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AF-18054 Circulaire inzet 
digestaat ter bevordering van 
bodemleven en biodiversiteit

AF12007 Verwaarden en 
verduurzamen



Duurzaamheid (illustratie ~2009) 



Anno 2019 ‘tools, governance en thema’s’ (DZK) ...
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• Kringloopwijzer

• Energiescan

• Biodiversiteitsmonitor

• Koekompas

• Convenant weidegang

• Een-op-een relatie veearts 

en melkveehouder

• Antibiotica

• Weidegang

• Huisvesting

• Energiescan
• Gezondheidsscan
• Mineralenscan
• Dierenwelzijn scan
• Emissietoets

• Antibiotica



Landschap voor discussie ‘Duurzame veehouderij’  

Innoveren in een gezond klimaat ...
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Dank voor uw bijdrage aan de 
discussie



 Als een groep niet in staat is om gezamenlijke resultaten te 
benoemen dan zal het niet bijdragen aan duurzaamheid!

Visie
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Lencioni, (2002)



Arbeid

Om vraag naar voldoende en geschoolde arbeid op te kunnen 
blijven vangen, moeten we investeren in een aantrekkelijke 
sector en in robotisering en dienstverlening.
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 Ontwikkeling duurzame veehouderij kan niet zonder juiste 
toepassing en inpassing van ICT technologieën.  

Digitalisering
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• Dier centraal 
stellen

• In balans met de 
omgeving 

• Procesverbetering



 Innoveren is geen perpetuum mobile en daarom zal er 
continue geïnvesteerd moeten worden (weet wie/wat de 
drivers zijn).

Innoveren
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Innovatie drivers  ∑ A * T



 Omdat alliantievorming en handel in ons bloed zit kunnen wij 
voorop blijven lopen als wij inzetten op (her)ontwerp van 
flexibele, responsieve en transparante productienetwerken. 

Complexe productienetwerken
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 Zolang we GHG niet goed in de stallen en 

het veld kunnen meten kun je niet 

verwachten dat het management daarop 

aangepast wordt. 

 In het ontwerp van de huisvesting zijn 

nog grote stappen te maken als we 

bereid zijn om onze huidige stalvormen, 

klimatisering en mestverwijdering 

grondig te herzien en door het dier 

centraal te stellen.

Green House Gasses en huisvesting
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 Ondanks dat het welzijn nu op bedrijfsniveau te meten is 
kunnen we het dagelijks beleefde welzijn van individuele 
dieren nog steeds niet voldoende garanderen en transparant 
maken.

 Zichtbare ‘totems’ van een goed dierenleven zijn noodzakelijk 
om burger- en consumentenvertrouwen te vergroten. 

Dierenwelzijn
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 Met meer dan 1 miljoen ha 

grasland in Nederland valt het niet 

te ontkennen dat verduurzaming 

van de melkveehouderij mede het 

landschap van de toekomst gaat 

bepalen. 

 Discussie zit hem dan ook meer in 

de sociale cohesie en de perceptie 

van gebouwen (stallen) in de open 

ruimte.  

Landschapsbeheer
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 Als we niet werken aan cascadering van mest en het organiseren 

van een goed functionerende markt die een breed portfolio aan 

producten oplevert, kunnen we kunstmest niet uit faseren in 

Nederland. 

Mest waarde en vergisten
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 Klimaatverandering en globalisering hebben majeure impact op 

risicofactoren en halen ontwikkeling van curatief en preventieve 

diergezondheid in.  

Diergezondheid
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 Het concept van OneHealth geeft voldoende stof tot 
nadenken en verbindt mens, dier en omgeving. Wat is nu de 
echte verbindende factor?

Stof
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..

1.Fossiele energie

2.Klimaat

3.Soortenrijkdom globaal

4.Soortenrijkdom nationaal

5.Mineralen

6.Bodemkwaliteit

7.Watervoorraad

8.Waterkwaliteit

9.Dierenwelzijn

10.Diergezondheid

11.Volksgezondheid

12.Lokale verbinding

13.Rentabiliteit

14.Arbeid

15.Kennis, leervermogen en 

innovatie
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 De afstand tussen duurzame 
veehouderij en maatschappij lijkt 
evenredig met opkomst (sociale) 
media!

 Duurzame Veehouderij wil weer 
leidend ipv lijdend worden, maar is 
mogelijk gebaat bij meer 
samenwerking met media.

 ‘Those who tell the stories rule the
world’  

Rol media
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 Globalisering is een gegeven en kan alleen succesvol zijn als je met 

beide benen op je ‘eigen’ grond staat. 

Globalisering
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