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Minimale beweidingsoppervlakte in de biologische melkveehouderij in
Vlaanderen
Context

De productieregels voor de biologische melkveehouderij zijn opgenomen in de
Europese bioverordeningen 834/2007 en 889/2008 (vanaf 01/01/2022 worden deze
vervangen door Verordening 2018/848).

Verordening 834/2007 geeft in Artikel 14 1.b) iv) aan dat: het aantal
dieren wordt beperkt om overbegrazing, vertrappen van de bodem,
erosie, en door de dieren of de verspreiding van hun mest
veroorzaakte vervuiling tot een minimum te beperken
In de wetgeving wordt echter geen concreet maximaal aantal dieren bepaald om
bovenstaande punten te voorkomen. Ook Vlaanderen heeft geen specifieke
wetgeving hierrond.

Knelpunt

We merken dat potentiële omschakelaars soms over heel weinig beweidbare
oppervlakte beschikken. Dat er geen duidelijke richtlijn is, kan achteraf leiden tot
problemen, waarbij gangbare melkveebedrijven met zéér weinig mogelijkheid tot
beweiding, toch omschakelen naar bio.Ook merken we een groeiend aantal (private
en wettelijke) initiatieven rond dit thema.
In andere (niet-biologische) lastenboeken, in andere landen en in Wallonië bestaan
er wel reeds normen of richtlijnen in verband met het maximaal aantal dieren per
hectare beweidbare oppervlakte. Een niet limitatief overzicht:
-

-

-

In 2017 werd er in Wallonië een nota opgesteld die de volgende norm oplegt
aan biologische veehouders: Te allen tijde bedraagt de dierlijke belasting, alle
herbivoren samen, in verhouding tot de oppervlakte die tijdens het
beweidingsseizoen ten minste één keer wordt begraasd, maximaal 6 GVE per
hectare.
De Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland,
hanteert een norm van gemiddeld 6,5 melkgevende koeien per ha beweidbare
oppervlakte (= beschikbare en gebruikte hectares met grasland voor
beweiding) in de weideperiode.
De Stichting Weidegang, eigenaar van het weidemelklogo, heeft voorwaarden
vastgelegd voor melkveehouders (gangbaar en biologisch) in de
productieketen. Eén van deze voorwaarden betreft het aantal melkgevende
koeien per hectare beweidbare huiskavel dat maximaal 10 mag zijn.

Imago

De biologische melkveehouderij heeft steeds belang gehecht aan voldoende
beweiding voor de koeien. Het uitgangspunt is het voldoen aan het natuurlijke
gedrag van de koeien. Het lijkt ons belangrijk om aan dit uitgangspunt en deze
maatschappelijke verwachting te blijven voldoen. Een aanbeveling voor een
minimum beweiding is belangrijk om te vermijden om dit ook in de toekomst te
kunnen garanderen.

Aanbeveling

In het voorjaar 2021 deden we een bevraging bij de Vlaamse biomelkveehouders om
de situatie in Vlaanderen in kaart te brengen en een eventuele aanbeveling af te
toetsen. Op basis van de resultaten van deze bevraging raadt BioForum, de
sectororganisatie voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen,
melkveebedrijven die wensen om te schakelen naar biologische productie aan om
een norm van maximaal 10 melkgevende koeien per hectare beweidbare oppervlakte
te hanteren in de bedrijfsvoering. Waarbij onder beweidbare oppervlakte wordt
verstaan de huiskavel aangevuld met andere toegankelijke, beweidbare
oppervlakten. Met deze aanbeveling is er een duidelijke richtlijn voorhanden bij de
opstart van biologische melkveehouderij.
Deze aanbeveling kan ook gebruikt worden door adviseurs bij de begeleiding van
nieuwe melkveehouders.
We benadrukken dat dit enkel een aanbeveling betreft en geenszins een wettelijke
verplichting.

