
van DE
rent 
meester

auteur

Egbert Jaap Mooiweer

Witte gebieden
Kent u de Keuringsdienst van Waarde? Dit tv-programma  
gaat over wat fabrikanten zoal over hun producten beweren.  
In één van de uitzendingen kwam het keurmerk ‘On the way 
 to PlanetProof’ van FrieslandCampina aan de orde. “Samen 
sterk voor onze natuur”, staat er achter op de pakken yoghurt,  
“...en met de keuze voor dit pak steun je vooruitstrevende 
boeren die het verschil maken voor een mooier Nederland.  
Voor iedere liter melk ontvangen zij een extra beloning en 
kunnen ze extra aandacht besteden aan koe, natuur én 
klimaat.” Geheel terecht dat een tv-programma dat onder  
de loep neemt. 

Ik schreef eerder over onze ontmoeting met deze zuivelgigant 
die onze 31 miljoen liter melk grotendeels verwerkt en vorig jaar 
onze melkstroom analyseerde. Voor FrieslandCampina is het 
aandeel natuur- en landschapsbeheer dat door onze boeren 
geleverd wordt, ook steeds belangrijker. 

Op Twickel kennen we het contract ‘de landschapsregeling’: 
onze pachters ontvangen een instandhoudingvergoeding 
per strekkende meter houtwal of bosrand. Dat is niet alleen 
belangrijk voor het landschappelijk beeld, maar verbetert 
onder meer ook de biodiversiteit. Het kost het landgoed ieder 

jaar zo’n drie ton. Deze contracten werden vorig jaar 
terecht door FrieslandCampina geaccepteerd voor  
het eerder genoemde keurmerk en dragen bij aan  
een hogere melkprijs voor onze boeren. 

Maar… de certificering van het keurmerk is vanaf 
2020 uit handen gegeven aan de onafhankelijke 
organisatie Stichting Milieukeur (SMK). Zij moeten 
de gevraagde prestaties van boeren borgen en maken 
daarvoor gebruik van een database van de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland. Die houden de zogenaamde 
perceelregistratie bij, waarin alleen door de overheid met 
boeren afgesloten contracten omtrent agrarisch natuurbeheer 
staan geregistreerd. U voelt hem al aankomen: voor de bijna 
300 km houtwal en bosrand op Twickel is het niet mogelijk 
om met de overheid een contract af te sluiten voor agrarisch 
natuurbeheer. En geen contract, betekent geen registratie in  
de database die SMK raadpleegt. En daarmee lijkt het agrarisch 
natuurbeheer van onze boeren ineens niet meer te bestaan…

Er is wel een oplossing om onze houtwallen en bos-
randen geregistreerd te krijgen. Brussel heeft in haar 
landbouwverordening opgenomen dat een houtwal, 
knotbomenrij of bosrand gelegen op of grenzend aan  
een subsidiabele hectare landbouwgrond voor maximaal  
2,5 m breedte meegeteld mag worden in de perceelregistratie. 
Wij kunnen onze 300 km netjes digitaal aanleveren bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het ministerie  
voor natuurinclusieve landbouw zou dat per omgaand  
moeten accepteren en regelen met de SMK. Wij hebben hen 
bovendien gevraagd om een uitzondering te maken voor  
boeren op landgoederen. Zij doen immers al grotendeels  
wat op het pak yoghurt staat. Het blijkt echter makkelijker 
gezegd, dan geregeld.
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