
 

     
             

           

 

Vanuit de markt, de politiek, maatschappelijke organisaties en de NGO’s wordt 
aan de zoogkoeienhouderij gevraagd om tot een meer duurzamere sector te 

komen. 
 

Meat Concepts, Brabant Bodem, Provincie Noord Brabant en Staatsbosbeheer 
hebben afgesproken daaraan een invulling te willen geven middels de 
ontwikkeling van een schema gebaseerd op  KPI’s behorende bij een 
natuurinclusieve zoogkoeienhouderij en te willen onderzoeken hoe 

natuurinclusiviteit in de keten verwaard kan worden.  
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Inleiding 
 
 

Zoogkoeienhouders spelen door hun jarenlange ervaring en daarmee opgedane kennis een 
belangrijke rol in het beheer van onze natuurgebieden. Ze hebben een niet te onderschatten rol bij 
ontwikkelingen zoals natuurinclusieve landbouw en kringloop landbouw. Ook voor het creëren van 
nieuwe natuurgebieden en onderhouden van onze bestaande natuurgebieden, is de 
zoogkoeienhouderij relevant. De zoogkoeienhouderij geeft een passend antwoord op de (nieuwe) 
manier van landbouw bedrijven zoals we die in Nederland momenteel nastreven.  
 
Recent heeft Meat Concepts, in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, boeren en TBO’s 
een verkenning uitgevoerd naar de strategische kansen voor de zoogkoeienhouderij. Hier zijn een 
zestal strategische pijlers zichtbaar geworden (zie bijlage). Meat Concepts gaat nu samen met 
Brabants Bodem (LIFE IPBiodiversity4All), provincie Noord Brabant en Staatsbosbeheer invulling 
geven aan één van de strategische pijlers het ontwikkelen en in de markt zetten van het schema 
“Natuurinclusieve zoogkoeienhouderij” 
 
De belangstelling voor natuurinclusief is de laatste jaren (sterk) toegenomen. Het kunnen deelnemen  
aan een natuurinclusief schema is belangrijk voor bijv. het verkrijgen van natuurgronden en/of in 
aanmerking te komen voor financiële tegemoetkomingen. 
De markt houdt zich nog vast aan de bestaande keurmerken maar ook daar begint een verschuiving 
zichtbaar te worden naar meer natuurinclusief (integraal duurzaam). Belangrijk is om met concepten 
te komen die de meerwaarde zichtbaar maken. 
 
Belangrijke oproep die we van de boeren meegekregen hebben is om niet alleen te werken aan de 
waardering voor natuur, maar ook aan waardering voor de boer. Een beter verdienmodel dus waar 
álle partijen (boer, natuur en burger) beter van worden. Kortom de inzet van dit project is niet alleen 
te komen tot een schema Natuurinclusief maar er ook voor de zorgen dat alle betrokkenen een beter 
toekomstperspectief krijgen. 
 

Resultaat: 
Het opleveren van 12 KPI’s natuurinclusief voor de zoogkoeienhouderij. 

 
De KPI’s zijn tot stand gekomen met medewerking van  Andrea Almasi (Provincie Noord-Brabant), 
Theo Bakker (Staatsbosbeheer), Joep van Overbeek (Milieufederatie) en Carlo Braat (Brabant 
Bodem). 
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Definities 
 
Wat is natuurinclusieve landbouw?  
Zoogkoeienhouders voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Ze willen 
meer aandacht schenken aan de kwaliteit van bodem en water, minder kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen gebruiken en meer ruimte geven aan planten en dieren. Een natuurinclusieve 
werkwijze maakt dat mogelijk. Bij natuurinclusieve landbouw produceren rundveehouders voedsel 
en gewassen in harmonie met milieu, natuur en landschap door natuurlijke processen in de 
bedrijfsvoering te integreren, te zorgen voor een gezond bodem- en watersysteem, een aantrekkelijk 
landschap en meer biodiversiteit, passend binnen een economisch rendabele bedrijfsvoering. 
 
Wanneer is een bedrijf natuurinclusief? 
In een natuurinclusieve bedrijfsvoering worden ecologische processen ingezet voor de productie van 
voedsel en gewassen. Zo wordt bespaard op kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicatie. Deze 
productiewijze gaat gepaard met een rijkere biodiversiteit. Een gezonde bodem, een gevarieerd 
bodemleven en het sluiten van de mineralen kringloop vormen de basis van een natuurinclusieve 
bedrijfsvoering.  
 
Natuurinclusieve landbouw is een integrale aanpak waarbij de ondernemer optimaal gebruik maakt 
van de natuurlijke omgeving en dit integreert in de bedrijfsvoering. 
Dit betekent dat ook de eigenaar van de natuurgronden die gepacht of gehuurd worden betrokken 

wordt bij de invulling. 
 
Omschrijving van wat verstaan wordt onder een natuurgebied als onderdeel van een 
natuurinclusieve zoogkoeienhouderij 
 
Ecologisch beheer van gronden van een Terrein Beherende Organisatie (TBO): 
Terreinen die gepacht worden van de TBO’s als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 
landschappen. In het pachtcontract staat welke voorwaarden de eigenaar stelt aan het beheer van 
het natuurgebied.  
Ecologisch beheer van gronden begrensd volgens het Nieuwe Nederlandse Natuurnetwerk :  
De gronden moeten door de Provincie aantoonbaar omschreven zijn volgens het Nieuwe 
Nederlandse Natuurnetwerk en aantoonbaar ecologisch beheerd worden (beheerplan of 
beheerverklaring).  
Beheer verklaring: 
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Voor overige gebieden die niet in eigendom zijn van een TBO of als EHS begrensd zijn, moet een 
beheer verklaring voor ecologisch beheer aanwezig zijn. In deze beheerverklaring wordt het beheer 
en de maatregelen gericht op het ontwikkelen van ecologische waarden beschreven.  
Extensieve beweiding van graslanden. 
Graslanden die in eigendom zijn van de rundveehouder of gepacht worden van derden en in gebruik 
voor het laten begrazen door runderen van  de zoogkoeienhouder. Bemesting geschiedt 
voornamelijk met eigen stalmest. De vegetatie bestaat uit o.a. grassen en kruiden die behoren bij 
ecologisch beheerde gebied. 
 
 
Wat verstaan wij onder een zoogkoeienhouderij. 
Een zoogkoeienhouderij is een rundveebedrijf gericht op het houden en fokken van runderen die met 
name voor het vleesproductie worden gehouden. 
Het is een extensief bedrijf waarbij het gebruik van natuurgronden een belangrijk onderdeel zijn. 
Het zijn over het algemeen kleinere bedrijven waarbij het houden van de runderen een deel van het 
inkomen van de boer uitmaakt. Het zijn dus praktisch altijd gemengde bedrijven. 
 
Te bespreken punten in relatie tot de uitwerking van de KPI’s natuurinclusieve zoogkoeienhouderij 
 
Bedrijfsnummer: 
Ieder bedrijf heeft een RVO registratienummer met daaraan gekoppeld een of meerdere UBN 
nummer(s). 
Voor onze benadering gaan wij uit van het UBN nummer waarop de zoogkoeienhouderij is 
geregistreerd. Dit heeft te maken met het feit dat de dierenbescherming voor zijn Beter Leven 
Keurmerk uitgaat van het UBN nummer. 
 
De natuurgronden die behoren bij het UBN nummer en gepacht of beheerd worden, behoren bij het 
UBN en worden als zodanig ook bij meegenomen in de hectares kruidenrijk- en blijvend grasland. 
Dit kan jaarlijks verschillen. 
 
De zoogkoeienhouder moet op het betreffende UBN nummer naast het pachten en/of beheren van 
natuurgronden ook voldoende eigen gronden bezitten, dit moet minimaal 5 tot 10 hectare zijn. 
 
Fosfaat en stikstof: 
Voor de berekening van de stikstof en fosfaat productie en afzet wordt het rekenmodel gebruikt wat 
Meat Concepts heeft ontwikkeld. Zodra er een andere methode is ontwikkeld die beter is zullen wij 
die overnemen. 
 
Agrarisch natuurbeheer 
Wij hebben aan het agrarisch natuurbeheer zaken toegevoegd die te maken hebben met de relatie 
met de eigenaar van het natuurgebied. Hierdoor wordt het item agrarisch natuurbeheer erg groot, 
wij kunnen dit ook splitsen in 1: agrarisch natuurbeheer en 2: beheer en onderhoud natuurgebieden. 
 
De borging: 
Voor een paar items zullen wij moeten kijken hoe wij de borging kunnen regelen. Dit heeft o.a. te 
maken met: de kosten en het kennisniveau/ervaring  van degene die de controle moet uitvoeren. 
De inspectie zal jaarlijks moeten plaatsvinden omdat de pacht van de natuurgronden nu nog jaarlijks 
wordt geregeld. 
Het gaat om de volgende KPI’s: 

 KPI % Natuur 

 KPI Agrarisch natuurbeheer 

 KPI kruidenrijk grasland 

Dorieke Goodijk
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 KPI gebruik kunstmest 
Kan de inspectie door 1 bedrijf worden gedaan? Op dit moment worden de volgende schema’s door 
1 bedrijf gecontroleerd: 

 IKB 

 Dierenwelzijn 

 Eigen schema’s zoals Natuurvlees-Nederland. 
Nu komen daar er items bij die te maken hebben met een natuurinclusieve bedrijfsvoering; hoe gaan 
wij dit regelen? Kan dit bij BoerenNatuur? In de pilotfase zal hier met de betrokken partijen een 
invulling aan worden gegeven. 
 
Het aantal KPI’s en de verdere uitwerking 
Wij hebben 12 KPI’s uitgewerkt waarvan agrarisch natuurbeheer nog in tweeën gesplitst kan worden. 
Wij moeten nog bepalen welke KPI’s wij verder willen uitwerken om te gebruiken in de pilot met 
20/25 bedrijven. 
Wij stellen voor om gezamenlijk met de stakeholders betrokken bij de natuurinclusieve transitie van 
de zoogkoeienhouderij, de KPI’s in een breder verband te toetsen, daarna aan te passen en middels 
een pilot bij de 20/25 bedrijven in praktijk te brengen. 
De zoogkoeienhouders voor de pilot, kunnen benaderd worden door Meat Concepts voor de bij hun 
aangesloten bedrijven, voor de overige zoogkoeienhouders die benaderd worden zijn andere partijen 
nodig zoals de ZLTO, leveranciers van rundvlees aan de slagers, eigen netwerk van de provincie, de 
TBO’s enz. 
 
De openstaande vragen betreffende o.a. de borging en inspectie, de beoordeling in waarden met 
bijbehorende beloning, de communicatie intern en extern en het benaderen van de markt kunnen in 
de pilotfase verder ingevuld worden. 
 
Het verbreden van het schema natuurinclusief naar de gehele vleesveesector (een verzoek van 

Staatsbosbeheer) 

Er zijn in de vleesveesector een 3-tal houderijsystemen: 

 Stierenmesterij 

 Zoogkoeienhouderij 

 Combinatie van zoogkoeien en stieren mesten 
Het aanpassen van het schema voor de zoogkoeien naar de stieren mesterij is lastig en wel om de 
volgende redenen: 

 Zoogkoeienhouderij is afhankelijk van het hebben van natuurgebieden, dit geldt niet voor de 
stierenmesterij. 

 Stieren mesten is een intensieve vorm van veehouden, zoogkoeien is een extensieve vorm. 

 Stierenmesters hebben geen weilanden nodig alleen grond voor het verbouwen van het 
voer. Het meeste voer wordt via een voerbedrijf aangekocht. 

 Stieren worden in 12 maanden van kalf naar slachtrijpe stier afgemest daarbij wordt veel 
krachtvoer gebruikt. Zoogkoeien krijgen alleen krachtvoer in de afmestfase van 1 tot 3 
maanden en de koeien worden gemiddeld 6 tot 7 jaar. 

 Het vergroten van de natuurgebieden door gebruik te maken van de gronden van de 
stierenmesterij zal zeer beperkt mogelijk zijn. 

 
Het schema gebruiken voor de bedrijven die zowel zoogkoeien als stieren afmesten, hiervoor zie wij 
wel mogelijkheden. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat deze bedrijven over het algemeen veel 
runderen hebben. De verhouding tussen de afdeling stieren en koeien moet wel in een dusdanige 
verhouding moeten zijn dat voor de zoogkoeien natuurgebieden nodig zijn. 
Verder hebben deze bedrijven over het algemeen redelijk veel eigen weilanden en akkerlanden. 
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De markt 
De kostprijs voor het vlees van de zoogkoeien ligt hoger dan die 
voor de vleesstieren en uitstoot van melkvee. Voorbeeld van de 
hogere kosten is bijv. de stal, deze wordt voor zoogkoeien maar 
6 maanden per jaar gebruikt voor de andere rundersectoren is 
dit 12 maanden) 
 
Er is een groeiende markt voor duurzaam geproduceerd vlees, 
binnen de rundveesector kan een zoogkoeienhouderij die tevens 
natuurinclusief werkt een belangrijke rol spelen. 
Er zijn marktpartijen die daar gebruik van willen maken. Deze 
marktpartijen o.a de foodservice bedrijven en de ambachtelijke 
slagers kunnen daar hun onderscheidend vermogen 
(concurrentiepositie) mee verbeteren, als daar een hogere prijs 
tegenover staat die niet meer bedraagt dan 15% ten opzichte van 
het standaard rundvlees is men bereid die te betalen (uit consumenten onderzoeken komt steeds 
naar voren dat 15% het maximale prijsverschil is) . Deze speelruimte kan voor de zoogkoeienhouders 
voldoende zijn om een meerprijs te krijgen die past bij de meerkosten die ze maken. 
 
 
Groeimodel: 
Het schema voor een natuurinclusieve werkwijze is dynamisch, het beheren en verbeteren van 
natuur en het vergroten van natuur doe je niet van de ene op de andere dag. Hier is (leer)tijd voor 
nodig. Het schema speelt hier op in door per item met 3 niveaus te werken waaraan een score zit. De 
totaal score bepaald hoever het bedrijf is en waar de verbeteringen nog kunnen worden 
gerealiseerd. 

 
In de vertaling naar de consument zal dit zichtbaar gemaakt kunnen 
worden door bijv. gebruik te maken van een logo zoals de 
dierenbescherming gebruikt met 1-2-3 sterren. Daarnaast zijn er ook 
andere uitingen te bedenken waarbij de verbinding tussen de 
zoogkoeienhouder en de consument gebruikt kan worden. 
In de pilot kan hier verder onderzoek naar worden gedaan. 
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Communicatie: 
Hierin zit nog een uitdaging. 
Hoe gaan wij aan de sector maar ook aan alle partijen 
die te maken hebben met de productie, verwerking en 
afzet van vlees afkomstig van natuurinclusieve 
zoogkoeienhouders duidelijk maken dat de 
zoogkoeienhouderij ook een natuurinclusieve invulling 
heeft gerealiseerd. Die beschikbaar is voor alle 
zoogkoeienhouders en tegen een redelijke prijs 
aangekocht kan worden. Deze vraag kunnen wij 
meenemen tijdens de uitwerking van de pilot met de 20 
tot 25  zoogkoeienhouders. 
 

 
 
 
 
 

 

De KPI’s natuurinclusief 
 
KPI: Eigen graslanden als natuurgrond bewerken 
Dit kan door  Extensief beweiding van graslanden. 
Het gaat om graslanden 1. die in eigendom zijn van de rundveehouder en 2. de niet 
natuurgraslanden die gehuurd worden en in gebruik zijn voor het laten begrazen door runderen van  
de zoogkoeienhouder. Bemesting geschiedt alleen met eigen stalmest. De vegetatie bestaat uit o.a. 
grassen en kruiden die behoren bij ecologisch beheerde gebied. 
   
Duurzaamheidsaspect: 
De weidegronden die gebruikt worden, worden hoofdzakelijk bemest met ruige stalmest. 
Door gebruik van hoofdzakelijk ruige stalmest wordt het water beter vastgehouden en door de 
gevarieerde samenstelling van de ruige stalmest ontstaat meer biodiversiteit waardoor meer 
grassoorten, bloemsoorten en kruidensoorten kunnen ontstaan. 
Blijvende graslanden worden daardoor ook meer kruidenrijk 
 
De mest voor de natuurgronden 
De mest is afkomstig van de eigen runderen. De stallen 
waarin de runderen staan bestaan voor het grootste deel uit 
een potstal en/of hellingstal, indien er roostervloeren 
gebruikt worden mag dit maar max 40% van de staloppervlak 
in beslag nemen waar de runderen staan. (anders is er te 
weinig ruige stalmest t.o.v. natte (vloeibare mest). 
 
Waardering van de resultaten: 
1: Weidegronden als natuurgronden beslaan <30% van het 
totaal van de eigen 
     weidegronden  0 
2: Weidegronden als natuurgronden beslaan tussen de >30% en <50% van het totaal van de eigen 
    weidegronden  5 
3: Weidegronden als natuurgronden beslaan tussen de >50% en <75% van het totaal van de eigen  
     weidegronden  10  
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Borging: 
De mestboekhouding geeft inzicht in de hoeveelheid mest en de afzet. 
Er zijn kaarten en contracten over de aantallen hectares die als graslanden worden gebruikt. 
Visuele controle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPI: Agrarisch natuurbeheer sluiten we aan bij de wijze waarop de collectieven dit in kaart brengen 
 
Toelichting: 
Hoeveel % grond is van natuurorganisatie of BBM pakket 
Het agrarisch natuurbeheer hebben wij onderverdeeld in twee vormen: 
1: Onder agrarisch natuurbeheer verstaan wij de 19 omschreven werkzaamheden die worden 
uitgevoerd door de zoogkoeienhouders zoals vermeld in het overzicht “beheerpakketten agrarisch 
natuurbeheer september 2022” 
Deze beheerpakketten zijn o.a. overgenomen uit de “biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij”  
 
De in de beheerpakketten omschreven vormen hebben betrekking op alle gronden die gebruikt 
worden door de zoogkoeienhouder en vallen onder het UBN van het betreffende bedrijf. Dus 
pachtgronden die eigendom zijn van bijv. een TBO maar gepacht worden door een 
zoogkoeienhouder vallen voor het beoordelen van deze kpi bij de zoogkoeienhouder. 
 
2a:de werkzaamheden die de boer moet uitvoeren die vermeld 
staan in bijv. het pachtcontract en/of beheersovereenkomst, 
dit is heel divers, de meest genoemde zijn: 

 Rasters onderhouden  (omheining controleren en 
maken waar die stuk is)  

 Maaien (van bloemdijken) en de afvoer. 

 Sloten maaien  

 Onderhoud raster en hekwerk 

 Onderhoud wildroosters 

 Controle onderhoud klaphekjes  

 De boomranden bijhouden dat ze niet op de afrastering 
komen,. 

 Enz. 
2b: Verder kunnen de zoogkoeienhouders cursussen volgen 
over het beheer van de natuur, deze cursussen worden gegeven door bijv. Hogeschool HAS, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 
Bij de hierboven genoemde werkzaamheden en de genoten bijscholing laat de boer zien dat hij ook 
kennis heeft van het beheer van de natuur en dit in de praktijk ook toepast. 
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2c: Een aantoonbare samenwerking gericht op het verbeteren van het natuurgebied tussen 
zoogkoeienhouder als pachter en de beheerder namens de eigenaar van het natuurgebied (van 
pachter naar partner) 
 
Duurzaamheidsaspect: 
Door de hierboven genoemde werkzaamheden uit te voeren wordt de biodiversiteit verbeterd, door 
gericht hiermee aan de gang te gaan op een wijze die past bij het natuurgebied waar de 
werkzaamheden worden uitgevoerd wordt ook een optimale verbetering van deze biodiversiteit 
gerealiseerd.  
 
 
De borging: 
In de pachtcontracten staan de afspraken over de te verrichten werkzaamheden, certificaten van de 
met succes gevolgde cursussen moeten aanwezig zijn. 
De samenwerking kan beoordeeld worden door een gesprek met de zoogkoeienhouder en 
beheerder van het gepachte of gehuurde natuurgebied. 
 
 
Waardering van de resultaten: 
Hierin maken wij een onderscheid in de waardering voor de werkzaamheden genoemd in1 en 2: 
Punt 1: 
1: Tot 8 items   0 
2:  Van 8 tot 12 items 10 
3:  meer dan 12 items  15  
 
Punt 2: 
1: De in het pachtcontract of beheersovereenkomst genoemde werkzaamheden 
     worden uitgevoerd:                0 
2: De zoogkoeienhouder heeft minimaal 1 cursus gevolgd           5 
3: Er is een aantoonbare vruchtbare samenwerking tussen pachter en beheerder      10 
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KPI: Antibiotica 
 
Toelichting: 
De restanten van het toedienen van antibiotica aan runderen die terechtkomen in de ontlasting 
kunnen voor een verstoring van het ecosysteem zorgen, dit willen wij voorkomen door het gebruik 
van antibiotica zo klein mogelijk te houden. 
Antibiotica wordt alleen curatief gegeven. 
  
Duurzaamheidsaspect: 
Door zo min mogelijk antibiotica te gebruiken alleen in gevallen dat het leven van het rund in gevaar 
komt beperken wij de schade aan de natuur en het ecosysteem. 
 
Toedienen antibiotica 
Antibiotica mogen alleen gebruikt worden als het leven van het rund in gevaar is en er herstel 
mogelijk is (bijv. bij een gebroken poot is dit niet mogelijk) in de praktijk komt het erop neer dat 
antibiotica voornamelijk gegeven wordt bij problemen met de bevalling en bij jonge kalveren. 
De hoeveelheid antibiotica die wordt gebruikt wordt vertaald in de zogenaamde dierdagdosering 
(DDD) ten opzichte van de melkveesector is de ddd al minder dan de helft. 
Men mag 2 ddd gebruiken echter voor deze kpi gaan wij uit van max 1, streven is naar 0,5 tot 0,1 
 
Waardering van de resultaten: 

 DDD 1 of >1   0 

 DDD <1 tot > 0,5 5 

 DDD <0,5 tot > 0,1 10 
 
Borging: 
De dierenarts moet in het bedrijfsgezondheidsplan noteren wanneer hij/zijn antibiotica heeft 
gegeven en hoeveel. Alleen de dierenarts mag antibiotica voorschrijven. 
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KPI: Blijvend grasland  via collectieven aansluiten bij BBM 
 
Toelichting: 
Volgens een Europese definitie is grasland dat meer dan 5 jaar achtereen op een perceel aanwezig is, 
blijvend grasland. Het grondgebruik wordt door RVO vastgelegd. Een perceel met gras dat voor de 6e 
keer achtereen opgegeven wordt in de Gecombineerde opgave krijgt daarmee dus automatisch de 
status ‘blijvend grasland’, ongeacht hoe de grondgebruiker dit in de perceelsregistratie van RVO 
opgeeft (namelijk: tijdelijk grasland of blijvend grasland). 
De graslanden die gepacht, gehuurd of anderzijds tijdelijk behoren bij het UBN nummer waar de 
zoogkoeienhouderij onder valt, tellen ook mee in het aantal hectare blijvend grasland, als deze 
graslanden aan de omschrijving blijvend grasland voldoen 
 
Duurzaamheidsaspect: 
In blijvend grasland wordt veel organische stof vastgelegd in de bodem, waardoor de 
bodemvruchtbaarheid verbetert. Je krijgt een betere bodemstructuur, meer bodemleven en het 
stikstof leverend vermogen stijgt.  
Als daarbij voornamelijk ruige stalmest wordt uitgereden als meststof dan wordt het waterbindend 
vermogen van de grond ook verbeterd. 
 
 
Waardering van de resultaten: 
Percentage blijvend grasland. 
Van het totale areaal grasland wat onder het UBN van de 
zoogkoeienhouderij valt is x% blijvend grasland. 
Blijvend grasland < 60%   0 
Blijvend grasland > 60% tot 80% 5 
Blijvend grasland > 80% tot 100% 10 
 
Borging: 
De percelen blijvend grasland staan vermeld in de gecombineerde opgaven van RVO 
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KPI: Dierenwelzijn 
 
Toelichting: 
De criteria van dierenwelzijn zijn beperkt tot de eisen die gesteld worden door de 
Dierenbescherming, middels het Beter Leven Keurmerk rund. Daarin zijn 3 niveaus mogelijk 1-2-3 
sterren. 
Aangezien er naast dit keurmerk geen andere controleerbare schema’s zijn die het dierenwelzijn 
monitoren maken wij gebruik van dit schema. 
Wij zijn in gesprek met de dierenbescherming voor een aangepast schema waar een groot deel van 
de zoogkoeienhouders gebruik van kunnen maken. Echter het opzetten van dit schema zal veel tijd 
en geld kosten. De vraag is of dit haalbaar is in de tussentijd maken wij alleen gebruik van het huidige 
schema van de Dierenbescherming. 
  
Duurzaamheidsaspect: 
Het schema zorgt voor minder gebruik van medicijnen, het buitenlopen van de runderen is een 
verplichting, er worden eisen gesteld aan ruwvoer en krachtvoer, toegang tot water en ervoor zorgen 
dat runderen die in de natuur grazen ook voldoende mineralen krijgen waardoor ze gezond blijven 
zijn enkele van de eisen die de Dierenbescherming stelt deze eisen ondersteunen een aantal van 
onze KPI’s en als zodanig draagt het schema bij aan een duurzame zoogkoeienhouderij 
 
 
Waardering van de resultaten: 

 Geen beter leven keurmerk      0 

 Beter leven Keurmerk 2 ster  5 

 Beter leven Keurmerk 3 ster  10 
Borging: 
Controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling. 
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KPI: Productie en afzet van fosfaat(P) kg. per hectare  
 
Toelichting: 
Het gaat om de mestafzet op eigen grond, gepachte of gehuurde natuurgrond voor het laten 
begrazen van de runderen en akkerland voor de productie van gewassen voor mens en dier, dit kan 
op eigen akkers en/of gepachte of gehuurde gronden maar ook op akkers van collega boeren binnen 
een straal tot 25 km.   
Periode dat runderen buiten lopen rekenen we niet mee in de productie van de mest. Dit doen we 
omdat de mest die dan geproduceerd wordt hoognodig is voor de biodiversiteit van de 
natuurgebieden. Dit is de enige mest die gebruikt wordt in deze gebieden (geen additionele 
bemesting).   
Beoordeling vindt plaats op UBN nummer(s) waar de zoogkoeienhouderij voor is geregistreerd. 
 
Duurzaamheidsaspect: 
Uitgangspunt is een gesloten kringloop.  
Streven is dat er zoveel mest wordt uitgereden als nodig is voor een ecologisch optimale 
bodemstructuur.  
 
Berekening van de productie en afzet: 
Als uitgangspunt voor de berekening worden de huidige excretienormen en de normen en 
mestcodes aanvoer en afvoer dierlijke mest gehanteerd. 
Voor de bepaling van het aantal runderen wordt de stallijst van de winterperiode gebruikt (dan staan 
de meeste runderen binnen). 
Voor de bepaling van het aantal hectare waarover de mest mag worden uitgereden kan gebruik 
gemaakt worden van de Landbouwtelling (meitelling). 
Uit de tabel van RVO kan  afgeleid worden hoeveel fosfaat er kan worden aangewend. Dit ligt voor 
grasland aan het PAL-getal en voor bouwland aan het PW-getal. De hoeveelheid wordt berekend aan 
de hand van de genomen grondmonsters. Wanneer er geen grondmonsters gestoken zijn moet 
uitgegaan worden van het laagste getal. 
 
Alle gegevens worden in het rekenmodel fosfaat/stikstof gezet. De resultaten worden vertaald in een 
score. 
De uitleg van het rekenmodel is als bijlage toegevoegd. 
 
Waardering van de resultaten: 
Uitgangspunt is dat het bedrijf onder de (wettelijke)norm blijft, er wordt dus geen mest afgevoerd. 
Alle mest kan op het eigen bedrijf worden gebruikt, als er mest moet worden aangevoerd is dit een 
pré.  
Op basis van de resultaten hanteren wij de volgende waardering: 

 Er wordt geen mest afgevoerd    5 

 De mestproductie zit 5% tot 10% onder de norm 10 

 De mestproductie zit >10% onder de norm  15 
 
Borging: 
Het ingevulde rekenmodel wordt gecontroleerd op een juiste invulling  
De gecombineerde opgave (moest hier nog iets achter komen?) 
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KPI: Productie en afzet van stikstof(N) kg. per hectare  
 
Toelichting: 
Het gaat om de mestafzet op eigen grond, gepachte of gehuurde natuurgrond voor het laten 
begrazen van de runderen en akkerland voor de productie van gewassen voor mens en dier, dit kan 
op eigen akkers en/of gepachte of gehuurde gronden maar ook op akkers van collega boeren binnen 
een straal tot 25km.   
Periode dat runderen buiten lopen rekenen we niet mee in de productie van de mest. Dit doen we 
omdat de mest die dan geproduceerd wordt hoognodig is voor de biodiversiteit van de 
natuurgebieden. Dit is de enige mest die gebruikt wordt in deze gebieden (geen additionele 
bemesting).   
Beoordeling vindt plaats op het UBN nummer(s) waar de zoogkoeienhouderij voor is geregistreerd. 
 
Duurzaamheidsaspect: 
Uitgangspunt is een gesloten kringloop.  
Streven is dat er zoveel mest wordt uitgereden als nodig is voor een ecologisch optimale 
bodemstructuur.  
 
Berekening van de productie en afzet: 
Als uitgangspunt voor de berekening worden de huidige excretienormen en de  normen en 
mestcodes aanvoer en afvoer dierlijke mest gehanteerd. 
Voor de bepaling van het aantal runderen wordt de stallijst van de winterperiode gebruikt, dan staan 
de meeste runderen op stal. 
Voor de bepaling van het aantal hectare waarover de mest mag worden uitgereden kan gebruik 
gemaakt worden van de meitelling. 
 
Alle gegevens worden in het rekenmodel Fosfaat/stikstof gezet. De resultaten worden vertaald in 
een score. 
De uitleg van het rekenmodel is als bijlage toegevoegd. 
 
Waardering van de resultaten: 
Uitgangspunt is dat het bedrijf onder de (wettelijke)norm blijft, er wordt dus geen mest afgevoerd. 
Alle mest kan op het eigen bedrijf worden gebruikt, als er mest moet worden aangevoerd is dit een 
pré.  
Op basis van de resultaten hanteren wij de volgende waardering: 

 Er wordt geen mest afgevoerd    5 

 De mestproductie zit 5% tot 10%  onder de norm  10 

 De mestproductie zit >10% onder de norm  15 
 
Borging: 
Het ingevulde rekenmodel wordt gecontroleerd op een juiste invulling. 
De gecombineerde opgave (moest hier nog iets achter komen?) 
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KPI: Gebruik kunstmest 
 
Toelichting: 
Wij willen het gebruik van kunstmest als aanvulling op de mest afkomstig van de eigen runderen 
zoveel mogelijk terugdringen. 
Door het stimuleren van blijvend grasland en kruidenrijk grasland wordt het gebruik van kunstmest 
minder nodig. In de pachtcontracten en beheersovereenkomsten staat wat er aan kunstmest mag 
worden aangevoerd op de natuurgraslanden (dit is praktisch altijd 0) 
Wij willen het gebruik van kunstmest op grasland niet zijnde natuurgrasland terugbrengen tot 
maximaal 100 kilo zuivere stikstof per hectare 
  
Duurzaamheidsaspect: 
kunstmest is de grootste bron van vervuiling met microplastics 
in de landbouw. 
Kunstmest is van nature zout. Te veel zout in de bodem 
vermindert de kwaliteit van de grond. Kunstmest lost sneller 
op in water dan organische mest. Je zult dus vaker moeten 
strooien. 
Kunstmest bevat de juiste voedingsstoffen, maar verbetert de 
bodemstructuur niet. Bovendien belast kunstmest het milieu 
meer.  
De productie van kunstmest kost veel energie en veroorzaakt 
de uitstoot van het sterke broeikasgas lachgas. Bovendien 
komen hierbij schadelijke stoffen vrij zoals cadmium, arseen 
en radioactief radium. Wat meetelt voor de milieubelasting is ook dat een van de grondstoffen van 
kunstmest, fosfaaterts, schaars is.  
Het gebruik van dierlijke mest heeft dus duidelijk de voorkeur boven kunstmest. 
 
Gebruik van kunstmest 
Wij streven naar zo min mogelijk gebruik van kunstmest op de graslanden niet zijnde 
natuurgraslanden. 
 
 
> 100 kilo zuivere fosfaat per hectare grasland    0 
< 100 kilo en > 50 kilo zuivere fosfaat per hectare grasland 0 
< 50 kilo en <20 kilo zuivere fosfaat per hectare grasland 5 
< 20 kilo en < 0 kilo zuivere fosfaat per hectare grasland 10 
 
Borging: 
Controleer de facturen voor de aankoop van de kunstmest en de boer moet aangeven over hoeveel 
hectare dit is uitgereden. 
Er bestaan normen, er is geen door de overheid verplicht systeem waar de boeren dit in moeten , 
zodat ze met een eigen iregistratie (klopt dit?) dit kunnen registreren 
De borging van dit item moet nog verder SMART gemaakt worden. 
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KPI: Geschikte type rund 
 
Toelichting: 
Voor het begrazen van natuurgebieden zijn niet alle runderrassen geschikt, het kunnen schrale 
gronden zijn of drassige gronden, veelal zijn het gebieden waar runderrassen die eiwitrijk voer nodig 
hebben niet of minder geschikt voor zijn. 
Voor het begrazen door runderen zijn de zogenaamde vleesrassen zoals Limousin, Blonde 
d’Aquitaine, Charolais en vergelijkbare rassen maar ook de zogenaamde niet gedomesticeerde 
runderrassen zoals Schotse Hooglanders en Galloway meestal de beste grazers. Alle rassen kunnen 
het hele jaar door buiten zijn, maar moet er voor de vleesrassen dan wel voldoende beschutting 
beschikbaar zijn. 
 
Duurzaamheidsaspect: 
Door de mest van de runderen wordt de biodiversiteit bevorderd. 
Op de meeste natuurgebieden waar de runderen grazen mag geen mest worden uitgereden en is de 
mest van de runderen de enige bemesting. 
 
 
Waardering van de resultaten: 

 Melkrassen  0 

 Dubbeldoel koeien, Kruislingen vlees/melk , vleesrassen en zogenaamde wilde rassen  5 
 
Borging: 
Op de stallijst staan de runderen vermeld. 
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KPI: Voer (Ruw- en krachtvoer) 
 
Toelichting: 
Ruwvoer: 
Het ruwvoer bestaat naast hooi en stro, voornamelijk uit vers 
gras, kuilgras, en luzerne. Verder kan gebruik gemaakt worden 
van snijmais of ander vergelijkbaar ruwvoer. Een ander 
vergelijkbaar, energierijk diervoeder moet minimaal dezelfde 
hoeveelheid VEVI (voedereenheden voor vleesproductie) per kg 
bevatten als snijmais. 
 
Omdat er in Nederland een groot tekort is aan stro en hooi 
worden deze twee grondstoffen niet meegenomen. Veel 
zoogkoeienhouders moeten hooi en stro bijkopen(90% moet 
worden geïmporteerd), deze komen voornamelijk uit Duitsland 
en Frankrijk.  
 
Krachtvoer: 

Het gebruik van krachtvoer in de zoogkoeienhouderij is beperkt 
in vergelijking tot de melkveesector en de stierenmesterij. 
Krachtvoer wordt praktisch alleen gegeven aan  jonge kalveren 
en in de afmestperiode die maximaal 3 maanden duurt. 
Gemiddeld wordt een zoogkoe tussen de 4 en 7 jaar. 
 
De volgende voeders worden o.a. tot krachtvoer gerekend: Corn 
Cob Mix (CCM), maiskolvensilage / maiskolvenschroot (MKS), 
bietenperspulp, bierborstel, aardappelvezels, gras- en 
luzernebrok. (dit is de lijst met grondstoffen voor krachtvoer die 
de Dierenbescherming voor het Beter leven Keurmerk hanteert). 
 

Naast de eigen productie van krachtvoer wordt er ook krachtvoer bijgekocht. Voer wordt ingekocht 
bij een voer- of fourage bedrijf. De ingrediënten moeten, non-GMO en GMP+ zijn. (hier zouden we 
eventuel nog ontbossingsvrije soja aan toe kunnen voegen? Maar wellicht dat dit ook wel onder 
GMP+ valt) 
 
 
Duurzaamheidsaspect: 
Door zoveel mogelijk ruw- en krachtvoer zelf te verbouwen en/of uit de directe omgeving te 
betrekken (25 km) beperken wij de de CO2 foodprint. 
Herkomst ruwvoer 
De meeste zoogkoeienhouders verbouwen (voor een bepaald deel) hun eigen ruwvoer. Aanvullend 
voer komt uit de omgeving van collega boerenbedrijven en van fouragebedrijven die het hooi en stro 
importeren. De pakbonnen die bij de geïmporteerde producten horen daar moet de herkomst op 
vermeld staan. 
Er zijn bedrijven die voor een deel of zelfs helemaal in hun eigen hooi en/of stro kunnen voorzien.  
 
Zoogkoeienhouders kunnen krachtvoer zelf verbouwen (of laten verbouwen), dit heeft de voorkeur. 
Mocht dit niet mogelijk zijn dan kopen ze het krachtvoer bij een voerleverancier, deze kan de 
samenstelling van het krachtvoer (op bestelling) vermelden. De ingrediënten voor het krachtvoer 
komen voor het grootste deel uit Europa. Soja wordt veelal buiten Europa gekocht. 
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De samenstelling van het krachtvoer, inclusief het land van herkomst kan door de voerleverancier 
middels een pakbon, factuur of digitale info aangeleverd worden. 
 
 
Waardering van de resultaten 
Voer komt van eigen bedrijf en uit een straal van 25km bedrijf >50%   0 
Voer komt van eigen bedrijf en uit een straal van 25 km bedrijf <50% -75%  5 
Voer komt van eigen bedrijf en uit een straal van 25 km bedrijf< 75%     10 
 
Borging: 
De boer moet kunnen laten zien wat hij zelf verbouwt en bijkoopt uit een straal van 25 km. 
Wat hij bij koopt moet middels afleverbonnen (pakbonnen) of facturen inzichtelijk zijn. 
Al het bijgekochte hooi en stro moet op de afleverbonnen, pakbonnen van het fouragebedrijf staan. 
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KPI: Kruidenrijk grasland aansluiten bij BBM via collectieven  
 
Toelichting: 
Je kunt op 2 manieren kruidenrijk grasland ontwikkelen:  
1. Door het toepassen van verschralingsbeheer. Hierbij wordt de bemesting gestopt of sterk verlaagd 
en wordt via maaien en afvoeren van het maaisel geprobeerd tot een goede uitgangsituatie te 
komen. De vegetatie zal onder dit verschralingsbeheer veranderen. Of zich ook een kruidenrijke 
vegetatie zal ontwikkelen is afhankelijk van de aanvoer van zaden van gewenste soorten.  Door 
gebruik van ruige stalmest ontstaat ook een meer kruidenrijk grasland. 5 jaar alleen bemesten met 
ruige stalmest zorgt ook voor een kruidenrijk grasland. 
Deze vorm van kruidenrijk grasland komt voornamelijk voor op de gepachte gronden of de gronden 
waar een beheersovereenkomst op zit. Veel zoogkoeienhouders gebruiken deze gronden. Op deze 
gronden zijn minimaal 9 verschillende soorten aanwezig 
 
2. Door middel van inzaaien. Hierbij wordt de bestaande zode vernietigd door het dood te spuiten of 
onder te ploegen. Vervolgens wordt er opnieuw ingezaaid met een kruidenrijk zaadmengsel. Ook hier 
is het wenselijk dat de bodemvruchtbaarheid al enigszins is verlaagd voordat er ingezaaid wordt. In 
relatief korte periode zijn op deze wijze kruidenrijke graslanden te realiseren. 
Door het gebruik van zaden van verschillende grassoorten met verschillende structuren waarbij de 
wortellengte een belangrijks aspect is verstaan wij onder kruidenrijk grasland ook graslanden waar 
meer dan 6 a 7 verschillende grassoorten aanwezig zijn. 
 
Duurzaamheidsaspect: 
De bodemstructuur van kruidenrijk grasland met verschillende 
soorten is beter dan van een perceel met alleen (raai)gras. De 
combinatie van fijne en grove wortels (penwortels) die ook nog eens 
dieper wortelen, hebben een positief effect op de doorlatendheid, 
beluchting en zijn zo weerbaarder voor extreme neerslag. • Een 
grote diversiteit aan plantensoorten geeft een hogere opbouw van 
bodem-organische stof. 
Kruidenrijke graslanden zijn bij lage bemestingsgiften productiever 
dan monoculturen van gras en robuuster tegen weersextremen. 
Door een mix van grassen en kruiden zijn er altijd soorten die bij 
verschillende groeiomstandigheden hun optimale groei vertonen. 
 
Waardering van de resultaten: 
Percentage kruidenrijk grasland. 
Van het totale areaal grasland wat onder het UBN van de zoogkoeienhouderij valt is x% kruidenrijk 
grasland. 
kruidenrijk grasland > 25% tot 50% 10 
kruidenrijk grasland > 40% tot 50% 15 
kruidenrijk grasland > 750%  20 
 
Borging: 
De controle op het beschikbare areaal kruidenrijk grasland kan op dit moment uitgevoerd wordt door 
BoerenNatuur. Vraag is hoe wij dit voor de zoogkoeienhouderij kunnen doen zonder dat dit veel geld 
gaat kosten maar wel betrouwbaar gebeurd. 
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KPI: Weidegang 
 
Toelichting: 
Weidegang is een van de belangrijkste kenmerken van een zoogkoeienhouderij. De vrouwelijke 
runderen worden vooral gehouden voor de fokkerij. Het zijn de zogenaamde vleesrassen en soms 
ook niet gedomesticeerde rassen. Deze rassen zijn prima geschikt voor het begrazen van 
natuurgronden (schrale gronden en moeilijk te bewerken gronden) en kunnen tegen alle 
weersomstandigheden. 
Onder weidegang wordt verstaan: het aantal dagen dat de runderen 24 uur per dag buiten lopen. 
  
Duurzaamheidsaspect: 
Door voor het natuuronderhoud gebruik te maken van 
runderen wordt de vegetatie op een verantwoorde wijze 
kort gehouden, door de mest van de runderen wordt 
voeding aan de veelal schrale bodem gegeven waardoor de 
biodiversiteit wordt bevordert. 
Het laten begrazen door runderen is een eeuwenoud gebruik 
waarbij mens, dier en natuur in goede afstemming met 
elkaar tot een ecologisch verantwoord natuurbeheer komen. 
 
Aantal dagen weidegang 
Het aantal dagen dat de runderen buiten lopen is afhankelijk van een aantal factoren: 

 Voor gebieden die gepacht of anderszins gehuurd worden geldt dat de eigenaar van het 
gebied in het beheersplan aangeeft wanneer en hoelang de runderen in de gebieden mag 
lopen. 

 Gebieden waar bijv. aan vogelbeheer wordt gedaan wordt aangegeven wanneer de runderen 
erin mogen dit gaat soms samen met het eerst maaien van het gebied. In deze gevallen kan 
er minder dan 6 maanden begraasd worden. 

 Bij sommige weersomstandigheden is het niet verantwoord om de runderen buiten te laten, 
dit is meestal overmacht (bijv. zoals dit jaar bij grote droogte en er groeit niets meer, of bij 
een zeer nat najaar als de runderen alles kapot maken) 

 Op de eigen weilanden van de boer kun hij zelf bepalen wanneer en hoelang de runderen 
buiten lopen. 

 Dan zijn er nog de stallen die verbonden zijn met de gebieden waar de runderen buiten 
lopen, daar kunnen de runderen vrij naar buiten en binnen. 

 
 
Waardering van de resultaten: 

    

 Runderen lopen >6 maanden buiten   5 

 Runderen lopen < 6 en <10 maanden buiten  10 

 Runderen lopen het hele jaar buiten   15 
 
Borging: 
De boeren moeten bijhouden (op I&R nummer) wanneer de runderen naar buiten gaan en wanneer 
ze naar binnen gaan. (is ook een eis van BLK keurmerk) 
 
 
 
 
 

 



Notities 


