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De melkveehouderij geniet een grote maatschappelijke waardering. Oat geldt 

zeker voor grondgebonden melkveebedrijven met koeien in de wei die bijdragen 

aan landschap en biodiversiteit. Maar er is ook veel aandacht voor de krimp van 

de veestapel en de 'landschapspijn' die burgers ervaren. Oat hangt samen met de 

groei en intensivering van melkveebedrijven die vijf jaar geleden, met afschaffing 

van de melkquotering in het vooruitzicht, versneld is ingezet. 

Binnen de sector is veel aandacht voor 

grondgebondenheid, voor verbetering 

van het bodemleven en voor natuurin
clusieve landbouw. Voor extensieve 

melkveebedrijven met koeien in de wei 

liggen hier grate kansen, net als voor 
landgoedeigenaren. Zij zijn gericht op 

behoud van de kwaliteit van het gehele 
landgoed opdat volgende generaties 

ook een inkomen kunnen genereren. 
lmpliciet dragen zij zo bij aan een grond

gebonden melkveehouderij met koeien 

in de wei en vogels (biodiversiteit) erbij. 
Oat is een perspectiefvolle vorm van 
melkveehouderij. Niet in de laatste 

plaats omdat boerenorganisatie LTO en 
zuivelkoepel NZO 'grondgebonden fami

liebedrijven met behoud van weidegang' 

in hun toekomstvisie hebben staan. 

Lappendeken aan regels 
Maar helaas staat recente regelgeving 

haaks op het wensbeeld van sector en 
samenleving. Door de sterke groei van 
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de melkveehouderij moest de Rijks

overheid ingrijpen. Eindeloze discussies 

binnen zowel sector als politiek, zorgden 
voor een lappendeken aan regels, met 

elk een eigen referentiejaar of-datum: 

Wet Verantwoorde Groei (2013), Wet 

Grondgebonden Groei (2014), Stelsel van 

fosfaatrechten (2/7/2015) en Fosfaatre

ductieplan (15/12/2016). 

De eerste twee wetten zijn reeds inge

voerd, het Fosfaatreductieplan is van 
kracht in 2017 en de fosfaatrechten war

den per 1 januari 2018 toegekend. Veel 

melkveehouders zien door de bomen 
het bos niet meer en blijven daardoor de 
gebaande paden richting schaalvergro
ting en intensivering volgen. Oat zorgt 

voor minder koeien in de wei, minder 
biodiversiteit en een minder aantrekke
lijk landschap. 

Wat is grondgebonden? 
Met hun gronden hebben landgoedeige

naren en andere particuliere grondeige-

naren de kans om melkveehouders een 
perspectiefvolle toekomst te bi eden. Oat 
toekomstbeeld is geen blauwdruk voor 

alle melkveebedrijven, want daarvoor 
zijn zij te verschillend en het zou het 

vrije ondernemerschap sterk beperken. 
Nee, grondgebondenheid is een stip op 

de horizon waar melkveehouders zich op 

kunnen richten bij strategische keuzes 

op het bedrijf. Grondgebondenheid 
kan op verschillende manieren worden 

ingevuld. De wet Grondgebonden Groei 
regelt dat bedrijven die uitbreiden de 
extra mest tot 50 procent bij een ander 

mogen afzetten. Zo is 'mest-grond
gebondenheid' voor hooguit de helft 

geregeld en slechts een van de aspecten 

van grondgebonden heid. Ondergrenzen 
aan de hoeveelheid voer van eigen land 
of weidegang en bovengrenzen aan het 

aangekochte voer of aantal dieren per 

hectare, zijn ook mogelijke invullingen 
van grondgebondenheid. 

Met grondgebondenheid op bedrijfsni-






