Pionieren naar een betere melkveehouderij
Nederlandse melkveehouders zijn elke dag in de
weer om de beste melk te maken. De melk die hun
koeien geven vind je onder meer terug in het
zuivelschap van de supermarkt, als kaas en in
tientallen andere producten die mensen over de hele
wereld eten en drinken.
Een melkveehouder is er veel aan gelegen zo netjes
mogelijk te werken. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld
zuinig omspringen met water, hun land niet te veel bemesten, goed voor hun dieren
zorgen en een bijdrage leveren aan het landschap waarin ze boeren.
Zestien boeren verspreid over heel Nederland doen mee aan het project Koeien &
Kansen. Daarin proberen ze nog een paar extra stappen te zetten. Feitelijk lopen ze zo
vooruit op de verwachte wensen van burgers en mogelijke nieuwe wet- en regelgeving
van de overheid.
In het project trekken boeren, melkveeproefbedrijf
De Marke, wetenschappers en andere adviseurs met
elkaar op. Samen verkennen ze bijvoorbeeld
mogelijkheden om hun land zo te bewerken dat de
bodem vruchtbaarder wordt. Ook verbouwen ze
andere gewassen voor hun koeien.
Verder zoeken ze naar manieren om beter om te
gaan met mest en zoeken ze naar verbeteringen in
de voeding van de dieren. Uiteraard staat een
goede diergezondheid hierbij centraal. Dit heeft er al voor gezorgd dat hun koeien minder
mest (fosfaat en stikstof) produceren, er minder vervuilende stoffen in de bodem en het
water komen en hun dieren ook minder broeikasgassen uitstoten. Al met al pionieren
deze zestien boeren op weg naar een betere melkveehouderij.
Alles wat binnen Koeien & Kansen gebeurt, wordt opgeschreven en gedeeld. Zo kunnen
ook andere boeren en adviseurs gebruikmaken van de nieuwe kennis. Verder helpt het
project de overheid bij het maken van beleid dat op de praktijk gebaseerd is.
Via de eigen websites www.koeienenkansen.nl
en www.verantwoordeveehouderij.nl en publicaties in diverse (vak)bladen worden andere
melkveehouders regelmatig geïnformeerd over
de voortgang van het project.

