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1. Een duurzame zuivelketen, een vraag én een kans!
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse
leven. Klimaatopwarming, de uitstoot van broeikasgassen,
de ecologische voetafdruk, biodiversiteit en nog vele andere
thema’s komen in de pers geregeld aan bod. Heel wat
maatschappelijke organisaties dringen aan op inspanningen
om onze wereld duurzamer te maken. Ook bij onderzoekers,
bedrijven en beleidsmakers staat het thema hoog op de agenda.

Zo wil de Europese Unie dat de uitstoot van broeikasgassen
tegen 2020 20% lager is dan in 1990.
Ook de zuivelketen ontsnapt niet aan vragen over
duurzaamheid. Afnemers van zuivelproducten stellen vragen
over de inspanningen die de zuivelsector levert. Concurrenten
uit de soja-industrie beweren dat hun producten beter scoren
op het vlak van land- en watergebruik en inzake CO2-uitstoot. In
andere landen heeft de zuivelsector duurzaamheidsinitiatieven
genomen, door bijvoorbeeld het energieverbruik te
verminderen, de levensduur van de koeien te verlengen en
minder antibiotica te gebruiken. Internationale zuivelgroepen
werken met een duurzaamheidsprogramma.
Melkveehouders zijn van nature bezig met duurzaamheid. Ze
besparen onder andere op water en energie, mede omdat ze
hun bedrijf willen doorgeven aan de volgende generaties . Uit
een inventarisatie over de periode 1990-2010 is gebleken dat ze
zelfs zonder specifiek programma aan duurzaamheid werken.
We komen hier verder in deze brochure uitgebreider op terug.
Veel melkveehouders hebben inmiddels begrepen dat
werken aan duurzaamheid een kans is om de leefbaarheid
van hun eigen bedrijf op lange termijn te verhogen. Via
een efficiënt gebruik van energie, meststoffen, water,
gewasbeschermingsmiddelen, via aangepaste teelttechnieken,
via hoogproductieve ruwvoederproductie en de productie van
duurzame energie, heeft de melkveehouderij de kans bij te
dragen aan een duurzamere wereld. Ook via de zorg voor de
dieren en de omgeving kan de melkveehouderij aanspraak
maken op maatschappelijke waardering voor de sector.
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2. Een gezamenlijke aanpak
De zuivelsector, de landbouworganisaties en de zuivelindustrie,
hebben – op basis van beschikbaar wetenschappelijk
onderzoek, ervaringen uit het veld en de inbreng van experts –
een lijst met 35 initiatieven geselecteerd die kunnen bijdragen
aan een verdere verduurzaming van de melkveehouderij.
Met deze lijst van goede praktijken en best beschikbare
technieken wil de sector de melkveehouder informeren over
mogelijkheden tot verdere verduurzaming. De hele zuivelketen
kiest hierbij voor één gemeenschappelijke aanpak. Dat
voorkomt dat elke afnemer van zuivelproducten afzonderlijk
zijn eigen duurzaamheidswensen formuleert. Het verleden
heeft bewezen dat zo’n gezamenlijke aanpak het beste werkt.
De sector wil een nieuw elan geven aan de verduurzaming
van de melkveehouderij, om haar positie in de internationale
afzetmarkten verder te kunnen uitbouwen en te kunnen
inspelen op de duurzaamheidswensen van haar afnemers. Zo
willen we de toegang tot de markt voor onze zuivelproducten in
de toekomst verzekeren.

Renaat Debergh - afgevaardigd bestuurder BCZ
Klanten vragen gewoon om aan te tonen hoe we werken aan
duurzaamheid. Met de DuurzaamheidsMonitorMelkveehouderij
kan dat perfect. Duurzaamheid wordt meer en meer een
voorwaarde om zuivelproducten te kunnen verkopen.
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3. Een aanpak op maat van uw bedrijf
In tegenstelling tot de initiatieven op het vlak van de
voedselveiligheid in IKM, kiezen de landbouworganisaties en
de zuivelindustrie inzake duurzaamheid voor een vrijwillige
aanpak. Als ondernemer en vakman bent u zelf het best
geplaatst om de prioriteiten voor verduurzaming van uw
bedrijfsvoering te bepalen. Uit de lijst met 35 initiatieven
kiest u zelf de duurzaamheidsinitiatieven die u op uw bedrijf
wilt realiseren of de voorbije jaren al gerealiseerd hebt. De
maatregelen voorgesteld in het keuzemenu zijn geen verplichte
acties. U kunt ze invullen in functie van uw bedrijfsspecifieke
mogelijkheden.
De keuzelijst met initiatieven is ruim opgesteld en is
gebaseerd op de basisprincipes van maatschappelijk

verantwoord ondernemen (Profit, People, Planet). De praktijk
heeft aangetoond dat de meeste van deze initiatieven een
economische meerwaarde opleveren en dus bijdragen aan de
economische duurzaamheid, die de sector als basisvoorwaarde
vooropstelde. De duurzaamheidsinitiatieven zijn ingedeeld
in zeven thema’s: dierengezondheid, dierenwelzijn,
energie, milieu, dierenvoeding, water en bodem, en sociale
duurzaamheid. Zoals verduurzaming een proces is van continue
verbetering, zal ook de keuzelijst een dynamisch karakter
hebben en aangepast worden wanneer nieuwe inzichten
beschikbaar komen.
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4. Aantonen welke inspanningen we leveren
De maatschappelijke organisaties en onze klanten vragen dat
de zuivelsector kan aantonen welke inspanningen geleverd zijn
op het vlak van verduurzaming. Bovendien willen we zelf weten
welke vooruitgang we boeken. Zo kunnen we ook in de media

rapporteren wat we gerealiseerd hebben. Zeker nu we kiezen
voor een vrijwillige aanpak, is het zeer belangrijk dat we onze
realisaties meten.

De vooruitgang op het vlak van de duurzaamheid
zal jaarlijks gemeten worden bij een derde van
alle melkveehouders. Dat zal gebeuren via het
IKM-kwaliteitsborgingssysteem. Aan het IKMlastenboek wordt een duurzaamheidsinventaris
toegevoegd. Een melkveehouder kiest wel vrij welke
duurzaamheidsinitiatieven hij wil realiseren, maar
deelname aan de inventarisatie is verplicht. Anders
kunnen we als sector niet aantonen wat we gerealiseerd
hebben. Tijdens de IKM-audit zal de conformiteit van
de gekozen duurzaamheidsinitiatieven gevalideerd
worden. Noch het aantal gekozen initiatieven, noch het
aantal gevalideerde initiatieven heeft een effect op het
toekennen van het IKM-certificaat, want de inspanning
voor duurzaamheidsinitiatieven is een vrijwillige keuze.
Via deze objectieve inventarisatie zal de sector
kunnen aantonen welke inspanningen hij levert en
welke vooruitgang hij jaar na jaar boekt. Daarom
spreken we van de Duurzaamheidsmonitoring van de
Melkveehouderij (DMM).
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5. Wat realiseerden de melkveehouders in de afgelopen jaren?
1. Realisaties 1990-2010, enkele frappante voorbeelden
In mei 2012 publiceerde de sector een brochure ‘De zuivelsector
op weg naar meer duurzaamheid’, die de belangrijkste
evoluties van de sector over de periode 1990-2010 samenvatte.
Door te streven naar een meer economische bedrijfsvoering
is er onbewust ook werk gemaakt van een duurzamere
melkveehouderij. Een paar voorbeelden tonen enkele frappante
evoluties aan.
• Meer melk met minder koeien zorgde voor aanzienlijke
ecologische winst
De melkproductie heeft zich de twee voorbije decennia
spectaculair ontwikkeld. De melkleveringen aan de

zuivelindustrie zijn met 11% gestegen, terwijl het aantal
melkkoeien met bijna 40% gedaald is. Vermits de
rundveepopulatie in meerdere opzichten uitstoot van
broeikasgassen veroorzaakt (methaan door de pensfermentatie
en lachgasemissies uit mest), heeft het streven naar een
hoger melkrendement dus een aanzienlijke ecologische
winst opgeleverd. Een tweede ontwikkeling die tot
duurzaamheidswinst heeft geleid, is het aanhouden van minder
jongvee voor de vervanging van melkkoeien. De daling van het
aantal stuks jongvee (-46%) is zelfs groter dan de daling van
het aantal koeien (-39%). Gezien de limieten op het vlak van
dierengezondheid en vruchtbaarheid, zal een verdere verhoging
van de productiviteit veeleer beperkt zijn.
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Tabel 1. Melkproductie per koe en aantal stuks jongvee per 100 koeien in België - Bron: Meitelling

FOD Economie

Aantal melkkoeien
Opgehaalde melk (in 1000 l.)
Melkproductie per melkkoe (in l.)
Stuks jongvee
Jongvee/100 koeien

1990

2010

Verschil

825.373
2.905.869
3.521
772.826
94

499.892
3.214.434
6.430
420.462
84

-39%
+11%
+83%
-46%
-10%

• Minder krachtvoeder; meer ruwvoeder van eigen teelt
Naast de directe gevolgen door methaan- en lachgasemissies,
heeft de melkveehouderij ook een indirecte impact op de
CO2-emissies door de teelt en het transport van eiwitten voor
veevoeders. Soja is een veelgebruikte en hoogwaardige bron
van eiwitten. Soja wordt voor het grootste deel ingevoerd uit
Zuid-Amerika, waar heel vaak gronden worden ontbost voor de
sojateelt. Daardoor wordt op korte termijn heel wat koolstof uit
de bodem vrijgesteld in de lucht. Door het optimaliseren van het
voederrantsoen slaagden de melkveehouders erin tussen 1995
en 2010 het totale krachtvoedergebruik per 100 l melk met 10%
te doen dalen.

2. Koolstofvoetafdruk met 20 % gedaald
De Vlaamse overheid gaf opdracht aan het internationaal
erkende studiebureau ERM om de koolstofvoetafdruk (Carbon
footprint – CF) van melk in Vlaanderen te berekenen voor het
jaar 2010. De landbouworganisaties en de zuivelindustrie,
verenigd in de Interprofessionele Taskforce Duurzaamheid vroeg
aan ERM om met dezelfde methodiek de CF voor het jaar 2000
te bepalen. De CF, uitgedrukt als kg CO2 per kg rauwe melk,
bedroeg in 2000 1,28 en in 2010 nog slechts 1,02. Dat is een
daling met maar liefst 20%!
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Figuur 1 Koolstofvoetafdruk rauwe melk
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Het valt meteen op dat vooral inzake veevoeding de impact
op de broeikasgassen verminderd is. Dat komt voornamelijk
omdat hoogproductieve koeien het ruwvoeder relatief
efficiënter benutten als gevolg van een kleiner aandeel van de
onderhoudsbehoefte. Door het voortdurend streven naar een
betere kwaliteit en een hogere opbrengst van de ruwvoeders,
en een beter evenwicht in de verstrekte rantsoenen, kunnen
de koeien het beschikbare ruwvoeder efficiënter benutten. De
melkproductie per melkkoe is met ongeveer 15% toegenomen,
terwijl de hoeveelheid veevoeder per stuk vee niet significant
veranderde. De energie opgenomen uit het veevoeder wordt
met andere woorden veel efficiënter omgezet in het gewenste
eindproduct (melk). In 2010 is er op een bedrijf per melkkoe
minder jongvee (dat niet bijdraagt tot de melkproductie)

dan in het referentiejaar 2000. Hierdoor daalt ook het
veevoederverbruik.
De impact inzake broeikasgasemissies van de eigen
ruwvoederproductie is ook sterk gedaald omdat dierlijke
mest efficiënter aangewend werd (verplichte emissiearme
aanwending). Doordat het mestbeleid steeds strenger werd,
is er ook minder dierlijke mest en kunstmest aangewend. Zo
daalde het verbruik van kunstmest met 50%.
De invloed van de pensfermentatie blijft groot, maar is toch
lichtjes verminderd door een uitgebalanceerder rantsoen en een
betere ruwvoederkwaliteit. De wijze waarop de mestproductie
beheerd wordt, is ook verbeterd inzake broeikasgasemissies,
omdat het melkvee minder mest rechtstreeks op het weiland
afzet.
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6. Werken aan duurzaamheid, met rendement en voldoening
1. Dierengezondheid: gezonde dieren,
winst voor iedereen
Melkkoeien zijn het belangrijkste productiemiddel op een
melkveebedrijf. De gezondheid van de dieren staat dan ook
centraal en heeft een directe invloed op de melkkwaliteit
en – in het geval van zoönosen – de voedselveiligheid.
Gezond melkvee is bovendien uitermate belangrijk voor de
economische leefbaarheid van een exploitatie. Voldoende

aandacht voor een goede uiergezondheid van het melkvee en
een duurzame zorg voor de dierengezondheid zijn gebaseerd
op een goed evenwicht tussen preventie en deskundige
behandeling van aandoeningen.
De beste manier om het antibioticumgebruik te verminderen
is ervoor te zorgen dat de dieren niet ziek worden.
Hygiënemaatregelen gericht op preventie en een goed inzicht
in de gezondheidsstatus van de veestapel kunnen voorkomen

Mogelijke initiatieven
1 De melkveehouder sloot een contract af met een vaste bedrijfsbegeleidende dierenarts.
2 De melkveehouder past op gestructureerde wijze individuele celgetalbepaling toe als
monitoringtool voor de uiergezondheid van zijn melkveebeslag – MPR/Contrôle laitier,
celgetalmeting op melkrobot, op eigen initiatief aan de hand van analyses van MCC/CdL
(ex-checklait).
3 Goed hygiënemanagement heeft geleid tot een goede uiergezondheid. Via een
gestructureerde toepassing van individuele celgetalbepaling heeft de melkveehouder

5 Een correct functionerende en goed afgeregelde melkinstallatie is belangrijk voor de
dierengezondheid. De melkveehouder beschikt over een meet- en adviesrapport (MAR),
dat gebaseerd is op een dynamische melkmachinemeting die niet ouder is dan 3 jaar.
6 Para-tbc veroorzaakt economische schade aan een bedrijf door een verminderde
melkgift, een vervroegde afvoer en een lagere slachtwaarde. De ziekte beperkt de
inzetbaarheid van de geproduceerde melk. De melkveehouder participeert actief aan
het para-tbc-programma van het Sanitair Fonds en voert serologische screenings uit

zicht op de individuele dieren. Over de laatste 12 maanden zijn er gemiddeld minder
dan 15% attentiekoeien (een attentiekoe is een dier dat bij de laatste 3 metingen een
geometrisch gemiddeld celgetal heeft van boven 250.000 voor koeien en 150.000 voor
vaarzen). (cfr. MPR-rapport/Contrôle laitier).
4 De melkveehouder zet in op verantwoord antibioticumgebruik. Samen met de
bedrijfsdierenarts wordt een jaarlijks te herzien en geargumenteerd plan van aanpak
opgesteld, gebaseerd op bacteriologisch onderzoek en antibiogrammen en andere
indicatoren. In dit plan wordt een inventaris gemaakt van te behandelen problemen,
gebaseerd op de sanitaire situatie van het bedrijf (cfr. Modelplan AMCRA).
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Wees zuinig met
len
diergeneesmidde

dat men te snel naar antibiotica grijpt. Een intensieve
samenwerking met de bedrijfsbegeleidende dierenarts
is hiervoor aangewezen. Voor de melkveehouder levert
een gezonde veestapel bijkomend een dagelijkse
arbeidsbesparing op.

op alle lacterende dieren. De positieve dieren worden opgeruimd volgens de gestelde
termijnen. De melkveehouder kent zijn para-tbc-opvolgingsniveau, dat DGZ/ARSIA
toekende (opvolgingsniveau A of B).
7 Het bedrijf participeert actief aan de bovenwettelijke bestrijding van dierziekten
(BVD, neospora, salmonella, parasieten, mycoplasma …) en kan dat aantonen via
analyserapporten van DGZ/ARSIA of erkende laboratoria, of via vaccinatiebewijzen
(bv. facturen van de dierenarts).
8 De aankoop van dieren gebeurt volgens het aankoopprotocol (BVD, neospora, para-tbc,
IBR), uitgevoerd door DGZ/ARSIA. Is er geen externe aankoop van volwassen dieren voor
de melkveehouderij, dan mogen er op de lijst van aangekochte dieren van Veeportaal/
Cerise geen dieren voorkomen die ouder zijn dan 6 maanden bij aankoop.
9 Als preventieve maatregel tegen de overdracht van ziekten, draagt de melker bij elke
melkbeurt melkhandschoenen. De melkveehouder kan dit staven via aankoopbewijzen
en heeft melkhandschoenen in voorraad.
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2. Dierenwelzijn
Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van
dierenwelzijn, maar zowel de melkveehouder als de
maatschappij erkent het belang van dierenwelzijn. Hiervoor
moeten de dieren kunnen genieten van vijf vrijheden:
• vrij zijn van honger en dorst,
• vrij zijn van ongemakken,
• vrij zijn van pijn, kwetsuren en ziektes,
• vrij zijn om natuurlijk gedrag te vertonen,
• vrij zijn van angst en stress.
Door de zorg voor het dierenwelzijn kunnen de technische en
economische resultaten van de koeien verbeteren.
De goede gezondheidstoestand en het welzijn van de dieren
zijn rechtstreeks gekoppeld aan de omstandigheden waarin de
dieren gehuisvest zijn. De beschikbare ruimte, de properheid
van de ligplaatsen en de goede verluchting van de stallen staan
garant voor een goede hygiëne van dieren en melkproductie.

François Achten - melkveehouder, voorzitter sector vakgroep melkvee Boerenbond
Melkveehouderij is van nature uit duurzaam!
Alleen ontbreken ons de cijfers om het aan de buitenwereld
aan te tonen.
Stap voor stap de melkveehouderij verder verduurzamen,
biedt de beste garanties voor de toekomst

12

Elke koe moet over voldoende bewegingsvrijheid beschikken
om moeiteloos op te opstaan, te liggen en zich moeiteloos
te bewegen. Een goede afstelling van de ligboxen en een
aangepast ligbed zijn bepalend voor het koecomfort. De
ventilatie van de melkveestal is voldoende om luchtverversing
te verzekeren zonder tocht.
Een overdreven concentratie van gassen (methaan, koolzuur,
ammoniak …) kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de
koeien of van de melkveehouder. Een te hoge vochtigheid
bevordert de ontwikkeling van ziektekiemen en beschadigt

de gebouwen. Het is dus belangrijk dat de stal goed verlucht
wordt, zowel om schadelijke gassen en vocht af te voeren als
om de temperatuur in de stal te beperken.
Vanuit het gezichtspunt van de consument en de maatschappij
is melkproductie verbonden met grazende koeien in de
wei. Weidegang is in de Belgische melkveehouderij de
gangbare praktijk. Dat sluit evenwel niet uit dat op basis van
bedrijfseconomische parameters melkveehouders een andere
keuze maken.

Mogelijke initiatieven
1 De melkkoeien zijn gehuisvest in een vrije loopstal met voldoende licht, lucht

4 De melkveehouder zet in op de langleefbaarheid van de melkkoeien. De gemiddelde

(tochtvrij), ruimte en diercomfort. Het melkvee, inclusief droogstand, kan

leeftijd van de koeien bij de slacht is groter dan 2.190 dagen

beschikken over minimaal 40 m³ (inclusief voer- en werkpaden, en wachtruimte

(= 6 jaar) (MPR-rapport, Sanitel, bedrijfsboekhouding) of het vervangingspercentage

indien toegankelijk buiten de melktijden). De melkveehouder kan dat aantonen via

(de verhouding tussen het aantal voor de slacht afgevoerde dieren+ het aantal

constructietekeningen.

gestorven dieren, ten opzichte van het gemiddelde aantal aanwezige melkkoeien) is

2 Vachtverzorging. Er is minimaal één koeborstel aanwezig per groep productieve

lager dan 30%.

melkkoeien en/of de melkkoeien worden in het najaar geschoren.
3 De koeien kunnen rusten op een voldoende ruime, hygiënische en comfortabele
ondergrond. In het ligbed zijn aangepaste materialen aanwezig:
• een blijvend elastisch ligbed,
• een diepstrooiselbox met zaagsel, stro, zand of gescheiden mest …,
• een ingestrooide stal.
Dit uit zich in het beperkt (<15%) voorkomen van dikke hakken.

en
Leer je sterke
zwakke punten
kennen
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3. Energie

Mogelijke initiatieven
1 De melkveehouder beschikt over een energiescan.
2 De melkveehouder beperkt de primaire energiebehoefte door condensatiewarmte
van de melkkoeltank te recupereren, door de melk voor te koelen of middels
warmwaterproductie via een zonneboiler.
3 Via frequentiesturing wordt de capaciteit van de vacuümpomp aangepast aan de reële
behoefte (cfr. Meet- en Adviesrapport melkinstallatie).
4 De stal is uitgerust met spaarlampen (HPS, HPI, LED).
5 Minimaal 4.000 kWh van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het bedrijf is
afkomstig van eigen productie (zonnepanelen, windmolen of pocketvergister).

Maak gebruik
ie
van zonne-energ
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Fossiele brandstoffen zijn schaars en zullen de komende jaren
verder in prijs stijgen. Vanuit economisch standpunt is een
besparing op energiegebruik ook aangewezen, aangezien
die een verlaging van de productiekosten betekent. Ook op
milieukundig vlak is overmatig energiegebruik nadelig. De CO2
die vrijkomt na verbranding is als broeikasgas bovendien mee
verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Om op een
maatschappelijk verantwoorde manier energie te besparen,
wordt het best het algemeen aanvaarde driestappenplan van de
Trias Energetica gevolgd:
• de energievraag terugdringen, dus energie zo efficiënt
mogelijk gebruiken,
• duurzame bronnen inzetten, zoals zon, wind en biomassa,
• fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk aanwenden.

4. Milieu
Als gevolg van het grondgebonden karakter van
melkveebedrijven voor beweiding en ruwvoederproductie, ligt
er een belangrijke taak voor melkveehouders in de bescherming
van waardevolle natuurelementen en het in stand houden van
de biodiversiteit. Doordat melkveebedrijven vaak gelegen zijn in

valleigebieden en een aanzienlijk deel van het areaal permanent
grasland in gebruik hebben, wordt deze opdracht nog versterkt.
Agromilieumaatregelen zijn een instrument om duurzame
landbouw te ondersteunen of specifieke natuurwaarden gericht
te beschermen.

Mogelijke initiatieven
1 De melkveehouder zet in op erosiebestrijding en verbetering van de kwaliteit

beheerovereenkomsten met een natuurvereniging:

van het oppervlakte- en grondwater. Hij is ingeschreven op minstens een van

akkervogelbeheer/weidevogelbeheer/hamsterbescherming, lokale veerassen,

volgende beheerovereenkomsten/agromilieuverbintenissen en heeft daarvoor steun

perceelrandenbeheer, beheer van kleine landschapselementen.

aangevraagd via de verzamelaanvraag bij de Vlaamse overheid, via le formulaire de
déclaration de superficie van de Waalse overheid (DGARNE), of hij kan dat aantonen

3 De melkveehouder schreef zich bij een lokale overheid in op een programma voor het
behoud van zwaluwnesten of houdt op zijn bedrijf zwaluwnesten in stand.
4 De melkveehouder zet in op een verzorgde bedrijfsomgeving en zorgt voor een

door de aanwezigheid van specifieke werktuigen:
mechanische onkruidbestrijding, directe inzaai/niet-kerende bodembewerking,

milieuvriendelijke afvalverwerking (plastics, autobanden …) . Hij kan dat aantonen

beheerovereenkomst Water, erosiebestrijding.

via een contract/factuur/bewijs van aflevering op het containerpark.

2 De melkveehouder neemt maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit.

5 De melkveehouder voert een door de regionale overheden erkende

Hij is ingeschreven op minstens een van volgende beheersovereenkomsten/

milieuboekhouding en laat zich adviseren over milieu, goede landbouw- en

agromilieuverbintenissen en heeft daarvoor steun aangevraagd via de

milieuconditie door een adviesdienst erkend voor BAS of PGDA (Programme de

verzamelaanvraag bij de Vlaamse overheid, via le formulaire de déclaration de

Gestion Durable de l’Azote).

superficie van de Waalse overheid (DGARNE), of kan dat aantonen via specifieke

6 De melkveehouder past geen veralgemeende insecticidenbehandeling toe op het
melkvee, maar zet in op gerichte bestrijdingsmethodes die het milieu respecteren
(vliegenplaten, insectenvallen, insectocuters) of selectief zijn.

Integreer je
ijf in
verzorgde bedr
het landschap
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5. Dierenvoeding
De eigen productie van voldoende kwaliteitsruwvoeders is van
doorslaggevend belang op een melkveebedrijf. In de berekening
en de gevoeligheidsanalyse van de koolstofvoetafdruk van
melk kwam lokale ruwvoederproductie naar voren als een
van de invloedrijkste factoren op de ecologische impact van

Mogelijke initiatieven
1 De melkveehouder optimaliseert de voederefficiëntie via kuilanalyses en
rantsoenberekeningen. Op elke graskuil wordt een voederwaardeanalyse uitgevoerd,
om de rantsoenberekening te optimaliseren.
2 Er werd een agromilieuverbintenis ‘Vlinderbloemige gewassen’ gesloten (luzerne,
grasklaver …) of de melkveehouder toont op basis van zijn teeltplan of de
aankoopfacturen van zaden van de laatste 3 jaar aan dat hij vlinderbloemige gewassen
teelt.
3 De melkveehouder maximaliseert de melkproductie uit lokaal gewonnen ruwvoer
of uit bijproducten van de landbouw- en voedingsnijverheid, door de droge (88% DS)
krachtvoeraankopen (enkelvoudig krachtvoer + mengvoer, exclusief bijproducten) per
1000 l melk te beperken tot minder dan 200 kg. (cfr. bedrijfsboekhouding)
4 De melkveehouder stuurt middels het verstrekte rantsoen het jaargemiddelde
ureumgehalte in de melktank (resultaten IO’n) tussen 180 en 250 mg/l melk. Boven
250 mg/l is de stikstofexcretie overmatig; beneden 180 mg/l daalt de efficiëntie van de
melkproductie – met hogere kosten en een grotere milieu-impact tot gevolg.

Optimaliseer de
voederefficiëntie
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melkproductie. Ruwvoedermelkproductie is bovendien een
van de belangrijkste verklarende factoren voor de verschillen
in economische prestaties tussen melkveebedrijven. Door
een evenwichtige samenstelling van de rantsoenen op basis
van kuilanalyses, kunnen verliezen naar het milieu vermeden
worden. Door de toenemende kritiek op de overzeese
import van eiwitten (soja), moet de melkveehouder ook zelf
meer aandacht hebben voor de eigen eiwitvoorziening. De
teelt van vlinderbloemigen als gras-klaver of luzerne kan
melkveehouders helpen de eigen eiwitvoorziening te verbeteren
en de afhankelijkheid van (dure) krachtvoeders te verminderen.

ieve
Gebruik alternat
waterbronnen
6. Water en bodem
Water is een schaarse grondstof en een basisvoorwaarde
voor het leven. Op melkveebedrijven is water nodig
voor ruwvoederproductie, als drinkwater voor de
dieren en voor de reiniging van de melkinstallatie.
Elk van de toepassingen stelt specifieke eisen aan de
waterkwaliteit. Daarnaast produceert de melkveehouderij
afvalwater, met een negatieve impact op bodem en
oppervlaktewater.
Voor een duurzame voederproductie is de
melkveehouderij afhankelijk van een gezonde bodem.
Door een uitgebalanceerde bemesting in functie van
de behoefte van de bodem, kan uitspoeling naar het
milieu vermeden worden. Bovendien is een goede
bodemvruchtbaarheid noodzakelijk om de verschillende
voedingselementen voor de planten in voldoende mate
beschikbaar te hebben. Degradatie van de bodem en
het verlies van productiepotentieel door erosie moeten
alleszins vermeden worden.

Mogelijke initiatieven
1 De melkveehouder werkt aan de verbetering van de mineralenefficiëntie door
bodemanalyses met bemestingsadvies te laten uitvoeren. Daarvoor wordt minstens om
de 5 jaar en per 10 ha een standaardgrondontleding (pH, humusgehalte, fosfor, kalium,
magnesium, calcium en natrium) met advies gevraagd en wordt jaarlijks in het voorjaar
een standaardmestanalyse gevraagd ( droge stof, organische stof, totale stikstof,
minerale stikstof, P, K, Na, Mg, Ca).
2 De melkveehouder beperkt het gebruik van hoogwaardig water (leidingwater en
diep grondwater) door alternatieve waterbronnen (regenwater, oppervlaktewater) te
gebruiken.
3 Het bedrijf nam één van volgende maatregelen inzake hergebruik van water:
• rietvelden,
• biofilter,
• waterzuivering,
• hergebruik van het naspoelwater van de reiniging van de melkinstallatie.
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7. Sociale en economische duurzaamheid
Sociale duurzaamheid veronderstelt in eerste instantie het
respecteren van alle sociale wetgeving van het land, zowel
voor de werknemers als voor de melkveehouder zelf. Verbrede
landbouw omvat een ruime waaier van activiteiten. Door te
diversifiëren kan een landbouwer zijn inkomen uitbreiden of zijn
activiteiten verbreden naar niet-productiegebonden activiteiten.
De landbouwer kan daarbij een sociaal gerichte rol vervullen,
wat voor de melkveesector een voldoende maatschappelijk
draagvlak creëert.

Mogelijke initiatieven
1 Het bedrijf is erkend als kijkboerderij/bezoekboerderij (neemt deel aan
publieke activiteiten voor vulgarisatie van de landbouw).
2 Het bedrijf werd door een lokale overheid erkend als zorgboerderij (opvang van
hulpbehoevenden).
3 Het bedrijf ontwikkelt toeristische activiteiten (gîte, chambre et table d’hôte) of
houdt een hoevewinkel.
4 De melkveehouder voert een door de regionale overheden erkende
bedrijfsboekhouding.

Peter Van de Vel - melkveehouder, voorzitter zuivelcommisie ABS
Geen verplichtingen vanuit de zuivelindustrie maar een
vrijwillige keuze van duurzaamheidsinitiatieven op maat
van ieders bedrijf kan ik alleen maar toejuichen, al blijft
voor mij de economische duurzaamheid nog steeds de
belangrijkste.
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Duurzaamheid is
ijn
een lange term
engagement

7. De melkveehouder staat er niet alleen voor
Vermits duurzaamheid hoog op de agenda van de zuivelsector
staat, zullen de melkveehouders kunnen rekenen op
begeleiding vanuit de zuivelindustrie en de adviesdiensten
van de landbouworganisaties. Zij zullen de intermediairen
– zoals de interprofessionele organismen, DGZ/ARSIA, CRV
of landbouwboekhoudkantoren – aansporen om tools te
ontwikkelen zodat de conformiteit van bepaalde initiatieven
eenvoudig bewezen kan worden.
Zowel aan Waalse als aan Vlaamse onderzoeksinstellingen
lopen heel wat projecten die betrekking hebben

op de initiatieven die geselecteerd werden voor de
Duurzaamheidsmonitoring van de Melkveehouderij (DMM).
De regionale overheden financieren niet enkel wetenschappelijk
onderzoek, maar verlenen ook steun aan de producenten
via onder meer de agromilieuverbintenissen en
beheerovereenkomsten.
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