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Groei van de melkveehouderij is nadelig voor het milieu en vergroot niet alleen het mestoverschot (in 

fosfaat), maar ook de uitstoot van ammoniak en het zeer schadelijke broeikasgas methaan. De 

ongebreidelde groei van de melkveesector staat op gespannen voet met milieugrenzen, door de 

melkveesector zelf gemaakte afspraken en met (Europese) wetgeving:   

 

Fosfaatproductie boven het toegestane plafond: In 2014 heeft de melkveehouderij met een 

productie van 85,6 miljoen kilo fosfaat het toegestane plafond van 84,9 miljoen kilo overschreden. 

Voor 2015 is zelfs een fosfaatproductie voorspeld van 90 miljoen kilo of meer. Met de groei in de 

kippen- en varkenssector zal in 2015 hierdoor ook het landelijk fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo 

worden overschreden. 

 

Ammoniakproductie is al te hoog: In 2013 overschreed Nederland met een uitstoot 134 kiloton 

het ammoniakplafond van 128 kiloton. De totale veehouderij is voor 85% verantwoordelijk van de 

ammoniakuitstoot. De afspraak is om de ammoniakuitstoot door de landbouw met 10 kiloton te 

verminderen (t.o.v. 2013), waarvan 5,6 terug mag komen voor de ontwikkeling van de sector. Maar 

met de geprognotiseerde groei van de melkveehouderij zal de uitstoot met 6,5 kiloton groeien. De 

110.000 koeien die er recent in een jaar bij zijn gekomen, nemen al meer dan de helft van deze extra 

uitstoot voor hun rekening. Ook nemen de ammoniakemissies toe bij afname van weidegang. 

 

Weidegang neemt af: Steeds minder koeien lopen in de wei, terwijl weidegang de ammoniak-

uitstoot vermindert en goed is voor de koeien. In 2010 stond nog 72 % van de koeien in wei in 2013 

was dat nog maar 65% en volgens de prognose staat in 2016 slechts 58% van de koeien in de wei 

(weidegangnorm). Deze trend staat haaks op de afspraak dat 80% van de koeien in de wei moet komen 

te staan. Boerderijen worden steeds groter, wat de weidegang onder druk zet.  

 

Broeikasgassen: De landbouwsector heeft in 2008 afgesproken de broeikasgasemissies met 30% te 

verminderen ten opzichte van 1990. De uitstoot van totale broeikasgassen door de landbouw is 

verminderd. Maar de emissie van het sterke broeikasgas methaan ligt door de groei van melkveesector 

zo’n 4% hoger (2014) dan het niveau in 1990. Een verdere groei vergroot de uitstoot van methaan. De 

vergisting van mest kan de methaanuitstoot iets verminderen, maar is geen oplossing voor het 

fosfaatprobleem. 

 

Natuur & biodiversiteit onder druk: Met de intensieve landbouw als belangrijke veroorzaker zijn 

dierpopulaties in agrarische landschappen sinds 1990 met 40% gedaald. De melkveesector is met 40% 

van het Nederlandse landoppervlak in gebruik van grote invloed. De grutto, bij uitstek een Hollandse 

weidevogel, wordt ernstig bedreigd. Door de drang naar verdere intensivering is er vaak geen ruimte 

voor natuur en biodiversiteit op het bedrijf. 

 

 


