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Minder stikstof? 'Zorg ervoor dat 
koeien vaker in de wei staan 

Wouter van der Weijden en 
Frits van der Schans 
Centrum voor Landbouw en Milieu 

D 
e uitspraak van-de.Raad 
van State over stikstof 
heeft paniek gezaaid bij 
overheden en.bedrijven.· 
Duizenden projecten zijn 

stilgelegd en honderden verleende '1/er
gunningen·ingetro.kk�n. 
De Ja·atstè wekeq zijn van alle kanten 
ideeën voor oplossingen aangedragen, 
zoals: een verplicht, gelijk pei;centmg� 
emi.ssiereductie in alle sectoren; halve
ring van de veestapel om ruimte te 
s.oheppen voor wonjngbouw-en,andere
�rojecten; verhapdelbare stikstofrec.b
�en, ",Vaannee bijvoorbeeld een indu
mie die.wil uitbreiden r�chten lêan ko
pen van veeb.edrijven in de �uurt dÏe
willen stopl)en;,verlagi.ng van,de maxi
mumsnelheid op autowegen. De ide�ën
zijn het'ovel'Wegen waard; maar �e kos
ter) vee\ geld en. tijd. Alleen de maxi
mumsnelheid verlagen) 

kan OQ koJ:te 
termijn en tegenJage kos�en. 
E.r is nog een andere, venrassend snelle
winst mogelijk: meer-koeien in de :wel.
�jet deor meer koeien tè houden, maar
deor de reeds �anwezig� koeien vaker
in de weite laten. Dat verlaagt de am
meniakemissie, die plaatsvindt als mest
en urine vei;,rtieQgd raken. Vermenging
vindt plaats in sta.llen, in èle mestopslag 
en bij het uitrijden vap mest, maar nau
welijks bij weidegang. 

Voliens het CBS Jcr,ljgt de ge.middelde 
Wederla11dse koe.jaarlijks ruim duizend 
UUI weidegang. Dat-is sleehts :tlA- J?(O
aeiit ,;an hèt jaar. °EÎ:l!d vorige eeuw was 
dat getal meer dan twee keer zo hoog. 
Sindsdien daalde niet alleen het p.ere;èn
tage bedrijven met weidega.I)g, maar 
óo'k het aantal dagen weidegang per 
jaar e.n het aantal uren per dag. 
Het-percentage be�drijven met weide
gang is re<1ènt, dankzij een grote in
spanning van diverse partijen, enigs
zins toegenomèn, maar de huidige stik-

1500 uur weiden levert 
meer stikstofreductie op 
dan verlaging van de 
maximumsnelheid 

stofprQblematiek maakt het extra ur
gent om ook beide andere tr�nds.0m te 
keren. Düs: mee1 dagen per jaar weiden 
èJ,11X1eet uren per dag. 
Stel dat de gemiddélde Nedér,1andse koe 
1200 uur zou weiden, dan daalt de am
moniakemissie jaarlijks met 1,2 kiloton. 
En bij 1500 uur met 2,8 kiloton. Dat 
kan niet .op alle bedrijven, maar-er zijn 
ook bedrijven die best méér willen en 
kunnen weiden. Die 218 kiloton js e.en 
grotere stikStofreèluctïe aan we zouden 
ktijgen deór e ·en dr�tiscbe verlaging 
van de maximmnsnelhedent .op aute
snelwegen naar 100 kilometer per uur 
en op kleinere wegen naar 80. 

Uiteraard is extra weidegang nog lang 
geen sa-ucturele oplossing voor bet 
sJiksto('probleem. Om èle emissies 'ler
der terug te dringen is ook krimp van de 
veestapel nocüg, vooral in regio's met 
een hoge ,veedid'itheid in dè buurt va11 
kwetsbare natuurgebieden, zoals de 
Peel. Dat is des te meer nodjg .omdat het 
landelijke mestoverschot! nog steeds 
veel te groot is. Maai;zo'n krimp vergt 
veel tijd en geld. 

Deals sluiten 

Oye'fhede� bedrijven,en de zuivelsec- ;i •
tor doen er verstandig aan speedig i:ond 
de. tafel te gaan en deals t:e sluiten waar-· 
·bij veehouders in ruil voor een vergoe, 
ding llun koeien meer laten weiden. 
Dat kan landelijk, maar voo:xal ook,in 
regió{s wàaJï belangrijke projeëten zijn 
stilgelegd om natmngebieden te 0ntlas
ten, waar ook veel 1J1el.kl<oeien werden 
gehouden en waar veeh.ouders bereid 
:z;ijn hen e>..'tXa te laten weiden. 
f oh.ai1 Vollenbroek van Mobili_satien .for 
the Env:ironm.ent, die de gt:ocedure bij 
de Raad van State·aankaarrte en won, 
liet afweten: "Een boer met 1<0eien in 
de wei zal ( ... )·gemaklcelijker eenwe.r
gm1oing kójgen dan een boer met, koei
en op stal." Gelukkig lopen de meeste. 
koeien graag in dé wei; behalve bij erg 
zonnig, wamn weei;, maar.dank-an de 
veeh.ouder hen ook's nachts laten wei
d'en. 0okhetNe.derlanàse publiek ziet 
graag koeien in het lan_dschap. Zo is er 
winst te boeken veor natuur, land
schap, veehouders, koeien én gewenste 
projecten. 


