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Duurzame stallen?








Kwetters,
Vencomatic,
Dierenbescherming

Rondeel

Duurzaamheid & systeemgrenzen

Welzijn sterk verbeterd
maatschappelijk
aansprekend
maar ‘profit’ nog
ontwikkelen (markt)
en nauwelijks ‘planet’
(klimaat, voeder,
kunstmest, emissies,
kringlopen etc.)

Kracht van Koeien

(Maatschappelijke) omgeving



Integraal duurzame houderijsystemen voor
melkveehouderij:



Systeeminnovatie nodig

Keten (in en uit)



Houderij-systeem
Grond/weide



‘Stal’
Kudde
Koe

Boer




RIO aanpak

Welzijn én milieu én economie
Samenhang van dierenwelzijn, milieu, arbo, economie,
ruimtelijke ordening
Een goed ontwerp is niks zonder anticipatie op
verankering in de praktijk (niches, markt)
Dus systeem breder opvatten dan stal

Werkschema samengevat tot eind 2008
Trends &
behoeften

Systeem
doelen

Systeemanalyse
Aangrijpingspunten

Toekomstbeelden

Markt

Keyfuncties
Houderijontwerp(en)
PvE’s per
actor

Uitdagingen
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Werkschema Kracht van Koeien

Globale trends
1.

Trends &
behoeften

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Regionale trends

1.

2.

3.

4.

Trends &
behoeften

Dieren krijgen een steeds sterkere morele plaats in de
gemeenschap
Concurrentie om grond & ruimte duurt voort:
woningbouw, industrie, recreatie, natuur, water,
biomassa en landbouw
Consumptie van voedsel steeds meer buiten de deur, en
kant-en-klaar. Primaire producten mede daardoor relatief
steeds minder waard
Gezondheid & consumptie neemt in belang verder toe.
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Trends &
behoeften

2.

3.

4.











Trends &
behoeften

Neiging en wens tot schaalvergroting in nietstedelijk gebied
Weidegang onder druk door automatisering en
schaalvergroting
Overname steeds lastiger door kapitaalslast en
gebrek aan opvolgers in familie
Verdere concentratie in zuivelketen (fusie
Campina/Friesland)

Uitdagingen voor de melkveehouderij



Uitdagingen

De vraag naar en de prijs van voedsel (inclusief dierlijk
geproduceerd) stijgt explosief
Toenemende concurrentie met de productie van biomassa
Wereldwijde vraag naar reactief N (kunstmest) neemt toe,
maar ook de druk op reductie overschotten in de Westerse
wereld
Arbeid wordt/is limiterende productiefactor in Europa
Reductie van broeikasgasemissies en mogelijkheden voor
adaptatie aan klimaatverandering zijn geld waard.
Energie wordt veel duurder
Eindige fosfaatvoorraden worden wereldwijd steeds
beperkender voor landbouw

Sectorale trends

1.

Trends &
behoeften

Uitdagingen

Lokale milieuvervuiling door m.n. reactief N (N2O, NH4,
NO3, NOx) + vermesting en verdroging
Globale milieuvervuiling door forse bijdrage aan
broeikaseffect (CH4, N2O)
Bescheiden of negatief rendement op vermogen
Verborgen laag-betaalde of niet-betaalde arbeid
Gezondheid, welzijn en levensduur van melkvee
Watergebruik
Concurrentie om grond, voeder-grondstoffen
Schaalvergrotingstendens vs. weidegang
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Systeemanalyse

Trends &
behoeften



Systeemanalyse

Systeemanalyse

Structurele oorzaken van de duurzaamheidsuitdagingen




‘Perverse koppelingen’ tussen gewenst en ongewenst
effect
Gestabiliseerde patronen in het bestaande systeem

Uitdagingen

Perverse koppelingen (voorbeelden)
1.

Systeemanalyse

Schaalvergroting

 Verhoging rendement (+)
 Opstallen, geen weidegang, wedloop kostprijs, overnameproblemen (-)
3.

4.

Systeemanalyse

Krachtvoer

 Hogere productie-efficiëntie (+)
 Landgebruik elders, mineralenoverschot, emissies, energiegebruik (-)
2.

Gestabiliseerde patronen (bv.)




Energiegebruik (kunstmest, transport etc)

 meer (dierlijk) eiwit (+)
 meer land- en energiegebruik en broeikasgassen (-)



Goedkope gezinsarbeid en eigen grond



 houdt melkveehouderij rendabel (+)
 beperkt ontwikkeling concurrerend vermogen (-)



5. Weidegang



Ligbox als de facto standaard
Levensduur als product van reeks aan impliciete
keuzes
Focus op volledig inkomen voor één gezin
Gesubsideerde productie
Arm leven, rijk sterven
Melk als bulkproduct en stuntartikel

 Goed voor beest, gewenst door mens (+)
 Onbeheersbare emissies van methaan, nitraat en lachgas (-)

Werkschema Kracht van Koeien
Trends &
behoeften

Systeemanalyse

Systeemdoelen / functies


Systeem
doelen




Welke toekomstige functies zijn denkbaar en passend?
Aansluiten op trends & behoeften
Bijvoorbeeld:




Uitdagingen

Systeem
doelen






Melkproductie
Vlees
Mineralenproductie
Energie & warmte
Recreatie
Natuurproductie, landschapsproductie
Waterretentie
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Trends &
behoeften


Systeem
doelen



Systeemanalyse

Structurele eigenschappen van het systeem
die een nauwe relatie hebben met verschillende
uitdagingen en mogelijke systeemfuncties, bv.


Aangrijpingspunten




Uitdagingen
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Systeem
doelen

Systeemanalyse
Aangrijpingspunten









Toekomstbeelden

Toekomstbeelden

Anders denken over




en waarbij een radicale ingreep (‘systeeminnovatie’) kans
biedt op een meervoudig positief effect (3P)

Lange-termijn perspectieven op duurzame melkveehouderij
1.
samenhangend: toekomstbeeld schetst samenhangend structureel
perspectief op functies (actor/systeem) en functioneren
(operationeel) van systeem;
2.
plausibel: toekomstbeeld is voldoende geloofwaardig om op die
manier daadwerkelijk te kunnen functioneren;
3.
belofte van duurzaamheid: toekomstbeeld impliceert een
sprongsgewijze verbetering op meerdere dimensies van
duurzaamheid;
4.
aantrekkelijk voor zoveel mogelijk partijen: nastrevenswaardig voor
verschillende typen stakeholders, omdat ze een verduurzaming
betekenen op meerdere aspecten;

Uitdagingen

Drie denklijnen

Ruimte & infrastructuur: sociaal gedrag, beweging, ruimtelijke
ordening, management
Vloeren: drijfmest, klauwproblemen, emissies, kosten
Grootgrondbezit: weidegang, zonne-energie, biomassa,
landschap, verstedelijking, natuur, waterretentie
Schaal en groei: ontweiding, intensivering, arbeid

Toekomstbeelden

Toekomstbeelden

Trends &
behoeften

Aangrijpingspunten

Aangrijpingspunten

Mineralen en afval
Ruimte & grond
Groei en schaal

Systeemgrenzen wijder getrokken dan stal of
houderijsysteem
In ontwikkeling
Synthese van denklijnen van veel anderen
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1. The mineral motor

Toekomstbeelden



System oriented to maximal production of valuable minerals,
next to milk.



Keep urine & manure separated











Efficiency of N/P conversion irrelevant
Ammonia , floor quality , green house gases , different N/P fractions
Separate processing into fertilizer products: compete with artificial
fertilizer
Production of peptides from manure

(Re)collection of P from soil
Use of biomass and residues of food industry
Regional feed production

2. Space: dairy with energy

















Toekomstbeelden

Growth by adding (dispersed) units, instead of growing on
one location
Self-organizing units of max. 60 cows




Toekomstbeelden

Future vision 3

Intensive extensification: Produce hectares of nature by
allowing cows a maximum of space year round
Integrated production of energy, biomass and animal
produce
Increase regional feed production
Grazing in the greenhouse
Use three-dimensional space
Energy supply for local communities
Methane harvesting?

3. Growth ≠ size


Future vision 2

Relation to place, size of land, grazing
Stable, social units.
Automation

Units connected to surrounding by functions, labour
Ground use ≠ Ground property
Grassland management is park management
Intimate connections with several peri-urban functions

Cradle to Cradle

Toekomstbeelden

Aangrijpingspunten



Past goed in gekozen lijn Kracht van Koeien



Algemeen: vermenigvuldiging van waardecreatie
Systeemfuncties toevoegen
Van operationele functies systeemfuncties maken
Veel meer relaties leggen












Systeem
doelen

Maar daagt uit tot nog verdergaande stappen

Productie & consumptie
Houderijsysteem en omgeving

Zou uitgewerkt kunnen worden op niveau van
toekomstbeelden
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Systeem
doelen

Systeemanalyse
Aangrijpingspunten

Kritische functies in een of meer toekomstbeelden
 Harvest N&P, plant nutrients
 Provide space to cows for walking, resting, playing, social
interaction
 Produce feed
 Generate income (or: labour)
 Produce energy
 Make revenue of capital goods and land
 Safeguard animal health
 Manage ecosystem (instead of control)

Keyfuncties

Uitdagingen

Ontwerp oplossingen voor keyfuncties
Keyfunction

Deelontwerptraject

Harvest N&P, plant nutrients

Vloer & mineralen oogsten

Provide space to cows for walking, resting,
playing, social interaction
Produce feed

Keyfuncties

Werkschema Kracht van Koeien
Trends &
behoeften

(ruimtebehoefte koe, weidegang, mest/urinescheiding
e.d.)

Voer produceren en bodem

Aangrijpingspunten

Arbeid & systeem managen
(Koeien houden zonder arbeid. Alleen leuke, zinvolle
arbeid, flexibele arbeid)

Produce energy

Systeem
doelen

Systeemanalyse

(denk bv aan algen en water, bodem, N2O emissies
mestaanwending, vruchtwisseling zonder scheuren,
koolstof-opbouw, tillage, graslandmanagement)

Generate income

Keyfuncties

Key functies in het systeem

Maximale zonoogst per hectare

Toekomstbeelden

Trends &
behoeften

Toekomstbeelden

Werkschema Kracht van Koeien

Keyfuncties

PvE’s per
actor

Uitdagingen

(energie produceren, warmte genereren)

Make revenue of capital goods and land
Safeguard animal health

Gezondheid
(i.r.t. project natuurlijke weerstand en hoogpathogeen)

Manage ecosystem

Eisen van actoren o.b.v. behoeften






Dairy cow: Brief of Requirements and CoWel
Consumer: NextExpertizer
Farmer: Brief of Requirements
Government & ecosphere: Environment





Legal requirements (BoR Environment)
Nature & biodiversity

Other actors: dependent on Future Vision

PvE’s per
actor

Briefs of Requirements (BoR)


Extensive research on Dairy Cow






PvE’s per
actor

500+ scientific articles as statements in database
CoWel: design based welfare model
BoR

NextExpertizer




Frames of meaning (‘Bedeutungsraum’)
of 98 citizens/consumers
Quali/quanti
General design criteria
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PvE’s per
actor

Welfare model Dairy Cow (CoWel)

Achtergrondtheorie burgers NextExpertizer

01 Freedom of movement and behaviours
04 Resting area
07 Handling
10 Feed quality
13 Space per cow
16 Hygiene
19 Shade availability
22 Water quantity
25 Cold stress
28 Footbath
31 Light intensity daylight hours
34 Hoof trimming
37 Walking alleys
40 Noise in milking parlour

02 Stray electricity
05 Bedding material in resting area
08 Negative conditioners
11 Feed quantity
14 Floortype of walkways
17 Eating places
20 Herd size
23 Milking system
26 Isolation by farmer
29 Grooming objects
32 Group mixing
35 Udder cleaning
38 Separation possibility (for calving)
41 Waiting time before milking

400

390

380

370

03 Feed structure
06 Water quality
09 Number of resting places
12 Tail docking
15 Air quality
18 Heat stress
21 Environment
24 Calf contact
27 Milking frequency
30 Drinking places
33 Shelter availability
36 Dehorning
39 Diurnal rhythm
42 Light intensity nighttime hours

Werkschema Kracht van Koeien

Systeemanalyse
Aangrijpingspunten

Keyfuncties

Integraal houderijsysteem


Houderijontwerp(en)



Past in één of meer toekomstbeelden
Beantwoordt aan zoveel mogelijk eisen in PvE’s
• Synthese van behoeften in ontwerp
• In ieder geval focus op dierenwelzijn

PvE’s per
actor



Sleutelvernieuwingen

Uitdagingen

Interaction

• Andere ordening van (key)functies
• Nieuwe systeemfunctie(s)
• Andere oplossingen voor (key)functies

Deliverables & aanknopingspunten LNV
(Maatschappelijke) omgeving



Consultation / inspiration









Adviesraad Cowfortable (on animal welfare)
Platform Kracht van Koeien
Individual contacts

Interactive development of future visions
Interactive sessions on solutions for key functions
Attracting stakeholders by publication of results
Strengthening links with parallel initiatives





PZ project vloeren
Family dairy (Aver Heino)
Duurzaam Gemengd Bedrijf Lelystad
Friesland Foods & Energy

Houderijontwerp(en)

Ontwerp houderijsysteem


Systeem
doelen

Toekomstbeelden

Trends &
behoeften
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Toekomstbeelden
(meer visies op
duurzaamheid)
Houderijontwerp



Deeloplossingen



Markt
Keten (in en uit)



Houderij-systeem
Grond/weide



‘Stal’



Kudde
Koe



Boer






Welzijn & milieu
Voederproductie
Vloeren
Gezondheid
Energie & grond
Arbeid & schaal

PvE Rund & CoWel
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Stellingen

Met dank voor uw aandacht
1.

2.

3.

Een duurzame stal bestaat niet, het gaat om
duurzame ontwikkeling van houderijsystemen
en ketens
De nadruk op korte termijn succes (2011) zit
resultaat op de langere termijn (2023) in de weg.
Verduurzaming en Cradle-2-Cradle betekent het
vermenigvuldigen van functies

For quality of life
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