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• PEILING
DoorJeroen Scharroo en Gert van Maanen

Sinds 1 april is het melkquotum in
Nederland afgeschaft, maar in aan
loop daarnaartoe breidden Neder
landse melkveehouders in de afge
lopen achtjaar hun veestapel al
fUnk uit. De gevolgen werden duide
lijk toen het CBS op2l mci mestpro
ductiecijfers produceerde: de fos
faatproductie van de mellcveesector
is afgelopenjaar opnieuw hard ge
stegen. Staatssecretaris Sharon
Dijksma wil dat de sector zelfmaat
regelen neemt.Vooralsnog zijn er
drie optics genoemd: dierquota. fos
faatrechten per bedrijf ofeen be
grenzingvan melkproductie per
dier ofper bedrijf. Bionieuws won al
vast advies in.

Geert Laugs, directeur Compassion in
World Farming Nederland:
‘Wij pleitenvoormaximeringvan
melkproductie per dier. Om spraak
verwarring te voorkomen: dat bete
kent een maximum stellen aan de
hoeveelheid melk die cell koe per
jaur produceert. De melkproductie
per dier is in de afgelopen decennia
heel hard omhooggegaan. In deja
renvijftigwas het gemiddelde zo’n
4.000 liter perjaar, flu gaat datnaar
8.000 liter. Oat zorgt voor allerlei wel
zijnsproblemen bij dieren, zoals uier
ontsteking en onnatuurlijk grote Ui
ers die koeien soms zelfs beletten
normaal te lopen. Bovendien hangt
de hele intensieve manier van produ
rnpn nnle ~mpn m~t l~pt lMnnen

harde vloeren krijgen koeien ook
weereerder pootproblemen.
Koeien minder laten produceren
doorze minder krachtvoer tegeven
en in de wei te laten lopen zou een
dccl van die welzijnsproblemen op
lossen. Koeien houden het daardoor
ook langer vol. dus hetkan zelfs eco
nomisch interessant zijn. Misschien
zou je nog naar minder dan die 4.000
liter perjaar macten: van oorsprong
is een koe natuurlijk helemaal niet
gemaakt om zoveel melk te geven.’

Siemen van Berkum, onderzoeker
lnternationaat beLeid van
Landbouweconomisch instituut LB
van Wageningen Ut
‘In april hebben we een verkenning
gemaaktwat afschaffingvan de
melkquotering betekentvoor de Ne
derlandse melkproductie. De ver
wachting is dat de productie gaat
groeien.AIsje daar geen milieuwet
geving tegenover zet, zal ook de mi
lieubelastingstijgen. Ben plafond in
stellen voor de mestproductie is een
optic en daarvoor is fosfaatgehalte de
meest Iogische maat. Ret bedrijfsle
yen is natuurlijk niet zo gechar
meerd van een mestboekhouding,
noch van beperkingen, dus daargaat
politiek nog flink over gesteggeld
worden.
‘Er zijn binnen Nederland grate regi
onale verschillen: meer koeien inhet
veenweidegebied is minder schade
Iijk dan meer koeien op de zandgron
den, omdat mest daar makkelijker
uitspoelt en in grondwater terecht
komt. Maar om melkveehouderij re
uionaal teverbiedenkrilgienietveel

‘Moe en wij onze natuur opoff ren aan meLk
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B R I E V E N brieven@bionieuws.ntvoorC in
‘Nederland en Noordwest-Europa
zijn in wereldperspectiefqua ku
maat en economische omstandighe
denjuist gunstige gebieden voor de
melkveehouderij. Het is ook Iogisch
dat bij het afschaffen van de melk
quota de melkproductie binnen Eu
ropa naar het noordwesten ver
schuift. Ook in landen als India en
Argentinie stijgt de melkproductie.
Buiten Europa heeft alleen Canada
een systeem van melkquota. Maar
hetdientdaar een heel anderdoel:
voorkomen dat de melkveehouderij
zich in enkele staten concentreert

‘We roepen ats ecologen
alveertfgjaardat het
Europese Landbouwbeteid
moet vergroenen’

Albert Beintema, oud-vogel
onderzoeker van Alterra en auteur
van De Grutto hi de vogelboekenserie
van Atlas Contact:
‘Het afschaffen van de melkquote
ring vormt zeker een extra bedrei
gingvoorwaternog aan natuur is in
weidelandschappen. Waar 1k niks
van begrijp en weinig over lees is dat
politicimogen claimen dater weer
een markt is voor melk. Dat is een
schijnmarkt: in Europa subsidieren
we iedere melkveehouder met 30.000
euro, alleen om boer te blijven. De
hele infrastructuurvan polders en
waterschappen houden we in stand
metgemeenschapsgeld. Vervolgens
betalen we als consument niet een
paar kwartjes voor een pak melk,
maar moeten we veel meer ophoes

ten.
‘De marktvoor melk ligt in China en
daar moeten wij onze natuur aan op
offeren? Ons landschap is al verpau
perd. Nederland staat als klein land
op de tweede plaats in de lijst van ex
porteurs van landbouwproducten.
Dat kan alleen omdatwe ookop de
tweede plaats staan op de lijst landen
die bereid zijn hun biodiversiteit op
te offeren. Alleen Malta, waar ze ie
dere overvliegende trekvogel aan
flarden schieten, staat nog iets ho
ger. We zijn al 40 procent van onze
biodiversiteit kwijtgeraakt. Bij wei
landen is de situatie het ergst. we
hebben bijvoorbeeld al 95 procent
van onze veldleeuweriken verloren.
‘De grutto is slechts symbool van de
teruggang. Slechts 5 tot 10 procent
van de gruttojongen in nesten over
leeft de toename aan koeienpoten en
maaimachines. We roepen als ecolo
gen al veertigjaar dat het Europese
landbouwbeleid moet vergroenen,
maar leggen het af tegen de land
bouwlobby. Het is niet zo moeilijk:
stel bijvoorbeeld als voorwaarden
aan inkomenssteun datboeren oplO
procent van hun grond iets leuks
voor de natuur moeten doen.

Jan Dljkstra, onderzoeker
leerstoelgroep Diervoeding,
Wageningen Universlteit’
‘Alsje even veel ofmeer melk wilt
produceren. is in wezen de enige ma
nier omop korte termijn minder fos
faat in het milieu terecht te laten 1cc,-
men via de voeding. Dat is eigenlijk
bijna alleen te bereikën via kracht
voer. Bij melkvee bestaatgemiddeld
50 procent van het rantsoen uit gras

ofgraskuil. Aan het fosforgehalte
van gras kunjeweinig doen. Snij
mais bevat gemiddeld half zoveel fos
for als gras, maar is ook lager in ci-
wit. Oat betekent datje dat moetbij
plussen in krachtvoer. Maar eiwitrijk
krachtvoer bevat meestal ook meer
fosfor. 1k vind wel dat Nederlandse
melkveehouders gemiddeld nog wat
hoog in het eiwit zitten; het kan ook
minder. Ms ze daarmee omlaag dur
yen, is er dus winst wat betreft fosfor
tehalen.
‘Anders moetjeje volledig op kracht
voer richten. Het probleem is alleen
dat grosso modo ingredienten die
laagin fosforzijn, ookduurder zijn.
Voorbeelden zijn aardappelvezels.
melasse en bieten- en citruspuip. De
matges voorveehouders zijn klein:
die extra krachtvoerkosten zullen ze
dus merken. Maar omdat mest mm
der fosfor bevat als het voer lager in
fosfor is, kan een behoorlijk aantal
melkveehouders zo wel besparen op
mestafzetkosten.
‘Driejaargeleden heeft de melkvee
sector al vrijwillig een maximum
ingesteld voor fosfor in veevoer. Een
prima beslissing. Vanaf I juli gaat dat
maximum nogverderomlaag. Dat
moet ook wel. anders gaat het hele
maal mis qua fosfaatproductie.
‘Het kuilvoer dat koeien nu eten is
geproduceerd in 2014. Toen was er
een groeizaam voorjaar. daardoor
zat er meer fosfor dan gemiddeld in
het gras. Dit voorjaar was kouder: dat
zullen veehouders volgendjaargaan
merken. De kunst is dan om bet Ia
gere fosforgehalte niet meteen te
gaan bijplussen: koeien hebben niet
zo snel een fosfortekort’

Crowdfunding
vogetzoeksite

De vogelzoeksite www.welkevogelis
dit.nl gaat uitbreiden met Europese
vogelsoorten. U kuntvia crowdfun
dingde uitbreidingsteunen, zodat
alle achthonderd Europese vogel
soorten gemakkelijk te vinden zijn.
U ziet een prachtige vogel maar hebt
geen idee wat het is. Dankzij de site
www.welkevogelisdit.nl hoeft u niet
meer te twijfelen aan wat u gezien
hebt. Cemakkelijk en snel kun is op
te zoeken om welke vogel het gaat. U
kunt allevogels vinden die in Neder
land algemeen voorkomen. Daaraan
was blijkbaar grote behoefte; al
meer dan honderdduizend mensen
bezochten de site en konden vast
stellen welke vogel ze hebben ge
zien.
Vanjongs afaanbenikeenenthousi
astevogelkijker. 1k merkte steeds
meer dat mensen het ontzettend
leuk vinden om naarvogels te kij
ken, maar geen idee hebben wat ze
zien.Vogelboeken zijn niet altijd
een oplossing; men moet lang blade
ren om bij dejuiste soort uit te ko
men. Ben jaar geleden heb ik mijn
baan opgezegd om me fulltime te
kunnen wijden aan een droom; ie
dereen moet makkelijk kunnen
vaststellen welke vogel hij ofzij ge
zien heeft. Zodat
vogels kijken nog leuker wordt.
De site www.welkevogelisditnl kon
ik met hulp van vrienden en eigen
geld bouwen. 1k ben nu toe aan de
volgende stap; een uitbreiding met
alle Europese vogelsoorten. Dat bete
kenteen verdubbelingvan bet aan
tal vogelsoorten. Ook ga ik de site

verbeteren. Ikwil duidelijker uitleg
gen hoe u de kenmerken van vogels
kunt invoeren en waar u op moet uet
ten. Ook komen erkaartjesvan uan
den zodat bet mogelijk is te kiezen
voorvogelsoorten in een bepaalde
regio van Europa. Icortom, de site
wordt beter, mooier en uitgebreider.
Het kost 6.000 euro om de site te
kunnen aanpassen en het aantal
soorten te verdubbelen. Doe mee en
steun de uitbreiding naar een Euro
pese site. Bezoek de website www.
crowdfundingvoornatuur.nI Stich
ting-Welke-Vogel-is-dit en vlieg met
me mee.

Gerard Brinkman,
Castricum

Rectificatie

In Bionieuws van 6juni zijn enkete
storende fouten gesloten. In de
signalering van het boek .Thtie’s
weekdieren staat dat dit boek van Jelle
Reumeris uitgegeven door Uitgeverij
Atlas, maar dat moet Uitgeverij Lias
zijn. Ook klopt bet niet dater maar één
molluskin bet boek staat: naastde
zeekat zijn namebjk ook de naaktslak
en de tuinslak opgenomen, en ook
gastropoden behoren natuurlijk tot de
weekdieren. Verder staat in bet bericht
over nepeieren uit de 3D-printer dat
dezeeieren zijn uitgetestin nesten
van roodborstjes. Hetgaat bier
echteroni de roodborstlijster (Turdus
migratorius), die door Amerikanen
robin wordt genoemd. De redactie
betreurt deze onzorgvutdigheden.

A G E D A agenda@bionieuws.nl

Nachtvtinderen in bet Kempen-Broek
2Ojuni, Picknickbank Wijffelterbroek,
Weert
Nachtvlindernacht in bet
Wijffelterbroek en de Graus op de grens
tussen Aitweerterheide en bet Vlaamse
Bocholt, georganiseerd door ARK
Natuurontwikkeling
wwwarkeu

Waarom lust je dat niet?
2ljuni, Museum Boerhaave, Leiden
MuseumieugdUniversiteit met eetpsy
choloog Anita Jansen (UM)
www. m useu mjeugduniversiteit. n I

22-24juni, Oosterpoort, Groningen
International conference on river con
nectivity best practices and innovati
ons, Fish Passage 2015
fish passage. u massedu

Opjacht naarde minimale cel
24juni, Trippenhuis-KNAW, Amsterdam
KNAW-symposium met lezing The
Origins of Cellular Life van moleculair
bioloog en Nobelprijswinnaar Jack
Szostak (Harvard University, Boston,
USA) en oa. bijdragen van moteculaire
biofysica Cees Dekker (TUD) en bioche
micus Bert Poolman (RUG)

Tropische vtinders
bsi .science. leiden univ. n I

Artiflciäte intelligentie gevaarlijk
dichtbij?
2sjuni, Cafe CREA, Amsterdam
Cafe Scientifique
wwwcafescientifigue.nl

Indicatorsoorten
25juni, NS-Station Castricum
WM Fietsexursie, met een expert van
PWN naar de wereld van tie indicator
soorten
wwwvvmJnfo/?pid=main&id—992

Correlative Light Electron Microscopy
25-3ojuni, Cell Microbiology Core-UU,
Utrecht
Advanced Course from specimen to
fluorescent image to immunolabeled
ultrathin section
www.cellbiology-utrecht.nl

Towards recreating a prebioticatly
plausible protocetl
2bjuni, Applied Sciences-TUD, Delft
Hot Topics in Bionanoscience-course
for PhD-studentes with molecular
biologist and Nobel Prize-winnerjack
Szostak (Harvard University) & molecu
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