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Melkvee

Pachtbedrijf

Klei op veen

- 57 ha

- 90 melkkoeien

- 50 stuks jongvee

Akkerbouw

Eigendom

Zand op veen

- 29 ha

- Wnb: 380 kalveren

- In bufferzone

Melkvee

Eigendom

Zandgrond

- 48 ha

- 110 melkkoeien

- 25 stuks jongvee

Drie verschillende bedrijven



Verdienopties

• Weidegang melkkoeien 

• Eiwit van eigen land 

• Stikstof bodemoverschot per hectare 

• Ammoniakuitstoot per hectare 

• Verhoging grondwaterpeil (in veengebieden)

• Blijvend grasland

• Kruidenrijk grasland

• Landschapselementen

• Bufferstroken langs watergangen

• Geen kunstmest

• Gebruik vaste mest

• Aanplant bomen en struiken

• Duurzame energie

• Recreatie

• Bouwland:

➢ Organische stof

➢ Niet-kerende grondbewerking



Melkvee

Pachtbedrijf

Klei op veen

• overstap vleesvee

• OTWPP

• caravanstalling

> Elk onvoldoende om investeringen in 
huidige stallen te compenseren

Akkerbouw

Eigendom

Zand op veen

• Afwaarderen en beleggen

• SNL op zichzelf is kostenpost

> Baan buitenshuis

Melkvee

Eigendom

Zandgrond

• ANLb op extra grond

• 1 ha omvormen tot 
landschapselementen met SNL

> 5 ha ANLb + vakantiehuisje kan niet op 
tegen 30 koeien minder

Beste opties























Lig je wel dicht 

genoeg bij onze 

fabriek?

Werken je 

buren wel 

mee?

Je ligt niet in 

ons gebied!

Je boert niet 

op de juiste 

grond!





Aanbevelingen

1. Ruimere opkoopregeling

2. Meer ruimte voor de locatie in bestemmingsplannen

3. Gronden voor natuur zo mogelijk agrarisch (met beperking) 

4. Pakket natuur in ANLb, dat inzetbaar is in combinatie met extensivering

5. Pakket Basiskwaliteit natuur ANLb overal mogelijk 

6. Koppel private marktvergoedingen effectief met publieke beloningen

7. Landschapselementen vaker mogelijk

8. Bufferstroken langs waterlopen overal mogelijk

9. Koppel 10% extensivering aan 10% groenblauwe dooradering (66 miljoen/jaar)

10. Pak stikstof op microgebiedsniveau aan

11. Bundel koolstofopslag van meerdere bedrijven

12. Extensivering als voorwaarde voor opwek duurzame energie 


