Duurzaamheid en innovatie in de provincie Utrecht

Duurzame melkveehouderij
Vraagstuk

In de ‘Staat van Utrecht’, de duurzaamheidsmonitor 2010 van
de provincie staat dat de regio niet zo goed presteert op het gebied van ecologie. Natuurgebieden kampen met verzuring, de biodiversiteit neem af, de natuur is te versnipperd en
er is nogal wat bodemverontreiniging in het buitengebied. Er is ﬂink geïnvesteerd in het
natuurbeleid. De basis voor het natuurbeleid is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Dit is een nationaal samenhangend netwerk van natuurgebieden en verbindingen daartussen. Strenge regelgeving en handhaving van de regels gaan vermesting en verzuring
in de veehouderij in kwetsbare gebieden tegen. Door de afschaﬃng van het melkquota in
2015 verwachten we een productiegroei van 20%. Deze groei kan leiden tot een toename
van de druk op het landschap. Hoe gaan we hier nu mee om?

Aanpak

‘minder ammoniak
door innovatieve
maatregelen in de
melkveehouderij’

De provincie Utrecht stimuleert bedrijven in kwetsbare natuurgebieden om innovatieve maatregelen te nemen. Een moderne stal stoot bijvoorbeeld
zo’n 6 kg stikstof per koe per jaar uit (een standaardstal 11,5 kg stikstof/koe/jaar). In
het project willen we een uitstoot van minder dan 6 kg realiseren. We richten ons
primair op emissiearme stallen, omdat die de grootste bron zijn. Optimalisatie van de
mestscheiding en verwijdering van mest uit de stal staan op nummer één. De veehouder kan verder aanvullende maatregelen nemen in de bedrijfsvoering. Denk aan voer
met een laag stikstofgehalte, een goede beweiding en een bemesting, die op de grondsoort is afgestemd. De provincie ondersteunt de veehouder met gericht advies en zorgt
ervoor dat de noodzakelijke milieumetingen op elkaar worden afgestemd.

Resultaat

De provincie wil met een nieuw veehouderijconcept bijdragen
aan een duurzame ontwikkeling van de melkveehouderij en een vermindering van de
ammoniakuitstoot. Hierbij werken we nauw samen met universiteiten en marktpartijen.
De provincie monitort bedrijven met nieuwe stalsystemen of zij de gewenste ammoniak- en stikstofreductie daadwerkelijk bereiken. Het project levert voorbeelden op die
een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van duurzame en innovatieve stallen.
Voorbeelden in de provincie zijn de innovatieve stal van de Gebroeders Uijttewaal
(www.innovatievarkensvleesketen.nl) in Houten en de Maatschap Davelaar in Leusden.
Het ‘nieuwe’ veehouden is een leerproces, waar dit project een bijdrage aan wil leveren.
Contact: franz.kluitmans@provincie-utrecht.nl
De provincie Utrecht werkt samen met de universiteit van Wageningen en Utrecht, LTO en Friesland Campina.

Brede blik op duurzaamheid
en innovatie
De provincie Utrecht heeft een brede blik
op duurzaamheid en innovatie. Het gaat
ons om de mensen, de markt én het milieu.
In ons dagelijkse werk willen we altijd deze
drie elementen bij elkaar brengen. Alle
medewerkers dragen daaraan hun steentje
bij. Zo krijgt duurzaamheid pas echt
betekenis! Wat we doen voor de toekomst
van onze regio moet - in de volle breedte betekenis hebben voor onze inwoners, onze
bedrijven en onze instellingen.

