Q&A
30 mei, koe uit de wei
1. Waarom deze actie?
Boeren, burgers en politici willen de koe allemaal graag in de wei houden. Het is bovendien beter voor
de bodem en de natuur. Door verschillende rechtszaken is het steeds onzekerder of dat wel mogelijk
blijft. Er dreigt een situatie te ontstaan dat er voor beweiden een vergunning moet worden
aangevraagd. Dat is praktisch en juridisch onhaalbaar. Weidegang is elk jaar anders: afhankelijk van
het weer, hoe goed het gras groeit, het afwisselen van gewassen en het ruilen van grond met anderen.
Bovendien ligt de vergunningverlening zo goed als stil als gevolg van de stikstofproblematiek. Het zou
absurd zijn als het stikstofbeleid de koe uit de wei jaagt. Met deze actie roepen we de overheid op om
haar werk goed te doen, zodat er nooit een vergunningsplicht op de koe in de wei komt.
2. Wie doen er allemaal mee?
Alle melkveehouders die beweiden, het afgelopen jaar ruim 84% van de sector, zijn uitgenodigd om
mee te doen. Uiteraard past het niet bij iedereen in de bedrijfsvoering om de dieren tijdens het
weideseizoen een dag binnen te houden. Sowieso roepen we boeren op om alleen mee te doen als
het in de bedrijfsvoering past – wat betreft gezondheid van de dieren en de eisen van keurmerken,
bijvoorbeeld. Er zal dus vast nog een koe in de wei te zien zijn op 30 mei. Het belangrijkste is dat de
overheid een helder signaal ontvangt: het stikstofbeleid mag de koe niet de wei uit jagen.
3. Levert het geen probleem voor de gezondheid of voor de certificering van weidemelk op als de
koeien binnen blijven?
We roepen leden op om alleen hun koe uit de wei te houden als dat die dag in de bedrijfsvoering past.
Stallen zijn helemaal ingericht op de wensen van de koe, het is dus geen probleem om de koeien een
dag of een dagdeel binnen te houden. Mits er natuurlijk iemand is om de koeien te voeren.
Melkveehouders die zich zorgen maken over de uren weidegang die zij voor hun keurmerkcertificering
(b.v. weidemelk) nodig hebben raden we aan om gewoon te beweiden zoals nodig is: we doen dit
immers om de weidegang veilig te stellen!
4. Niet alle boeren doen toch aan weidegang?
Dat klopt, 84% van de boeren doet aan weidegang. Veehouders kunnen twee vormen van weidegang
op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang
per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. Dit
jaar is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, toegenomen. Het aandeel
volledige weidegang nam toe naar 77,9 procent (2020: 77,5%). Het aandeel deelweiden nam af naar
6,1 procent.
Ook zonder weidegang is een uitstekend melkveebedrijf, waar de koeien het naar hun zin hebben, in
te richten.
5. Er moet toch stikstof worden uitgestoten, een vergunning is dan toch logisch?
Juist door te beweiden wordt er minder stikstof uitgestoten, zo bevestigde onder andere de commissie
Remkes. Die commissie, het ministerie van LNV en de provincies hebben herhaaldelijk aangegeven dat
beweiden onder de normale bedrijfsvoering valt en dat er dus geen additionele vergunning voor zou
moeten worden aangevraagd. Het is dan ook zeer zorgelijk dat uit rechtszaken de dreiging ontstaat
dat dit toch het geval wordt.
Ook verschillende milieu- en dierenorganisaties volgen dit standpunt, zoals bijvoorbeeld Dier & Recht
en Dierenbescherming in de Telegraaf toelichtten.
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Een vergunningsaanvraag is een onnodige en absurde administratieve last, die in de praktijk ook nog
eens volstrekt onwerkbaar zal zijn. Weidegang is immers elk jaar anders: afhankelijk van het weer, hoe
goed het gras groeit, het afwisselen van gewassen en het ruilen van grond met anderen. Boeren
kunnen niet elk jaar een vergunning aanvragen, nog los van het feit dat de vergunningverlening nog
steeds muurvast zit in het juridische moeras van het stikstofbeleid.
6. Kan ik de koe in de stal komen bekijken?
Journalisten kunnen op 30 mei op verschillende plekken in het land met boeren en boerenbestuurders
in gesprek over deze actie. Aanmelden kan via wsonnema@lto.nl, vergeet niet uw voorkeursprovincie
op te geven.
Alle anderen nodigen we uit om het aanstaande Hemelvaartsweekend van de koe ín de wei te
genieten. Vraagt u het vooral vooraf aan een bij u bekende boer in uw buurt als u op maandag 30 mei
een kijkje in de stal zou willen nemen, misschien is het mogelijk!

