Kringlooplandbouw in de
zoogkoehouderij
Waar een kleine sector groots in kan zijn!

Achtergrond
De zoogkoehouderij sector is een relatief kleine sector in Nederland. Relatief klein in de zin van aantallen veehouders, want gezamenlijk beheren deze
veehouders toch een heleboel hectares (natuur)gronden in Nederland. En deze veehouders willen graag laten zien waar zij nu al hun steentje aan
bijdragen in de transitie naar een duurzamere landbouw, en ook verder aan de slag te gaan met de stappen er nog gezet kunnen en moeten worden.
Hoewel de sector niet compleet georganiseerd is zoals andere sectoren in Nederland, zijn er voldoende dwarsverbanden door de sector heen om
gezamenlijk de schouders eronder te kunnen zetten om gezamenlijke KPI’s te ontwikkelen die geborgd kunnen worden. Voor de invulling van de KPI’s
hebben we gekeken naar bestaande schema’s en deze als uitgangspunt genomen: beter leven keurmerk, biologisch, voorwaarden vanuit gezamenlijke
terrein beherende organisaties (TBO’s) en zo meer.

Doelen
De zoogkoehouderij sector draagt bij aan de verdere verduurzaming op de volgende (kringloop) doelen:
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KPI’s zoogkoeienhouderij
De doelen zijn concreet vertaald in een eerste set van ‘zoogkoeienhouderij KPI’s’ op bedrijfsniveau. Er zijn voldoende verschillende bestaande
duurzaamheidsschema’s dat er geen ‘nieuwe wielen’ hoeven te worden uitgevonden. Er is gesproken met individuele veehouders en vertegenwoordigers
van groepen zoogkoehouders, zoals Meat Concepts en Wij.land. Dit heeft een mooi inzicht gegeven in welke doelen verder concreet ingevuld kunnen
worden.
Emissies

Circulariteit

CO2 footprint

% eiwit van eigen land % ruige (stro)mest

Fosfaatoverschot

% voer uit de regio

Stikstof efficiëntie

% energie zelf
voorzienend

Ammoniak emissie

Bodemkwaliteit

% blijvend grasland

Herstellen
biodiversiteit

Diergezondheid en – Verbeteren sociaal
welzijn
economische positie
boer
Kruidenrijk grasland
Kalf bij de koe
In verbinding met de
samenleving
% blijvend grasland
Dagen/ uren
weidegang/ jaar
% natuur en landschap Dierdagdosering
antibiotica
Ontwormingsmiddelen

Vervolgstappen
De zoogkoehouderij sector is bereid om met de concrete uitwerking van deze KPI’s aan de slag te gaan in een pilotproject. Daarin gaat de sector integraal
sturen op de kringloopdoelen en de sectoropgaven. Er moet gekeken worden naar een duurzame ketenaanpak om gezamenlijk op te kunnen trekken.
Beloningen moeten in verhouding staan met de geleverde prestaties. Partijen als (semi)- overheden, marktpartijen en overige stakeholders kunnen hun
steentje bijdragen.
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