Netbeheerder Liander plaatste
het invoerstation. Volgens bedrijfsleider Zwier van der Vegte van De Marke
zijn de eerste testen met de gaswasser
goed verlopen. ‘Het ziet ernaar uit dat
we binnenkort groen gas van aardgaskwaliteit kunnen invoegen in het
lagedrukgasnet.’
Biogas bestaat voornamelijk uit
methaan, CO2, zwavel en water. Voor
levering aan het gasnet moeten CO2,
zwavel en water zijn verwijderd.
‘De geteste installatie is in staat
om CO2 en zwavel in het biogas tegelijk en onder lage druk af te vangen
via een wasvloeistof’, vertelt Van der
Vegte. ‘De wasvloeistof is te hergebruiken. Hierdoor liggen de gebrui-

Zuivelnoteringen

Veehouders bij Natura 2000-gebieden moeten hun vee kunnen blijven
weiden. Staatssecretaris Sharon
Dijksma maakt dat mogelijk door
een wetsaanpassing.
Een recente uitspraak van de
Raad van State geeft aan dat melkveehouders mogelijk een vergunning
moeten aanvragen voor weiden en
bemesten van percelen bij Natura
2000-gebieden. Het beweiden of
bemesten zou negatieve gevolgen
voor de natuur kunnen hebben.
Dijksma vindt dat te ver gaan. In
overleg met de provincies heeft zij
besloten een tijdelijke, op termijn
vaste, bepaling in de Natuurbeschermingswet op te nemen. Door die
bepaling hoeven boeren geen vergunning aan te vragen voor weiden van

vee of aanwenden van meststoffen.
Dijksma wil hiermee voorkomen
dat boeren koeien binnen moeten
houden. Ook wil zij onzekerheid
onder melkveehouders voorkomen.
Bij de gebiedsanalyses van het
ontwerpprogramma aanpak stikstof
2015-2021 is trouwens wel rekening
gehouden met de stikstofdepositie
als gevolg van bestaande beweiding
en bemesting, dat maakt een verbod
ook overbodig
Veehouders zijn bezorgd dat
zij met handhavingsverzoeken van
milieuorganisaties te maken krijgen.
Die kunnen op basis van de uitspraak
van de Raad van State hun recht proberen te halen waardoor boeren hun
vee niet meer kunnen weiden. Door
de aanvullende bepaling is dat niet
meer mogelijk.
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groen gas, zijn extra investeringen
nodig. Volgens CCS is bij een microvergister en een productie van
4.000 tot 5.000 ton mest per jaar een
gasopwerkingsinstallatie rendabel.

Er komt geen verbod op het houden van
paardenmarkten in Nederland. Een motie
van de Partij voor de Dieren is dinsdag
met grote meerderheid verworpen, enkel
GroenLinks was voor. De PvdD meent
dat op paardenmarkten regelmatig grote
misstanden worden geconstateerd. Zo
staan de paarden soms tussen kermisattracties.

Meedoen met pilot fosfaat
Melkveehouders die een aantoonbaar hogere fosfaatopbrengst per
hectare hebben dan gemiddeld,
verdienen een hogere gebruiksnorm.
Deze hogere norm is te benutten
door deel te nemen aan de pilot
evenwichtsbemesting fosfaat, de
BEP-pilot.
Aanmelding en uitvoering van
de pilot loopt via LTO en loopt in de
periode 2014-2017. Er is in 2015 ruimte
voor circa honderd melkveehouders.
Opgave is voor 22 maart.
Bedrijven die aan derogatie meedoen, mogen sinds dit jaar geen
fosfaatkunstmest meer aanvoeren.
Daardoor is het moeilijker om een
fosfaatvoordeel te benutten.
Potentiële deelnemers aan de
pilot kunnen aan de hand van een

uitgebreide checklist inschatten
of deelname haalbaar is voor hun
bedrijf. Belangrijkste voorwaarde is
dat ze moeten aantonen dat ze in drie
achtereenvolgende jaren een hogere
fosfaatopbrengst per hectare hadden
dan de gebruiksnorm. Dit wordt in
de Kringloopwijzer van 2014 uitgerekend, als ook de resultaten van 2012
en 2013 zijn ingevoerd.
Bij de aanmelding voor de pilot
moeten de bestanden van drie jaar
Kringloopwijzer meegestuurd worden. Als de bedrijven door de keuring
komen, verstrekt het ministerie van
EZ ontheffing. Bedrijven kunnen dan
de meeropbrengst van fosfaat verzilveren via hogere bemestingsruimte.
De hogere gebruiksnorm moet
worden gebruikt in de mestboekhouding over 2015.

