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Op 1 april 2015 stopt de melkquotering

VERDWIJNT DE KOE 
UIT DE WEI?
Het idyllische oer-Hollandse plaatje van uitgestrekte weilanden met 
grazende koeien dreigt tot het verleden te behoren als op 1 april 2015 
de melkquotering wordt afgeschaft. Vanaf die dag mogen veehouders 
onbeperkt produceren en daarmee lijkt de koe definitief naar de stal 
te verdwijnen. De Dierenbescherming luidt de noodklok.
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In de jaren tachtig werden er 

 enorme hoeveelheden melk gepro-

duceerd, veel meer dan er vraag 

naar was. Om de productie van 

melk een halt toe te roepen, werd in 

1984 door de Europese Unie het 

melkquotum ingevoerd. Dit quotum 

bepaalt hoeveel melk melkveehou-

ders per bedrijf mogen produceren. 

Omdat van ‘melkplassen’ en ‘boter-

bergen’ inmiddels allang geen spra-

ke meer is, wordt de melkquotering 

per 1 april 2015 afgeschaJ. Dit 

houdt in dat veehouders vanaf  

die dag weer zoveel melk mogen 

produceren als ze willen. Er wordt 

een afzetgroei verwacht van 15 à 

20 procent. Deze zal gepaard gaan 

met flinke schaalvergroting van de 

bestaande melkveebedrijven. De 

gevolgen voor zowel koeien als 

 boeren zijn groot.

WAT HOUDT HET 

 MELKQUOTUM IN? 

F
O
T
O
G
R
A
F
IE
 R

O
B

IN
 U

T
R

E
C

H
T



M
elkkoeien die hun leven nood-

gedwongen slijten in veel te krap-

pe en harde ligboxen en nóg 

meer megastallen; het is een 

triest scenario dat volgend jaar 

werkelijkheid dreigt te worden als het melk-

quotum wordt losgelaten en boeren zoveel 

melk mogen gaan produceren als ze willen. 

“Het angstbeeld is dat er met het stopzetten 

van het melkquotum hetzelfde zal gebeuren 

als in de jaren zestig en zeventig in de var-

kens- en pluimveehouderij,” zegt Bert van den 

Berg, senior beleidsmedewerker veehouderij 

bij de Dierenbescherming. “De markt gaat 

open en boeren worden enkel nog afgerekend 

op hun kostprijs, wat zal resulteren in een 

moordende concurrentie. Om hun inkomen 

op peil te houden, zien veel melkveebedrijven 

geen andere mogelijkheid dan te kiezen voor 

schaalvergroting en intensivering. Boeren 

gaan dus meer koeien houden, die nog meer 

moeten produceren dan ze nu al doen. Ter-

wijl er ondertussen helemaal geen ruimte is 

om de dieren buiten in de wei te laten.”

Krappe ligboxen

Koeien horen niet permanent in een stal te 

staan. Weidegang is noodzakelijk voor het 

welzijn van de dieren, omdat ze alleen buiten 

in de wei hun natuurlijke gedrag kunnen ver-

tonen. Toch houden steeds meer boeren hun 

koeien uit kostenoverwegingen binnen. Ook 

in de stal blijven de dieren tenslotte eten, zich 

voortplanten en melk geven, omdat het eigen-

schappen zijn die nou eenmaal horen bij de 

overlevingsdriften van een koe. Boeren 

mogen wellicht denken dat het goedkoper is 

om hun dieren op stal te houden, het wil niet 

zeggen dat het welzijn van de dieren daarmee 

gewaarborgd is. Integendeel zelfs. Bij perma-

nente stalhuisvesting is het onmogelijk om 

een koe een goed leven te bieden. Bert van 

den Berg onderstreept dat: “In de stal moeten 

koeien liggen in een ligbox, die bewust heel 

krap is afgesteld, zodat de dieren er maar op 

één manier in kunnen staan en liggen. Verder 

krijgen ze door de harde ondergrond last van 

slijt-, druk- en doorligplekken. Tot 80 procent 

van de dieren in de melkveehouderij kampt 

na enkele weken op stal bovendien met pijn-

lijke klauwontstekingen. Een ander probleem 

is dat de gangen tussen de ligboxen vrijwel 

altijd te smal zijn, waardoor koeien elkaar 

met geen mogelijkheid kunnen ontwijken. 

Gevolg is dat ze blijven staan of omlopen als 

een dier hoger in rang in de gang staat. Poten 

en klauwen worden zodoende te veel belast. 

Een andere bron van onrust is het feit dat 

In ons land zorgen zo’n 1,4 miljoen 

koeien voor een productie van elf mil-

jard liter melk. Een koe geeJ gemid-

deld achtduizend liter melk, maar er 

zijn er ook die twaalfduizend liter 

geven. Een melkkoe krijgt haar eerste 

kalf meestal als ze twee jaar is en ze 

wordt vanaf dan gedurende tien maan-

den twee tot drie keer per dag gemol-

ken. Vervolgens duurt het twee 

maanden voor het volgende kalf wordt 

geboren. In Nederland gaat een koe 

gemiddeld vier lactatierondes mee. 

Veel melkkoeien worden om die reden 

al geslacht als ze vijf of zes jaar oud 

zijn, terwijl ze een leeJijd van wel 

 twintig jaar kunnen bereiken.

1,4 MILJOEN KOEIEN >  

11 MILJARD LITER MELK

Bij permanente 
 stalhuisvesting is het 
onmogelijk om een koe 
een goed leven te geven
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Wageningen blijkt eveneens dat verreweg de 

meeste melkveebedrijven helemaal niet moe-

ten kiezen voor schaalvergroting, maar er ver-

standiger aan doen om hun bestaande bedrijf 

te optimaliseren. Dat kan op diverse manie-

ren. Een van de opties is het bewust verlen-

gen van de levensduur van de melkkoe, om zo 

op kosten van vervanging door jonge dieren 

te besparen. Nu worden koeien vaak al na 

drie tot vier zogeheten  lactatierondes afge-

voerd naar het slachthuis. 

Vage definities

De Dierenbescherming voert al meer dan tien 

jaar campagne om koeien in de wei te hou-

den. Bert van den Berg: “We hebben ons aan-

gesloten bij de ruim vijftig partijen in en 

rond de zuivelketen die hun krachten hebben 

gebundeld om dat voor elkaar te krijgen. In 

juni 2012 ondertekenden zij het Convenant 

Weidegang, waarmee koeien zoveel mogelijk 

weidegang moeten krijgen. De melkveesector 

neemt in dit kader wel maatregelen, maar 

die zijn te vrijblijvend. Niemand verzet zich 

namelijk tegen een boer die zo gek is om 

 honderden koeien te houden zonder ze wei-

degang te kunnen bieden. De Dierenbescher-

ming vindt mede om die reden dat er een 

wettelijke regeling moet komen waarmee wei-

degang op nationaal niveau wordt gegaran-

deerd. Met zo’n regeling mogen bedrijven, wat 

de Dierenbescherming betreft, alleen koeien 

hebben als ze over voldoende ruimte beschik-

ken om maximaal twee dieren per hectare te 

houden en deze minstens 120 dagen per jaar, 

zes uur per dag in de wei te laten. Nu hante-

ren alle provincies hun eigen vage definities, 

waar je werkelijk alle kanten mee op kunt. En 

dat garandeert dus zeker niet dat er weide-

gang plaatsvindt.” 

Koe is topsportster

Om er zeker van te zijn dat koeien ook in de 

toekomst hun plekje in de wei houden, pleit de 

In de stal hebben koeien een 
ligbox. Deze is bewust heel 
krap afgesteld, zodat de 
 dieren er maar op één manier 
in kunnen staan en liggen

Als op 1 april 2015 de melkquote-

ring wordt stopgezet, dreigen meer 

koeien permanent in de stal te ver-

dwijnen. Als consument kunt u hel-

pen om koeien in de wei te houden 

door te kiezen voor zuivel van koei-

en die weidegang hebben gehad. 

Als u verse melk en kaas met 

weide ganggarantie koopt, te her-

kennen aan het weidezegel, weet u 

zeker dat de dieren minstens 120 

dagen per jaar, zes uur per dag in 

de wei hebben gestaan. Bij biologi-

sche producten krijgt u die garantie 

vanzelfsprekend ook. De Dierenbe-

scherming overweegt om ook voor 

zuivel het sterrensysteem van het 

Beter Leven kenmerk in te voeren. 

Sinds dit kenmerk in 2007 werd 

geïntroduceerd voor vlees, kip en 

eieren kregen al ruim 25 miljoen 

dieren een beter leven.

WAT KUNT U DOEN?

koeien bij grotere bedrijven vaak in wisselen-

de groepssamenstellingen worden gezet, ter-

wijl de dieren in de natuur in vaste kuddes 

leven, waarbij ze tot wel zeventig soortgeno-

ten herkennen.”

Bedrijf optimaliseren

Het is een trend die al langer speelt: melkvee-

houders die een schaalsprong maken en hun 

koeien permanent op stal zetten. De Dieren-

bescherming vreest dat deze trend na de 

afschaffing van het melkquotum in een 

stroomversnelling terecht zal komen. En dat 

heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het 

welzijn van de dieren, maar ook voor de vee-

houders zelf. Want om een schaalsprong  

te kunnen maken, moet er vaak veel geld 

 worden geleend, wat bij schommelende 

opbrengstprijzen en kosten op den duur 

resulteert in financiële problemen. In slechte 

economische tijden geeft de bank wel uitstel 

voor het betalen van rente en aflossing, maar 

dat moet in betere tijden weer worden inge-

haald. Als dat een paar keer gebeurt, komt 

het melkveebedrijf in een negatieve spiraal 

terecht en moet bezuinigen, ook op dieren-

welzijn. Uit studies van de Universiteit van 
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Hoe ziet jullie melkvee-

bedrijf eruit?

Sietse: “We hebben een een-

mansbedrijf, overgenomen 

van mijn vader. Hij had vijJig 

koeien, waarmee hij het finan-

cieel prima kon redden. Maar 

tijden veranderen. De kosten 

zijn in de afgelopen dertig 

jaar vervijfvoudigd, terwijl de 

melkprijs al die tijd hetzelfde is 

gebleven. Toen ik het melkvee-

bedrijf overnam, hebben we 

een begroting gemaakt waar-

uit bleek dat ik moest groeien 

naar één volledige arbeids-

kracht, ofwel tachtig koeien, 

om optimaal gebruik te maken 

van alle onderdelen van ons 

bedrijf. Dat is realiseerbaar, 

maar vanwege de melkquote-

ring gaat het langzaam.”

Verandert er veel als de 

melkquotering stopt?

Brenda: “Voor ons wel. We be-

talen nu een bedrag, een quo-

tum, voor elke liter melk die we 

produceren. Als dat quotum 

op 1 april wegvalt, houden we 

meer geld over. Wij zullen dat 

deels besteden aan een ver-

betering van het welzijn van 

onze dieren. Bijvoorbeeld aan 

koeienmatrassen in de stal, die 

veel comfortabeler zijn dan het 

laagje zaagsel waar de koeien 

nu op liggen.”

Mogen jullie koeien in  

de wei?

Sietse: “Jazeker. Zodra het 

weer het toelaat, staan ze 

 buiten. Dit jaar was dat dank-

zij het mooie weer in de lente 

al heel vroeg. Als ik ze ’s mor-

gens om half acht heb gemol-

ken, gaan ze de wei in, om 

pas rond de avond terug te 

keren in de stal. Gemiddeld 

lopen onze dieren tweehon-

derd dagen per jaar buiten. 

Dat blijJ zo, ook als de 

 melkquotering stopt. Het  

zijn vooral bedrijven met hon-

derden koeien die hun dieren 

geen weidegang bieden, 

 simpelweg omdat het te be-

werkelijk is.”

Wat zijn de voordelen van 

weidegang?

Brenda: “In de wei zijn koeien 

vruchtbaarder en is de 

infectie druk minder. Op stal 

 hebben ze toch vaak last van 

uier- en klauw ontstekingen, 

en bacteriën vermenigvuldi-

gen zich er makkelijker, met 

name bij hoge temperaturen. 

Hoe meer  dieren je op een 

kleine oppervlakte zet, des te 

sneller dat gebeurt. Daar 

komt bij dat een koe zich pret-

tig voelt in de wei. Dat zie je, 

zeker in het voorjaar, als ze 

voor het eerst naar buiten mo-

gen. Ze maken dan de raarste 

bokkensprongen en rennen 

uitgelaten door het gras. Dat 

is geweldig om te zien.”

In 2009 namen Sietse en Brenda Dijkstra de melkveehouderij van 

zijn vader over. Ze runnen nu een bedrijf met tachtig melkkoeien. 

Zodra het weer ‘t toelaat, gaan hun dieren de wei in. Dat zijn onge-

veer tweehonderd dagen per jaar. 

NIET INTENSIVEREN,  
MAAR OPTIMALISEREN

‘Onze koeien staan tweehonderd dagen per jaar in de wei’

Dierenbescherming er verder voor dat de pre-

mies die veehouders vaak van de zuivelfabriek 

krijgen als ze hun dieren weidegang bieden, 

dusdanig worden verhoogd dat de koe in de 

wei ook écht in alle gevallen aantrekkelijker is 

dan permanent opstallen. Verder wil zij dat er 

afspraken komen met supermarkten zodat die 

niet alleen dagverse zuivel (zo’n 15 procent van 

de zuivelstroom), maar ook kaas (zo’n 50 pro-

cent van de zuivelstroom) van weidezuivel in 

hun assortiment opnemen. Mede op aandrin-

gen van de Dierenbescherming leveren een 

aantal grote zuivelproducenten nu al louter 

dagverse zuivel van koeien die gegarandeerd 

van april tot oktober minimaal 120 dagen  

zes uur per dag in de wei hebben gestaan, en is 

er ook al kaas met dezelfde weideganggaran-

tie. Een positieve ontwikkeling, maar de vol-

gende stap moet zijn dat ook kaas van koeien 

met weidegang komt. De Dierenbescherming 

zal zich hier sterk voor blijven maken; de koe 

is nu al een topsportster, die twee keer zoveel 

melk geeft als een halve eeuw geleden, laat 

haar dan tenminste in de wei zodra het weer 

het toelaat.
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