OVERZICHT PROJECTEN
‘IMPLEMENTATIEPLAN
VERSNELLEN VERDUURZAMEN
GEITENHOUDERIJ’
Het “implementatieplan voor het sectorplan ‘versnellen
verduurzaming van de melkgeitenhouderij’” is een verdere
concretisering van het rapport “Versnellen verduurzaming
van de melkgeitenhouderij” zoals dat in september 2019
aan de Minister van LNV is aangeboden door het Platform
Melkgeitenhouderij.
Dit plan bestaat uit een serie concrete projecten met concrete
doelen, tijdpaden en budgetten. In deze infographic vindt u
een overzicht van alle projecten, de status en hoe de projecten
gefinancierd worden.

DIERENWELZIJN:
WELZIJNSMONITOR

ZORG VOOR JONGE DIEREN: INZICHT LAMMERENSTERFTE, ONTWIKKELEN LAMOPFOK TOOL

Monitoring van stal gebonden maatregelen naar
dier gebonden maatregelen

Inventariseren van de gevolgen van de nieuwe I&R (waarbij lammeren binnen 7 dagen na de
geboorte gemeld moeten worden) voor benchmark lamsterfte. Deze benchmark uitbreiden
naar een brede monitor die niet alleen kijkt naar sterfte maar ook andere gezondheids- en
welzijnsparameters meeneemt. Daarnaast zou deze benchmark door externen gedaan
moeten worden, zoals dat ook bij de monitoring van antibiotica gebeurt.

Onderzoek naar verbetering en aanpassing van de huidige dierwelzijnsmonitor in DGZK en
onderzoek om de huidige monitor, die vooral stuurt op (stal)maatregelen, om te bouwen naar
meer diergebonden indicatoren, waarbij meer wordt gekeken naar het dier zelf.
Financiering:

PPS (

Status:

Loopt. Evaluatie van de huidige welzijnsmonitor heeft plaatsgevonden. Er
wordt gekeken hoe deze aangevuld kan worden met meer diergebonden
indicatoren, of de naamgeving juist is en wat het doel van het instrument
moet zijn.

LNV,

sector)

Financiering:

PPS (

Status:

Loopt. De eerste analyse van de huidige lammersterfte data is uitgevoerd.

LNV,

sector)

Uitvoerders:

Uitvoerders:

DIERENWELZIJN: DUURMELKEN
Duurmelken (het langer doormelken van geiten zodat ze minder vaak lammeren krijgen)
wordt in de sector gezien als een potentieel belangrijke maatregel voor de verduurzaming.
Het ontbreekt aan een goede Integrale onderbouwing van effecten van duurmelken zowel
in relatie tot zorg van jonge dieren, diergezondheid, dierenwelzijn en economie. Doel van
dit project is om op basis van praktijkgegevens van bedrijven waar duurmelken wordt
toegepast een integrale analyse uit te voeren. De analyse resulteert in een tool waarmee de
geitenhouder een concreet advies krijgt voor duurmelken. Afhankelijk van het resultaat van
het onderzoek kan dit onderdeel uit maken van het duurzaamheidsprogramma van de sector
om zo het duurmelken (in een passende vorm) te stimuleren.
Financiering:

PPS (

Status:

Loopt. Er is een klankbordgroep van melkgeitenhouders opgericht waarbij
geïnventariseerd is wat de specifieke behoefte is en er is begonnen met
het verzamelen van specifieke data van enkele bedrijven.

Uitvoerders:

LNV,

sector)

ANTIBIOTICAGEBRUIK
De geitenhouderij sluit aan bij de wettelijke antibiotica monitoring zoals die ook in andere
sectoren gebeurt. Er wordt een database opgezet waarna de SDa als externe expert
benchmarkwaarden zal vaststellen.
Financiering:

Platform Melkgeitenhouderij

Status:

Database is operationeel, dit deelproject is afgerond. Wel is er nog
ruimte om kennis te ontwikkelen en te delen in relatie tot reductie van
antibioticagebruik.

ZOÖNOSEN: ONTWIKKELEN AANPAK VOOR
BESTRIJDING EN PREVENTIE SALMONELLOSE

ENERGIE EN KLIMAAT: MONITOREN
DAADWERKELIJKE EMISSIES

In een breed onderzoek wordt gekeken naar het voorkomen van salmonella binnen de
geitenhouderij. Dit lijkt beperkt te zijn, maar de gevolgen voor de geiten zijn groot (veel
lammersterfte) bovendien komen ook ziekteverschijnselen bij mensen voor die vanuit de
geiten zijn besmet. Het onderzoek kijkt naar mogelijkheden om besmetting met salmonella te
voorkomen en, in geval van besmetting, mogelijkheden om salmonella te bestrijden.

Op dit moment worden in het kader van de klimaatenvelop emissiemetingen op
praktijkbedrijven uitgevoerd. De resultaten komen in de loop van 2021 beschikbaar en
kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek.
Concreet is er op dit moment behoefte aan een inventarisatie van beschikbare kennis
rond broeikasgasemissies en mogelijke maatregelen, specifiek voor de geitenhouderij.
Specifiek zijn genoemd de emissies gerelateerd aan aangekocht voer, enterische emissies
en emissies vanuit de potstal.
Qua stimulering en monitoring is het onderscheid in de LCA methodiek (product footprint
die mogelijk in de markt als onderscheidend aspect) en de emissieregistratie (monitoring
ten behoeve van beleid).

Financiering:

PPS (

Status:

Opgestart. Geitenhouders zijn afgelopen winter gevraagd monsters in
te sturen. De deelname en medewerking van geitenhouders is te laag
geweest om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren. De sector moet nu
aangeven wat een logische volgende stap is.

Uitvoerders:

LNV,

sector)

Financiering:

LNV

Status:

Metingen lopen nog

Uitvoerder:

KRINGLOOPLANDBOUW
Verkenning wat betekent kringlooplandbouw voor de melkgeitenhouderij, wat wordt al
gedaan en hoe kan dit onderbouwd worden.
Bespreken in de Adviesraad van de DGZK.
Financiering:

PPS (

Status:

Net opgestart. Onderzocht is met welke berekeningswijze de kringloop
onderbouwd kan worden door de sector. Eerst wordt nu het voer
onderdeel verder uitgewerkt.

Uitvoerder:

LNV,

sector)

INTEGRAAL DUURZAME HUISVESTING

BIODIVERSITEIT

Vanuit meerdere thema’s uit de sectorvisie (dierenwelzijn, klimaat, kringlooplandbouw,
volksgezondheid) is een behoefte aanwezig aan een doorkijk naar de langere termijn: hoe
kan het stalsysteem van de toekomst eruitzien? Deze doorkijk is niet alleen gerelateerd aan
volksgezondheid, het gaat om een integrale blik op het toekomstige stalsysteem. Hierbij zal
in ieder geval aandacht zijn voor diverse emissies (broeikasgassen, ammoniak), in relatie met
andere duurzaamheidsaspecten zoals dierenwelzijn en ook economie. De insteek is om een
ontwerp-traject in te gaan zoals dat eerder ook voor andere veehouderijsectoren is uitgevoerd
(o.a. in de pluimveesector waar het Rondeel-stalconcept is ontwikkeld).

Verkennen en leren van goede praktijken in andere (grondgebonden én intensieve)
sectoren.

Financiering:

LNV

Status:

Net goedgekeurd. Moet nog opgestart worden.

VOLKSGEZONDHEID

Uitvoerder:

Financiering:

budget onder voorwaarden beschikbaar sector & LNV

Status:

Opdracht nog niet geformuleerd

Uitvoerders:

Als het onderzoek “veehouderij en gezondheid omwonenden” nieuwe inzichten levert, dan
vertalen we deze naar activiteiten.
Financiering:

GEDRAGEN BEDRIJFSONTWIKKELING

Status:

Voor het perspectief van de sector en de individuele geitenhouder is het belangrijk dat er een
perspectief voor ontwikkeling van de bedrijven is. Door de bouwstop die in veel provincies
voor de geitensector geldt, ontbrak dit perspectief volledig. Aan de andere kant is het zowel
voor de individuele geitenhouder maar zeker voor de sector als geheel van belang dat de
ontwikkeling van het betreffende bedrijf niet leidt tot (nieuwe) duurzaamheidproblemen.
Doel is om tot een aanpak te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat, dat een
duurzame ontwikkeling van melkgeitenbedrijven kan waarborgen. Een dergelijke systematiek
ontbreekt volledig en wordt door de sector als een belangrijke innovatieopgave gezien.

Uitvoerders:

Financiering:

PPS (

Status:

Loopt. Er is bij 4 provincies, op ambtelijk niveau, geïnventariseerd
wat belangrijke randvoorwaarden zijn om na te willen denken over het
ruimte gaan bieden aan de geitenhouderij voor bedrijfsontwikkeling in de
toekomst. Bij deze provincies is ook draagvlak ontstaan om mee te willen
denken over een nog te ontwikkelen aanpak.

Uitvoerder:

LNV,

sector)

Het is nog niet duidelijk op welke termijn de resultaten daadwerkelijk
komen.

MAATSCHAPPELIJKE
INBEDDING
De sector zal het programma ‘Ontdek
de geit’ doorzetten en versterken.
LNV neemt de geitensector mee in
de tweejaarlijkse imagomonitoring.
Verdere acties worden besproken in de
Raad van Advies van de DGZK.
Financiering:

LNV (monitoring)

Status:

Nog te starten

Uitvoerder:

Project moet nog opgestart worden
Project is goedgekeurd maar moet nog opgestart worden
Project is opgestart
Poject loopt
Project is afgerond
Financiering via Topsector Agri&Food namens LNV

Verklaring afkortingen:
DGZK: Duurzame GeitenZuivel Keten
GD:

Gezondheidsdienst voor Dieren

LNV:

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

PPS: Publiek-private samenwerking
WUR: Wageningen University & Research

Deze publicatie is tot stand gekomen vanuit het samenwerkingsverband Duurzaamheidsagenda
Melkgeitenhouderij en het publiek-private samenwerkingsproject “Versnelling verduurzaming van de
melkgeitenhouderij” voor de topsector Agri & Food (TKI LWV20274)

