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voorwoord
Een grote sprong voorwaarts
Schaalvergroting is hét adagium in de internationale melkveehouderij, om melk tegen een lagere prijs te kunnen
produceren. Nederlandse melkveebedrijven lijken die trend echter niet bij te houden. Verliest de Nederlandse
melkveehouderij en zuivelsector daardoor op termijn haar internationaal toonaangevende positie?
Drie melkveehouders vormden samen met Courage/Innovatienetwerk en Alterra een projectteam en gingen op
zoek naar hoe een grootschalig en grensverleggend melkveebedrijf in Nederland eruit zou kunnen zien. In deze
uitgave vindt u het resultaat van onze zoektocht, inclusief mogelijke bedrijfsconcepten, eerste ontwerpschetsen
en een aantal ‘innovatieopgaven’.
De ondernemers in het projectteam van Cowmunity hebben de ambitie om één van de vier in dit rapport
gepresenteerde ontwerpen daadwerkelijk te verwezenlijken. Binnen een paar jaar moet er een Cowmunity staan!
Daarnaast is de ambitie dat deze rapportage het sectorale en maatschappelijke debat over de toekomstige
ontwikkeling van de melkveesector in ons land op een constructieve en inspirerende wijze zal voeden.
In Cowmunity zijn we op zoek gegaan naar een grote, vernieuwende sprong voorwaarts. Een melkveebedrijf dat
niet alleen groter en efficiënter is, maar vooral ook beter. Beter voor de boer, beter voor de omgeving en – niet in
het minst – beter voor de koe. Koe en mens in wederzijdse afhankelijkheid, zoals we dat in Nederland al eeuwen
kennen. Maar dan anders. Dat is Cowmunity.
Ik wens u veel leesplezier en zie uit naar een inspirerende gedachtewisseling.
Siem Jan Schenk
Voorzitter Courage

‘Er is zeker toekomst voor melkveehouderij
op megabedrijven. Maar niet alleen
daarin. De verschillen in bedrijfsomvang
worden groter. Zowel op een klein bedrijf
met enkele tientallen koeien als op
megabedrijven met meer dan 1000 koeien
zullen melkveehouders een aardige
boterham kunnen verdienen.’
Rudy Rabbinge, Universiteitshoogleraar Wageningen
en lid Eerste Kamer
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Zuivelnatie Nederland:
melkveehouderij onder druk

1

Zwartbonte koeien in groen polderland, Goudse kaas: melk en de melkveehouderij behoren zonder enige twijfel tot het Nederlandse cultuurgoed.
Tegelijkertijd is het een traditie die onder druk staat door toenemende concurrentie, nationaal en internationaal. De vraag dringt zich op: Hoe ziet de
Nederlandse melkveehouderij er in de toekomst uit?

economisch sterk te blijven staan, is schaalvergroting.
De recente geschiedenis laat zien dat iedere tien à vijftien jaar
een halvering van het aantal melkveehouderijen plaatsvindt, met
tegelijkertijd een verdubbeling van het gemiddeld aantal koeien
per bedrijf.
Totaal aantal melkveebedrijven
Gemiddeld aantal koeien per bedrijf
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Nederland behoort van oudsher tot de internationale voorhoede
van de melkveehouderij. Welke melkveeregio ter wereld je ook
bezoekt, vrijwel altijd tref je er eerste, tweede of derde generatie
Nederlanders aan. En niet lang geleden was Nederland de bakermat
van technologische innovaties zoals de melkrobot, waarbij het
melken van de koeien volledig automatisch gebeurt. Ook economisch
heeft Nederland een goede staat van dienst als het gaat om de
inkomsten uit melkveehouderij. Maar een sterke positie in het verleden
biedt geen garantie voor een zorgeloze toekomst.
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Toenemende concurrentie, lage prijzen
De liberalisering van het landbouwbeleid zet in hoog tempo door,
vanwege ontwikkelingen binnen de Europese Unie maar bijvoorbeeld
ook door handelsverdragen als de WTO. Door minder subsidies en
fellere concurrentie wordt het steeds belangrijker om melk tegen een
lage kostprijs te produceren. Professionalisering en een efficiëntere
bedrijfsvoering dragen hier aan bij. Een dominante ontwikkeling
waar Nederlandse en buitenlandse melkveehouders voor kiezen om
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Dat schaalvergroting de dominante trend is onder Nederlandse
melkveehouders blijkt uit de hoge prijzen die worden betaald voor
melkquota, de productierechten die bepalen hoeveel je als melkveehouder per jaar maximaal op de markt mag brengen. De keuze
waar veel melkproducenten vandaag de dag voor staan, is daarom
vaak: ‘groeien of stoppen’.

Waarom schaalvergroting?
Schaalvergroting leidt tot een lagere kostprijs. Berekeningen laten
zien dat een bedrijf met ruim duizend koeien een kostprijs heeft
die ruim één derde lager is dan de € 35 per 100 kg melk van de
25% meest efficiënte melkveebedrijven van Nederland. Waardoor
komt dat? Ten eerste kunnen bepaalde vaste kosten, zoals bouw
en onderhoud van de melkstal, en de aanschaf van werktuigen en
apparatuur, over meer koeien en daardoor over meer liters melk
worden verdeeld. Per liter melk betekent dit lagere kosten. Daar
komt bij dat besparing van arbeidskosten door het toepassen van
hoogwaardige technologie (melkrobots, ICT-toepassingen) een
‘schaaldrempel’ heeft; pas bij een bepaalde bedrijfsomvang zorgt
dit voor kostenbesparing.
Naast goedkoper produceren kunnen grootschalige bedrijven
scherper onderhandelen. De inkoop van voer bijvoorbeeld, kan
onder gunstigere voorwaarden plaatsvinden omdat het om grotere
hoeveelheden gaat.
Noodzaak van innovatie
Aan schaalvergroting kleven ook mogelijke nadelen. Zo zijn
administratieve en coördinatietaken minder eenvoudig dan op
een éénmansbedrijf of gezinsbedrijf. Daar gebeurt dat vaak tussen
de bedrijven door, aan de keukentafel. Ook kan een grotere schaal
zorgen voor meer transport en logistiek, omdat op een meer
uitgestrekt bedrijf grotere afstanden moeten worden overbrugd.
Bovendien nemen de financiële risico’s toe en zijn bedrijven moeilijker over te dragen naar een volgende generatie. De inpassing
van grootschalige bedrijven in hun omgeving is een ander punt van
aandacht, vanwege andersoortig verkeer van en naar de bedrijven en
de kwaliteit van het landschap, die in sommige gebieden kwetsbaar
is. En ook vanuit het oogpunt van diergezondheid en dierenwel-

zijn wordt schaalvergroting door velen kritisch bekeken. Betekent
grootschaligheid dat koeien het hele jaar op stal staan? Krijgen ze
voldoende aandacht en zorg als ze ziek zijn?
De vraag is of continue, stapsgewijze schaalvergroting binnen de
bestaande bedrijfsopzet en kaders tot het meest wenselijke toekomstbeeld leidt. Zou er geen ‘sprong’ kunnen worden gemaakt?
Een schaalsprong naar een volledig nieuwe bedrijfsopzet en
bedrijfsstructuur die daadwerkelijk concurrerende, lage kostprijzen
mogelijk maakt. En tegelijkertijd een ‘innovatiesprong’ naar duurzame
bedrijfsconcepten met aandacht voor de belangen van de koe, de
werknemer en de lokale omgeving.
Cowmunity
Vanuit deze gedachte heeft de stichting Courage een verkenning
uitgevoerd naar hoe zo’n melkveebedrijf eruit zou kunnen zien.
Op de volgende pagina’s leest u meer over dit project, genaamd
Cowmunity. Op een Cowmunity-bedrijf ‘werken’ koe en mens
gezamenlijk aan gezonde en betaalbare melk, onder goede
omstandigheden. Grootschalig omdat het economisch nodig is,
goed voor dier en mens omdat we dat belangrijk vinden.
Grootschaligheid is niet de enige ontwikkelingsrichting voor de
melkveesector. Een groeiend aantal ondernemers verbreedt hun
economische basis met recreatieve, educatieve en zorgactiviteiten.
En ook de biologische landbouw is in opmars.
Tegelijkertijd constateren we dat deze ontwikkelingen niet voldoende
zijn om de Nederlandse traditie van een ondernemende, internationaal toonaangevende melkveehouderij – inclusief kennisinstituten,
de zuivelindustrie en andere innovatieve bedrijven in de agro-business
– te behouden of zelfs te versterken.

‘Nu al staat ongeveer 17%
van de koeien het hele jaar
op stal en staan de andere
koeien steeds korter in de
wei. Landbouworganisatie
LTO geeft in een nota zelfs
aan dat bij ongewijzigd
beleid in de toekomst 60-80%
van de koeien de buitenlucht
niet meer zal zien.’
Stichting Wakker Dier
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Cowmunity:
Grensverleggende
melkveehouderij
in Nederland

2

Wat zijn de uitgangspunten van Cowmunity? Om hoeveel koeien gaat het
eigenlijk, en waar in Nederland zou het kunnen worden gerealiseerd? En
hoe ziet het er concreet uit?

8

Schaalvergroting is een ontwikkeling die zich vaak vrijwel onopgemerkt voordoet: bestaande melkveebedrijven breiden zich steeds
verder uit. Cowmunity heeft een andere ambitie: in één keer een
schaalsprong maken naar een grensverleggend melkveebedrijf
met een geheel andere bedrijfsstructuur, meer dan duizend koeien
– gehouden in groepen van ongeveer zestig – en optimale omstandigheden voor koe en werknemer.

Uitgangspunten Cowmunity
• Bedrijfseconomisch rendement. De onderneming is werkelijk
winstgevend en kan zowel kapitaal – eigen investeringen én
die van externe financiers – als arbeid reëel belonen.
• Dierenwelzijn, milieu en omgeving. De onderneming wordt
een voorloper in de sector bij het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn, en zorg voor milieu (gesloten kringloop)
en het landschap.
•	Goede arbeidsomstandigheden. De onderneming biedt
medewerkers uitdagend en gevarieerd werk met voldoende
vrije tijd en een reële beloning.
• Specialisatie in veehouderij. Cowmunity richt zich geheel op
het verzorgen van koeien. Voor het telen van voedergewassen
wordt samengewerkt met akkerbouwers in de regio.
Cowmunity investeert dus minimaal in grond.

De Cowmunity-projectgroep – bestaande uit Frans Keurentjes,
Ad van Velde en Nils Spaans (melkveeondernemers), Willem Rienks
(Alterra) en Carel de Vries (Courage/InnovatieNetwerk) – heeft in
een serie expertmeetings een groot aantal deskundigen bevraagd
over aspecten als bedrijfsvoering, milieu, financiering, welzijn en
gezondheid van de koe, management en arbeidsorganisatie. Op
basis van deze verkenningen is het idee van Cowmunity verder
vormgegeven en zijn vier bedrijfsconcepten ontwikkeld:
1 Indoor & mens
		
2 Indoor & robot
		
3 Weide & mens
		
4 Weide & robots
		

De koe staat ‘jaarrond op stal’ en wordt in
een melkstal door mensen gemolken
De koe staat jaarrond op stal en wordt
volautomatisch door melkrobots gemolken
De koe staat ’s zomers in de wei en wordt in
een melkstal door mensen gemolken
De koe staat ’s zomers in de wei en wordt
volautomatisch door melkrobots gemolken

Locatiekeuze Cowmunity
Een grootschalig melkveebedrijf met relatief weinig grond moet
tegen een gunstige prijs voldoende voer (gras, maïs, granen e.d.)
kunnen afnemen en mest kunnen afzetten bij akkerbouwers in

de regio. Het doel is op regioniveau een gesloten kringloop van
nutriënten. Hiervoor is het belangrijk dat de samenwerking ook
voor de akkerbouwers voordeel oplevert door een hoger saldo per
hectare en een ruimer bouwplan. Akkerbouwgebieden zijn daarmee
de meest ideale vestigingslocatie, in het bijzonder in Noord Nederland:
•
•
•
•

De Veenkoloniën (Oost Groningen, Oost Drenthe)
Het Groninger Hogeland (Noord Groningen)
Friese Bouwhoek (Noord Friesland)
Het Oldambt (Oost Groningen)

Alternatieve vestigingslocaties zijn de kleigebieden in Flevoland,
Zuidwest Nederland of Noord Holland.
Vernieuwende architectuur
Op verschillende plekken in deze publicatie zijn artist’s impressions
afgebeeld van hoe Cowmunity eruit zou kunnen zien. De beelden
zijn gemaakt door een tweetal architectenbureaus: Daad architecten
uit Beilen en Skets uit Groningen. Beide bureaus hebben een carte
blanche gekregen om op basis van functionele eisen de bedrijfsgebouwen en hun relatie met het landschap vorm te geven.

Koe in de wei?
Een thema dat op groeiende belangstelling mag rekenen, is
‘weidegang’. Mogen de koeien naar buiten in de zomer, of blijven
ze het hele jaar op stal? Van de vier Cowmunity-bedrijfsconcepten
hebben er twee weidegang. De andere twee varianten kenmerken
zich door stallen die vanuit de natuurlijke behoeften van de koe
zijn ontworpen en in sommige gevallen half open zijn, waardoor
lucht en licht volop aanwezig zijn.
Het einde van het gezinsbedrijf?
De aard van het werk op een Cowmunity, de omvang van benodigd
kapitaal en de hoeveelheid taken, betekenen dat van een traditioneel
gezinsbedrijf geen sprake kan zijn. Afhankelijk van het gekozen
bedrijfsconcept zijn er zeven tot dertien voltijd arbeidskrachten nodig.
Ook de specialisatie van de arbeid vereist een nieuwe aanpak qua
organisatiestructuur. Tegelijkertijd is het goed denkbaar dat een
aantal nu nog apart producerende gezinsbedrijven de handen
ineenslaan en gezamenlijk een Cowmunity realiseren. Een van de
voordelen is dat de lange werkdagen en het gebrek aan vakantie
– arbeidsomstandigheden die in sommige gevallen de grens van het
sociaal aanvaardbare naderen – tot het verleden zullen behoren.

Cowmunity is een initiatief van
stichting Courage, InnovatieNetwerk
en Alterra, Wageningen UR.
Het project is financieel mogelijk
gemaakt door
•
•
•
•
•
•
•

Courage
InnovatieNetwerk
Samenwerkingsverband
Noord-Nederland
Noordelijke Ontwikkelings
Maatschappij
Provincie Groningen
Provincie Friesland
EU (kaderverordening
Plattelandsontwikkeling)

Cowmunity: meer dan melk alleen
Door de omvang en professionaliteit van een grootschalig bedrijf
als Cowmunity, kunnen er aanvullende activiteiten worden georganiseerd. Zo is er gelegenheid om praktijkonderzoek te doen op
het gebied van de winning en bewerking van melk, veevoeding en
diergezondheid. Bedenk bijvoorbeeld dat er op een melkveebedrijf
van deze schaal elke dag wel één of meerdere kalveren worden
geboren. Ook zijn er mogelijkheden op het gebied van educatie en
recreatie door het organiseren van rondleidingen voor algemeen
publiek en samenwerking met het vakonderwijs. Tot slot kan
energieproductie door middel van het vergisten van mest en andere
restproducten een interessante bron van neveninkomsten vormen.
Bekijk op de volgende pagina’s de vier bedrijfsconcepten: Robuust
en eenvoudig, Technologie heeft de toekomst, Hightech in de wei
en Traditiegetrouw.
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Bedrijfsconcepten
Cowmunity

3

Cowmunity ontwikkelde
vier bedrijfsconcepten
1. Robuust en eenvoudig
2. Technologie heeft de toekomst
3. Hightech in de wei
4. Traditiegetrouw

Concept 1: Robuust en eenvoudig
Koe op stal, mensen die melken. Dit bedrijfs
concept is bovendien de kostprijs kampioen.
•
•
•
•
•
•
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12,5 fulltime medewerkers
Melkstal met twee medewerkers
Koe in ruime en prettige stalruimte
Open architectuur: koe blijft in beeld
Kostprijs € 21,60 per 100 kg (excl. quotumkosten)
4 hectare voor stallen, opslag, kantoor, etc.

Zie legenda op pagina 11
Voortbouwend op de werkwijze van moderne, grootschalige
melkveebedrijven in de Verenigde Staten en Oost Europa, heeft
deze bedrijfsopzet met flexibele arbeid en robuuste technologie
zich in de praktijk ruimschoots bewezen.
De bedrijfsplattegrond laat twee stallen zien met ieder acht groepen
van zestig koeien. Tussen de stallen bevindt zich de melkstal, waar
drie keer per dag viereneenhalf uur wordt gemolken, steeds door
twee melkers. Een andere medewerker neemt het koeverkeer voor
zijn rekening.
De koeien zijn ingedeeld per lactatiestadium (afhankelijk van wanneer de koe heeft gekalfd) en staan het gehele jaar op stal.
De stalruimte is ontworpen vanuit de natuurlijke behoeften van de
koe. Deze comfort class stal is schoon, heeft een fris klimaat en voldoende ruimte voor de koe om comfortabel te kunnen liggen. Voer
is de hele dag beschikbaar aan een ruim ontworpen voerhek. Voor
zieke koeien en koeien die een kalf krijgen, zijn er aparte stalruimtes.
De vormgeving van de gebouwen is open. Voorbijgangers in de auto
en op de fiets kijken vanaf de openbare weg de stallen in, waardoor
de koe niet uit beeld verdwijnt. Wat betreft milieu scoort dit concept
vergelijkbaar of beter dan de huidige gezinsbedrijven in Nederland.

Concept 2: Technologie heeft de toekomst
Aan melken komt geen mens te pas. Melk
robots vergroten de vrijheid van koeien, die
permanent op stal staan
•
•
•
•
•
•

6,5 - 7 fulltime medewerkers
Volautomatisch melken
Volautomatisch voeren (A) of zelfvoederingsysteem (B)
Hoogwaardige technologie, beperkt aantal professionals
Kostprijs € 22,25 per 100 kg melk (excl. quotumkosten)
4 hectare voor stallen, opslag, kantoor, etc.

Technologische ontwikkelingen voltrekken zich in hoog tempo en
bepalen steeds meer de toekomst van de melkveehouderij. Het
tweede bedrijfsconcept neemt daarom moderne technologie als
uitgangspunt. Omdat arbeidskosten in Nederland hoog zijn, lijkt
investeren in moderne technologie met relatief weinig personeel
op de langere termijn rendabeler. Geautomatiseerd melken en voeren
– met als alternatief een zelfvoederingssysteem – gaan samen met
hooggekwalificeerde arbeid voor zo’n zes tot zeven fulltime, all
round professionals.
In deze opzet staan de koeien jaarrond op stal, in groepen van
zestig en onder één dak. Voor het voeren zijn er twee mogelijkheden,
ieder met een eigen bedrijfsplattegrond:
A: Voederrobot. Koeien blijven in hun eigen stalruimte, een
voederrobot verstrekt voer-op-maat voor de verschillende groepen.
Verder: compacte stal, weinig arbeid.
B: Zelfvoedering. Iedere groep heeft een eigen overdekte
sleufsilo met voer. Iedere drie à vier weken schuiven de groepen
door, waardoor de koeien als het ware roteren langs de silo’s
die zijn afgestemd op het lactatiestadium van de koeien.

Variant A

Variant B

Ook in het tweede concept hebben de koeien een ruime en prettige stalomgeving. Daar komt bij dat door het gebruik van in totaal
zestien melkrobots, koeien zelf bepalen wanneer ze gemolken willen
worden. Hierdoor hebben ze optimale bewegingsvrijheid binnen de
stal. Probleemdieren krijgen extra aandacht en worden gemolken in
een aparte stal in het midden. Door de toepassing van hoogwaardige
technologie kunnen medewerkers informatie op hun zakcomputer
oproepen over iedere gewenste koe, inclusief de plek waar deze
zich op dat moment bevindt. Op deze manier krijgen medewerkers
en eventuele onderzoekers beter inzicht in het gedrag van koeien
– individueel en in groep – en zijn dieren sneller te traceren.
Alhoewel het beeld van een hightech melkveebedrijf met de
allernieuwste snufjes niet iedereen zal aanspreken omdat het
weinig lijkt op de traditionele boerderijen die je op melkverpakkingen
aantreft, heeft de koe het goed in deze bedrijfsopzet: veel
bewegingsvrijheid, aandacht wanneer nodig.

Melkrobots
Stallen en bedrijfsgebouwen
Voeropslag
Weide
Erf
Erfbeplanting/bomen
Mestvergisting
Wegen
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Het management van grote groepen koeien in de wei vraagt
om meerdere clusters van gebouwen, omdat anders te lange
loopafstanden moeten worden afgelegd. Bij melkveebedrijven
met een omvang als Cowmunity, leidt dat tot meerdere melkstallen, waardoor meer medewerkers nodig zijn voor het melken en de
kosten stijgen. Daarom combineert het derde bedrijfsconcept
weidegang met melkrobots.

Concept 3: Hightech in de wei
’s Zomers grazen de koeien in de wei. Door
moderne technologie bepaalt de koe zelf
wanneer ze eet, naar buiten gaat en zich laat
melken.
•
•
•
•
•
•
•

7,5 fulltime, all round medewerkers
Koeien 140 dagen per jaar in de wei
Melken door robots, vrijheid voor de koe
Vier aparte gebouwen met ieder vier groepen van 60 koeien
100 hectare grasland
8 hectare voor stallen, opslag, kantoor, etc.
Kostprijs € 22,90 per 100 kg (excl. quotumkosten)

Zie legenda op pagina 11
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De bedrijfsplattegrond laat vier gebouwen zien met daar omheen
steeds vier groepen van zestig koeien. Iedere groep heeft een eigen
melkrobot. De gebouwen zijn gevestigd aan een centraal looppad,
in het midden bevinden zich gebouwen voor de opslag en aanmaak
van voer, het kantoor, de kantine en de stalling van werktuigen.
Nadat ze zijn gemolken, kunnen de koeien via een selectiepoort zelf
naar buiten. De vrije uitloop vindt plaats naar een wei die per groep
ongeveer 6 hectare groot is. De grasmat is van goede kwaliteit en
bomen zorgen voor schaduw en beschutting. ‘s Nachts staan de
koeien op stal, waar ze worden bijgevoerd.
Door de verdeling over vier aparte gebouwen en de mogelijkheid van
weidegang, toont het aanzicht van dit concept sterke overeenkomsten
met melkveebedrijven zoals we die nu kennen. Om overbegrazing
en overtreding van mest- en nitraatregelgeving te voorkomen, staan
de koeien niet langer dan vijf uur per dag, 140 dagen per jaar in de
wei. Desondanks kunnen vanwege urineplekken lokaal toch te hoge
nitraatwaarden worden gemeten. Door variatie in beweidingsduur en
niveau van bijvoeren kan dat probleem worden verholpen.

Concept 4: traditiegetrouw
De koeien staan in de wei, melken gebeurt met
menskracht. Dit alles vanuit één centraal erf
en stalgebouw.
•
•
•
•
•
•
•

13 fulltime medewerkers
Eén centraal stalgebouw en erf
Melkstal met twee medewerkers
Koeien 140 dagen per jaar in de wei
100 hectare grasland
5 hectare voor stallen, opslag, kantoor, etc.
Kostprijs € 22,06 per 100 kg (excl. quotumkosten)

’s Zomers staan de koeien zo’n vijf uur per dag in de wei. Afgezien
van de weidegang lijkt dit concept op het eerste bedrijfsconcept:
robuust en relatief eenvoudig.
De layout valt op door de combinatie van uitloop naar in totaal
100 hectare weide vanuit één centraal stalgebouw. Om de ‘looplijnen’
waarlangs de koeien de wei ingaan zo ruim mogelijk te maken, zijn

Zie legenda op pagina 11

de centrale voorzieningen (voeropslag, werktuigenberging, kantoor)
op enige afstand van de stallen geplaatst. De arbeidsorganisatie
voor melken, voeren en onderhoud is in grote lijnen hetzelfde als in
concept 1, Robuust en eenvoudig.
De koeien staan hier, net als in het Hightech in de wei concept, vijf
uur per dag, 140 dagen per jaar in de wei. Iedere groep van zestig
koeien heeft een vaste melkbeurt, waarbij twee medewerkers in
de melkstal 120 koeien per uur melken. Daarna kunnen ze weer de
wei in. Bij de volgende melkbeurt halen herdershonden de koeien
weer naar de stal, waarop een andere groep koeien dezelfde wei in
gaat. De weide is onderverdeeld in een aantal segmenten waarvan
er steeds één wordt gebruikt voor weidegang, zodat het gras voldoende hersteltijd heeft.
De stalruimtes zijn ontworpen vanuit de natuurlijke behoeften van
de koe. Bovendien blijft de koe zichtbaar voor de buitenwereld door
de open architectonische vormgeving van de stallen. Een bijzondere
uitdaging van dit vierde en laatste concept is het management van
duizend koeien die vanuit één centraal punt de wei ingaan. Hoe
organiseer je dat qua arbeid, looplijnen en weideonderhoud?

‘Om een grootschalig bedrijf
te runnen is vakmanschap
alleen niet genoeg. De
kunst is te zoeken naar
een optimale inzet van
arbeid en kapitaal binnen
randvoorwaarden van
dierenwelzijn, milieu en
maatschappelijke acceptatie.
Ondernemen dus. De door
Cowmunity gekozen opzet
biedt mogelijkheden om
de sprong te maken naar
gezonde grootschaligheid.’
Bart Geertsema, sectormanager
melkveehouderij Rabobank
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Overzicht Cowmunity bedrijfsconcepten

‘De ellende met boeren is
dat ze vaak te bescheiden,
te bang zijn. Ze willen altijd
maar weten wat anderen,
de milieubeweging, de
dierenbescherming, ervan
vinden. Wees toch eens
trots op je eigen initiatief.
Cowmunity is een prachtig
project met heel veel
potentie. Als je dat uitstraalt,
dan houden die azijndrinkers
– waar we er helaas nogal
veel van hebben in Nederland
– hun mond wel.’
Adjied Bakas, trendwatcher
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Cowmunity-ondernemer
Frans Keurentjes

De Cowmunity bedrijfsconcepten delen de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•

1152 koeien waarvan 960 melkgevend
Melkproductie: ongeveer 11 miljoen kg per jaar
Opfok jongvee (kalveren) wordt uitbesteed
Ruw- en krachtvoer wordt ingekocht
100% zelfvoorzienend wat betreft energie door mestvergisting

Bedrijfsconcept

1: Robuust en
eenvoudig

2: Technologie heeft
de toekomst

3: Hightech in de wei

4: Traditiegetrouw

Kostprijs per 100 kg
melk ex quotum

€ 21,60

€ 22,25

€ 22,89

€ 22,06

Investeringen per koe
excl quotum

€ 3.067

€ 4.265

€ 6.201

€ 4.803

Melksysteem

58 stands rotor; 3x melken

16 melkrobots

16 melkrobots

58 stands rotor; 3x melken

Arbeidskrachten

12,5

7,0

7,4

12,9

Ruimtebeslag erf
en gebouwen

4 hectare

4 hectare

8 hectare

5 hectare

Weiden

0 weidedagen

0 weidedagen

140 weidedagen

140 weidedagen

Bewegingsvrijheid dier

Gedwongen koeverkeer
naar melkstal

Volledige vrijheid van koe
voor eigen dagritme

Volledige vrijheid van koe
voor eigen dagritme

Gedwongen koeverkeer
naar melkstal

Energie

Zelfvoorzienend in energie

Zelfvoorzienend in energie

Zelfvoorzienend in energie

Zelfvoorzienend in energie

Grondwaterkwaliteit

Geen problemen

Geen problemen

Uitspoeling nitraat
onder weide

Uitspoeling nitraat
onder weide

Kansen op meerwaarde

Onderzoek en testbedrijf

Via robots melk scheiden
in aparte melkstromen
en apart verwaarden
Onderzoek en testbedrijf

Via robots melk scheiden
in aparte melkstromen
en apart verwaarden
Belevingsboerderij

Belevingsboerderij

Management
knelpunten

Veel
personeel

Afhankelijkheid van
technologie

Weidegang en afhankelijkheid van technologie

Weidegang en veel
personeel
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De koe centraal:
welzijn & gezondheid
De eerste vier vrijheden zijn in de huidige melkveehouderij al in
grote mate gewaarborgd. Voor de vijfde vrijheid, het kunnen uitvoeren van natuurlijk gedrag, komt steeds meer aandacht.
Natuurlijke behoeften van de koe
Naast de dagelijkse basisbehoeften als eten, drinken en rust, heeft
de koe biologische behoeften op het gebied van sociaal contact,
bewegingsvrijheid en het verkennen van de omgeving (exploratie).
Ook zaken als veiligheid, gezondheid en een natuurlijke reproductie inclusief geboorte en binding tussen moeder en jong, zijn
belangrijk.

4

Cowmunity hanteert daarom een aantal vaste uitgangspunten:

Grootschalige melkveehouderij doet sommigen vrezen voor de gezondheid en
het welzijn van de koe. Cowmunity zet in op het tegenovergestelde: gezonde
koeien met vrijheid voor hun natuurlijk gedrag.

•

Groepen van ongeveer 60 koeien.
De ervaring leert dat een omvang van om en nabij de zestig
koeien goed werkt. Wanneer grotere groepen worden gevormd,
herkennen koeien elkaar niet meer, waardoor er vaker
rangorde-gevechten zullen plaats vinden.

•

Ruimte, rust en zelfredzaamheid.
Zo min mogelijk interventies door mensen, vooral bij het voeren
en melken, zorgen voor rust en ruimte voor exploratie. De
bedrijfsconcepten met melkrobots scoren wat dat betreft het beste.

•

Koe centraal bij stalontwerp.
Koeien brengen een groot deel van de tijd in de stal door. Bij de
eerste twee concepten zelfs permanent. Daarom hebben alle
vier de concepten ruime en comfortabele stalruimtes met
voldoende bewegingsvrijheid. De uitwerking van zo’n comfort
class stal is een belangrijke innovatieopgave voor Cowmunity.

Een bekend rijtje voor diergezondheid en -welzijn zijn de ‘vijf
vrijheden van dieren’:

16

1.
2.
3.
4.
5.

vrijheid van honger, dorst en ondervoeding
vrijheid van ongemak
vrijheid van pijn, verwonding en ziekte
vrijheid van angst en leed
vrijheid voor natuurlijk gedrag

•

Verbetering diergezondheid.
Cowmunity wil beter scoren dan het huidige gemiddelde
in de melkveesector wat betreft uierontsteking (mastitis),
klauwgebreken, vruchtbaarheid en levensduur van de koe.
Door de schaalgrootte van Cowmunity kan meer aandacht
worden besteed aan de verbetering van de diergezondheid,
bijvoorbeeld door hooggekwalificeerde werknemers in dienst
te nemen die over een specialisatie dierverzorging beschikken
– een soort ‘arbo-arts’ voor de koe.

Koe in de wei?
Van de vier Cowmunity-concepten zijn er twee met weidegang. De
koeien staan weliswaar beperkt in de wei – vijf uur per dag, 140
dagen per jaar – maar hebben daarmee wel meer vrijheid en ruimte
voor exploratie. Bovendien kunnen ze grazen en hebben koeien in
de wei een betere klauwgezondheid. Wat betreft bewegingsvrijheid scoren de indoor varianten overigens vrijwel even goed, door
ruime open stallen met ligboxen en loopruimte.
Innovatieopgaven
Op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid moeten een
aantal thema’s verder worden uitgewerkt:
•

•

Weidegang: is vijf uur per dag voldoende? Hoe voorkom je
overbegrazing? Hoe blijf je binnen de milieurichtlijnen? Hoe kan
weidegang bedrijfseconomisch en arbeidstechnisch worden
gerealiseerd?
Hoe ziet de comfort class stal er precies uit? Deskundigen vanuit
verschillende disciplines zullen gezamenlijk moeten werken
aan een werkbaar en betaalbaar stalontwerp dat het dierenwelzijn verhoogt.

Risico op besmettelijke dierziektes
Verhoogt grootschaligheid het risico op snelle verspreiding van
besmettelijke dierziekten zoals MKZ en BSE? Een belangrijke factor
voor de verspreiding van besmettelijke ziektes onder koeien vormt
de concentratie van bedrijven in een bepaalde regio. Aangezien
akkerbouwgebieden in Noord Nederland relatief weinig melkveebedrijven kennen, loopt Cowmunity geen extra risico. Daar komt bij
dat de vrachtauto die de melk ophaalt, bij Cowmunity in één keer
wordt volgetankt, waardoor besmetting van bedrijf tot bedrijf via
die vrachtauto wordt uitgesloten. Waar wel goed op moet worden
gelet is het transport van jongvee, dat elders wordt opgefokt. Absolute zekerheid op dit gebied is niet te bieden, maar de risico’s lijken
in ieder geval niet groter dan bij reguliere melkveeondernemingen.

‘De natuur is niets anders
dan moord en doodslag,
eten en gevreten worden.
Van een leuk nestje met
zeven koolmeesjes zijn
er na een jaar zes op
een afgrijselijke manier
omgekomen. Van honderd
dieren die worden geboren,
komen er 99 op een
afschuwelijke manier aan
hun einde, niet netjes met
een mooi elektrocutieapparaat, of met een mesje
dat snel de hals afsnijdt. In de
bio-industrie wordt veel en
veel minder geleden dan in
Gods vrije natuur. Er is echter
één belangrijk verschil. Voor
de beesten in de stallen zijn
wij verantwoordelijk en voor
de dieren in het bos
niet. Dat is ons dilemma,
want nu zie je dat wij
die verantwoordelijkheid
helemaal niet aankunnen.
Het is ons volstrekt boven ons
hoofd gegroeid.’
Midas Dekkers, bioloog
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Wat betekent
Cowmunity
voor mens
en omgeving?

5

Cowmunity is niet alleen
grensverleggend qua omvang, ook de aard van het
werk en de verhouding met
de omgeving verandert. Wat
betekent Cowmunity voor de
regio? En wat zijn de gevolgen
voor milieu en landschap?
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Op een Cowmunity werken 7 tot 13 mensen, afhankelijk van het
bedrijfsconcept waarvoor is gekozen. De arbeid is sterker gespecialiseerd dan op gezinsbedrijven. Drie tot vier arbeidskrachten zijn
bezig met het management en dierverzorging. De overige arbeidskrachten zijn nodig voor het voeren en het melken. Deze taken zijn
gestandaardiseerd en worden bij de hightech bedrijfsconcepten
(concept 2 en 3) grotendeels vervangen door robots.
Aantrekkelijke arbeid
Een Cowmunity is wat betreft aantal werknemers en organisatiestructuur vergelijkbaar met een gemiddeld MKB-bedrijf. De arbeidsspecialisatie, het werken met collega’s, de samenwerking met andere
bedrijven (akkerbouw) en de vaste werkweek maken het werken
op een Cowmunity anders dan op een regulier gezinsbedrijf.
Doordat sprake is van hooggekwalificeerd werk, zullen meer potentiële werknemers van buiten de sector geïnteresseerd zijn om te
werken op een Cowmunity. Bijkomend voordeel is dat de melkvee-

sector kan profiteren van vers bloed en nieuwe ideeën uit andere
economische sectoren. Arbeidsdeling met collega’s zorgt ervoor dat
vrije weekends en vakanties goed zijn te realiseren. Een werkweek
op een Cowmunity bedraagt 40 uur.
Wat onveranderd noodzakelijk blijft, is het behoud van de kernwaarden van het gezinsbedrijf – zoals all round vakmanschap, grote
betrokkenheid en individuele verantwoordelijkheid voor de dieren
en voor de collega’s. Cowmunity is een hechte community van mensen
en koeien.
Akkerbouw
Cowmunity biedt voordelen voor de omgeving. Een belangrijk element is de relatie met collega’s in de akkerbouwsector. Anders dan
nu gebruikelijk is, bewerkt Cowmunity geen eigen grond voor het
telen van voedergewassen. Het streven is om een gesloten kringloop
van voerproductie en mestafzet te realiseren tussen Cowmunity en
akkerbouwers in de directe omgeving. Hiervoor is zo’n 890 hectare
akkerbouwgrond nodig. Voor akkerbouwers die een relatie met Cowmunity aangaan, zijn er op twee gebieden voordelen te behalen.
Technisch voordeel zit in het feit dat de voedergewassen en
dierlijke mest bijdragen aan een verbetering van de bodemvruchtbaarheid van het akkerland. Economisch voordeel vloeit voort uit
een hogere opbrengst per hectare van voedergewassen dan van
granen en andere ‘bouwplanvullers’ die relatief weinig opleveren.
Ook kunnen akkerbouwers participeren in energiewinning door
energiegewassen te telen voor de Cowmunity biogasinstallatie,
waar door middel van co-vergisting mest en andere zaken worden
omgezet in stroom.
Rondleidingen, educatie en contractonderzoek
Cowmunity kan ook op andere manieren van betekenis zijn voor
haar omgeving. Op grootschalige melkveebedrijven in landen als
de Verenigde Staten, zijn rondleidingen voor het algemene publiek
een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering.
Het bezoeken van een Cowmunity, waarbij je ziet hoe het bedrijf
functioneert, hoe het productieproces eruit ziet en waar je dicht bij
de koe kunt komen, kan een waardevolle recreatieve en educatieve
activiteit zijn voor volwassenen en kinderen.

Daarnaast kan Cowmunity een rol spelen bij onderzoek naar diergezondheid, genomics, melkwinning, melkkwaliteit, melkbewerking,
datamanagement, veevoeding, huisvesting, etc. Het kan dan gaan
om duurzame relaties met kennisinstituten en het vakonderwijs,
maar ook om allianties met commerciële onderzoeksbureaus die
actief zijn in de agro-industrie.
Energiewinning door co-vergisting
Ook op het gebied van energie kan Cowmunity voor vernieuwing
zorgen. Door mest te vergisten wordt het omgezet tot methaan en
kan het een gasgenerator aandrijven, die stroom opwekt. Aan de
mest kunnen verschillende stoffen worden toegevoegd, zoals maaisel,
energierijke gewassen, restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie, of de akkerbouw. Co-vergisting kan plaatsvinden op het
erf van Cowmunity, maar ook op een industrieterrein in de buurt.
Energievoorziening kan plaatsvinden aan de directe omgeving, zowel huishoudens als industrie. En ook de vrijkomende warmte kan
weer gebruikt worden als ‘stadsverwarming’ of geleverd aan een
glastuinbouwbedrijf. Dat zelfde bedrijf kan ook de door de generator
geproduceerde CO2 afnemen als bladmeststof.

Bij weidegang zoals die in twee van de vier Cowmunity bedrijfsconcepten wordt voorgesteld, ontstaat een dilemma op het gebied
van milieu. Onder de urineplekken in de wei zal de uitgespoelde
hoeveelheid nitraat te hoog zijn om ter plekke te voldoen aan de
Nitraatrichtlijn van de Europese Unie. Dit probleem komt nu trouwens
ook voor op reguliere gezinsbedrijven. Aan de reguliere mestwetgeving wordt in alle bedrijfsconcepten wel gewoon voldaan.
De Cowmunity wordt ontwikkeld in een akkerbouwlandschap.
In dit landschap zal meer voedergewas (maïs, gras) worden verbouwd,
afgewisseld met de huidige akkerbouwgewassen (zoals graan). De
grond blijft in beheer van de akkerbouwers. Daardoor zal het landschap in zijn geheel weinig van aanzien veranderen.
Inpassing in het landschap
Wel zorgen de stallen en overige gebouwen op het erf van Cowmunity
voor een ander aangezicht. Cowmunity streeft naar onderscheidende,
hoogwaardige vormgeving tegen lagere bouwkosten. De stallen zijn
open kapstructuren die door architecten zijn uitgewerkt tot een onalledaagse maar functionele verschijningsvorm. Bij de locatiekeus is een
zorgvuldige inpassing in het landschap van belang. Het gaat immers
om grote gebouwen, ondanks het efficiënte ruimtebeslag.

Cowmunity-ondernemer Nils Spaans

Impuls lokale economie
Studies over de melkveehouderij laten zien dat naast de werkgelegenheid in de primaire productie ook extra werkgelegenheid
ontstaat in de agro-business (advies, verwerking, afzet, toeleveranciers,
loonwerk). De omvang daarvan bij vestiging van een Cowmunity is
circa 20 à 25 extra arbeidsplaatsen. Een gebied als de Veenkoloniën
biedt zelfs de ruimte voor meerdere Cowmunities. Potentieel kan
dit een groot aantal arbeidsplaatsen opleveren zonder dat dit ten
koste gaat van de aanwezige akkerbouw. Cowmunity geeft daarmee
een stevige impuls aan de regionale economie.
Milieu en weidegang
Door de vestiging in een akkerbouwgebied is Cowmunity een volledig
regionaal grondgebonden bedrijf. Dat houdt in dat zowel ruwvoer
als krachtvoer door akkerbouwers in de directe omgeving worden
geteeld, wat leidt tot een korte kringloop van mineralen en vermindering van transportkilometers. De omvang van Cowmunity maakt
mestvergisting mogelijk. Naast energieopwekking zorgt dit voor
een beperking van de uitstoot van broeikasgas.
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Innovatieopgaven

6

In de verkennende Cowmunity-studie zijn veel vragen beantwoord, maar
nog niet allemaal. Een aantal thema’s verdient meer aandacht en moet
verder worden uitgediept.
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• Catalogusbouw of design-op-maat?
Het Nederlandse landschap is grotendeel een melkveelandschap.
Dit landschap is het dagelijkse uithangbord van de melkveehouderij
en wordt door de burger gewaardeerd. Vrijwel overal in Nederland
zullen bedrijven willen doorgroeien. Maatschappelijke waardering
is daarbij onmisbaar. Daarom moet schaalvergroting samengaan
met het behoud van de kernwaarden van het cultuurlandschap.
Agrarische bedrijfsgebouwen worden nu vaak als catalogusbouw
uitgevoerd met weinig oog voor het landschap. Cowmunity wil
inzetten op hoge kwaliteit van ontwerpen en het integreren van
vormgeving en functionaliteit. Een fraai gebouw en landschap blijven dan het ‘visitekaartje’ van de Nederlandse melkveehouderij.

• Welzijn en gezondheid van de koe
De fysieke omstandigheden waarin de dieren worden gehouden
zijn van groot belang voor hun gezondheid en welzijn. Weidegang
en de stalinrichting spelen daarbij een grote rol. Een diergericht
stalontwerp in de vorm van een comfort class stal is daarom een
belangrijke innovatieopgave. De uitwerking ervan zal met veehouders, stallenbouwers en maatschappelijke organisaties als de
dierenbescherming moeten plaatsvinden.
Ook het diermanagement verdient aandacht. Cowmunity streeft
naar een optimum tussen enerzijds maximale vrijheid en autonomie voor de koeien en anderzijds gerichte aandacht en zorg voor
individuele dieren die dat nodig hebben. Vooral dat laatste is een
belangrijk punt van aandacht, zo blijkt uit ervaringen van grootschalige ondernemingen in het buitenland.
• Weidegang en schaal
Voor twee bedrijfsconcepten is weidegang uitgewerkt. Weidegang is maatschappelijk gewenst, maar roept een aantal vragen
en dilemma’s op. Gaat het om zichtbaarheid van het vee of om
dierenwelzijn? Is een volwaardige weidegang vereist of is ’uitloop
op gras’ voldoende? Is een kudde met 1000 koeien net zo mooi als
10 kuddes met 100 koeien? Vanuit milieu, dierenwelzijn, publieke
beleving en economie is het nader uitwerken van volwaardige weidegang met de nodige systeeminnovaties gewenst. Dit zou in een
aparte studie moeten plaatsvinden, waarbij kan worden aangesloten bij bestaande kennisnetwerken.
• Meerwaarde uit melk en omgeving
Door de omvang van Cowmunity is het mogelijk aanvullende
bronnen van inkomsten aan te boren. Het kan dan gaan om

dienstverlening aan onderzoeksbedrijven, kennis- en onderwijs
instellingen of dagjesmensen die Cowmunity bezoeken. Maar ook
om energieproductie door co-vergisting. Een andere mogelijkheid
die voortvloeit uit de schaal van het bedrijf, is het verwerken van
melk tot specialties zoals koosjere of Halal melk, of het produceren van melk met een aangepaste samenstelling, bijvoorbeeld

tegen overgewicht. Ook is het denkbaar dat Cowmunity zelf melk
verwerkt tot consumentenproducten als kaas en toetjes. Deze
aanvullende economische activiteiten dienen verder te worden
onderzocht op haalbaarheid. Grondig marktonderzoek is daar een
onderdeel van. Hoe dan ook ligt het voor de hand dat een bedrijf
van deze omvang actief op zoek gaat naar kansen in de afzetmarkt.
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Hoe gaat Cowmunity
nu verder?

7
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De eerste fase van het project Cowmunity
was een zoektocht naar een internationaal
concurrerende, dier- en mensvriendelijke
melkveehouderij. Hoe nu verder?

Het gehele project bestaat uit drie fasen: een ontwerpfase, een
haalbaarheidsstudie en een business plan. Na elke fase is er een go/
no-go moment. De belangrijkste resultaten van de eerste fase zijn
beschreven in deze uitgave. Een uitgebreidere en technisch en
financieel onderbouwde analyse treft u aan in het volledige rapport:

Cowmunity. Zoektocht naar grensverleggende melkveehouderij in
Nederland. U kunt dit rapport inzien, downloaden en bestellen via
www.courage2025.nl
De ontwerpfase is de eerste stap op weg naar realisatie. In deze
fase zijn vier bedrijfsconcepten ontwikkeld en verschillende facetten
rondom grootschalige melkveehouderij in beeld gebracht. Daarnaast
hebben architecten de verschillende concepten gevisualiseerd met
vernieuwende ontwerpen. Ook is geïnventariseerd welke innovatieopgaven er nog zijn.
De resultaten van de eerste fase zijn het startpunt van een constructieve en open dialoog binnen de melkveesector en de samenleving
als geheel. Wat vinden we van schaalvergroting? Welke voorwaarden
stellen we aan grootschalige bedrijven vanuit het perspectief van
de koe, de medewerker en de omgeving?
In de volgende fase worden de vragen, dilemma’s en alternatieven
verder uitgediept. Voor een van de vier bedrijfsconcepten zal een
haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. De ondernemers van het
projectteam hebben de intentie om gezamenlijk een Cowmunity te
realiseren. In de komende periode zullen zij bepalen welk bedrijfsconcept zij daartoe verder willen ontwikkelen. De uitwerking van
dit bedrijfsconcept vindt plaats in 2006 en 2007. Bij voldoende perspectief zal in 2008 een business plan worden opgesteld (de derde fase).
Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan het melkquotum.
Het huidige systeem van melkquotering – productierechten voor
melk die voor hoge bedragen van eigenaar wisselen – zal in 2015
verdwijnen. Op dit moment vormen de hoge kosten de grootste
belemmering voor de realisatie van een Cowmunity. Anticiperend
op dalende quotumkosten heeft het projectteam een constructie
ontwikkeld waarbinnen het starten met Cowmunity mogelijk is.
Gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van de quotumprijs
in de nabije toekomst, is het nog wel de vraag op welk moment de
start van Cowmunity het meest opportuun is.
Einddoel van het project Cowmunity is het daadwerkelijk realiseren
van een grensverleggende, grootschalige melkveeonderneming in
Nederland. Deze pilot kan dienen als voorbeeld en inspiratiebron voor
de melkveesector. Cowmunity wil zo een nieuw hoofdstuk toevoegen
aan de rijke traditie van melkveehouderij die Nederland kent.

Courage heeft een alliantie met
InnovatieNetwerk

Courage is een initiatief van LTO en NZO
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