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Zuivel: koe hoort in weiZuivel:
AAN DIRK VAN DER MEULEN

Die stelt directeur Tjeerd de Groot
van de Nederlandse Zuivelorganisa-
tie (NZO). Weidegang en een redelij-
ke hoeveelheid grond in beheer zou-
den meer aandacht moeten krijgen
bij de verlening van de milieuver-
gunning. ,,Al die nieuwe melkvee-
stallen in Friesland zijn enerzijds ge-
weldig. Het getuigt van veel optimis-
me onder de melkveehouders. An-
derzijds zeg ik: houd alsjeblieft de
koe in de wei.”

De NZO-directeur constateert dat
de Nederlandse zuivel met veel
maatschappelijke organisaties een
weideconvenant heeft afgesloten
met tal van stimuleringsmaatrege-
len, terwijl gemeenten en provincie
bij de vergunningverlening deze as-
pecten nauwelijks borgen.

De provincie Fryslân heeft een
paar jaar geleden het bouwblok voor
melkveebedrijven verruimd naar 3
hectare. Gemeenten krijgen het ad-
vies om bij de vergunningverlening
rekening te houden met minimaal
50 procent ruwvoerwinning van ei-
gen land en minimaal 50 procent
mestafzet op eigen land.

De NZO-directeur zegt die cijfers
niet goed te kunnen duiden, maar
stelt wel vast dat de melkveehoude-
rij nergens zo’n groeispurt maakt als
in Friesland ter voorbereiding op het
quotumloze tijdperk na 1 april. ,,Bo-
vendien houdt die groei ook nog
aan. De praktijk wijst uit dat boeren
op grote melkveebedrijven hun vee
vaker het jaar rond op stal houden.
Als dit ook in Friesland de trend
wordt, kan dit gevolgen hebben voor
de economische positie van de Ne-
derlandse zuivel. Het landschap met
water, weilanden en koeien in de wei
draagt veel bij aan het positieve
beeld van de Nederlandse zuivel. Dat
moeten we koesteren. Het geeft ons
draagvlak in de samenleving en een
geweldig imago in het buitenland.”

LEEUWARDEN Friese overheden
moeten bij de uitbreiding van
melkveebedrijven meer oog heb-
ben voor de koe in de wei en grond-
gebondenheid.

Tegen boeren en bestuurders die
dit laatste in twijfel trekken, zegt De
Groot: ,,Als wij met Chinese delega-
ties door het land toeren, vinden ze
juist die aspecten van gezinsbedrijf,
mooie boerderijen en grazende koei-
en geweldig.” De Groot verwijst in
dit verband ook naar een recente uit-
lating van Atze Schaap, manager

China van FrieslandCampina: ,,Voor
China is weidegang in Nederland als
de ster op een Mercedes. Zonder
rijdt-ie prima, maar het is toch niet
een echte.”

Gedeputeerde Johannes Kramer
(FNP) onderschrijft het grote belang
van weidegang voor de Nederlandse
zuivel, maar hij vindt dit vooral een
verantwoordelijkheid van de sector.
,,Wy ha boeren de romte jûn om te
groeien, mar it is harren eigen fe-
rantwurdelikens om dat op in duor-
sume wize yn te foljen.” Kramer be-
nadrukt dat het Noorden recent in-
tensief gelobbyd heeft bij staatsse-
cretaris Sharon Dijksma van
Economische Zaken om grondge-
bondenheid goed te borgen in haar
Melkveewet.
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,,Chinese delegaties vinden mooie boerderijen en grazende koeien geweldig."
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