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Ministerie van Economische Zaken 

Directie Agro en Natuurkennis (ANK) 

t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 

Postbus 20401 

2500 EK  Den Haag 

 

 

Geachte heer Berkelmans, 

 

Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een 

onderbouwd advies opgesteld over de noodzaak van een voorziening in de 

Meststoffenwet met betrekking tot weidende staldieren.  

 

Weidegang van varkens gebeurt in Nederland weinig, maar de langstelling neemt wel 

toe, vooral in de biologische veehouderij. De CDM constateert dat de Meststoffenwet 

en de richtlijnen met betrekking tot biologische landbouw het aantal dieren per ha op 

een bedrijf beperkt, ook bij weidegang. De Meststoffenwet dwingt de veehouder 

indirect ook om het weidemanagement te optimaliseren, opdat de weidemest kan 

worden benut. Vanwege deze indirecte effecten is er weinig noodzaak voor 

aanvullende specifieke bepalingen in de Meststoffenwet voor staldieren die geweid 

worden. Dat geldt ook voor varkens met weidegang. In het kader van goede 

landbouwpraktijk is het wel wenselijk het management bij weidende varkens verder 

te optimaliseren, bijvoorbeeld door het stellen van richtlijnen, zoals:  

 geregeld omweiden (circa 1 keer per week) of strokenbeweiding (strip 

grazing) toepassen; 

 de dieren ’s winters opstallen (periode november – maart).  

 voerbakken en water troggen elke dag verplaatsen; en 

 voederverliezen beperken  

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Prof.dr. Oene Oenema 
 
 

cc.  drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en 

Voedselkwaliteit 

dr.ir. M.H. Meijer, ministerie van EZ, directie PAV 

      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 

 

 

 


