De duurzaamheidswaaier van Natuur & Milieu

Leefbare omgeving
Bij leefbare omgeving kijken we naar het betrekken van de omgeving en consumenten bij je bedrijf, alsmede een
goede zorg dragen voor je omgeving. Landschappelijk inpassing, en / of dieren in de wei, is hier onderdeel van.
Ook valt transparantie onder leefbare omgeving. Dit kan fysiek zijn (bijv. zichtstallen, open dagen) als virtueel
(webcam). Een website valt hier niet onder, aangezien dit slechts informatie verzenden is vanuit de producent en
te weinig ruimte laat voor eigen oordeelsvorming van de bezoeker (wat met een webcam wel mogelijk is, mits deze
op een representatieve plek hangt op het bedrijf). Informatie op websites is ook niet altijd objectief.
Natuur & biodiversiteit
Hieronder valt zowel natuur & biodiversiteit mondiaal (bijv. soja, palmolie, landgebruik in m2) als natuur &
biodiversiteit lokaal (ammoniak, biodiversiteitsmaatregelen, bestrijdingsmiddelen). Ook bodemvruchtbaarheid en
agrarisch natuurbeheer vallen hieronder.
Klimaat & energie
Hieronder valt alles wat de broeikasgasuitstoot en energieverbruik verlaagd. Het opwekken van duurzame energie
is een belangrijk onderdeel. Onder duurzame energie wordt verstaan: zon, wind, WKK, en mestvergisting
(monovergisting van mest). Ook het afsluiten van een groen energiecontract valt hieronder. Co-vergisting en de
meeste vormen van biomassa, worden door N&M niet gezien als duurzame energie, omdat ze de
mineralenkringloop vergroten en ook de druk op landgebruik kunnen vergroten. Voor meer informatie zie onze
publicatie Heldergroen Gas.
Gezondheid mens & dier
Hieronder vallen alle zaken die de gezondheid van mens en dier beïnvloeden. Vakjes zijn te verdienen door
stappen die zich richten op het verminderen van een negatieve invloed op de gezondheid, zoals fijn stof en
antibiotica. Ook maatregelen die een significant positief effect hebben op de diergezondheid (en die niet worden
meegenomen bij dierenwelzijn) vallen hieronder. Denk aan een verminderde ziektedruk of het verlengen van de
levensduur van een gemiddelde melkkoe.
Dierenwelzijn
In het geval van dierenwelzijn, hebben wij ervoor gekozen om uit te gaan van het sterrensysteem van de
Dierenbescherming. Niveaus 1 t/m 3 worden donkergroen gekleurd als achtereenvolgens wordt voldaan aan: 1) de
wettelijke eisen; 2) 1 ster; 3) 2 of 3 sterren. Het vierde niveau wordt donkergroen gekleurd als naast drie sterren er
nog een uitzonderlijke stap wordt gezet. Als een concept onderscheidend is op dierenwelzijn, maar hiervoor geen
sterren ontvangt, volgen wij ook de eisen van de Dierenbescherming. Echter, de vakjes worden dan lichtgroen
gekleurd, omdat de stappen die gezet zijn, niet erkend zijn door de Dierenbescherming.

Twee uitzonderingen hierbij zijn melkveebedrijven en vermeerderingsbedrijven, omdat er geen BLK sterren
hiervoor bestaan. Als deze bedrijven dus geen sterren hebben maar wel gelijk aan een aantal sterren scoort krijgen
zij toch donkergroene vakjes.
Mineralen & kringlopen
Hieronder valt het efficiënt omgaan met mineralen en het sluiten van kringlopen. Denk aan
stikstofbodemoverschot, fosfaatoverschot inclusief het gebruik van kunstmest en de plek van herkomst van het
veevoer. In geval van de melkveehouderij gebruiken we bij voorkeur resultaten van de kringloopwijzer of het
kringloopkompas. Ook afval en watergebruik vallen onder dit thema.
Veevoer (incl. GMO)
Hieronder valt alles wat te maken heeft met duurzame teelt van voer en duurzaam voeren. Bij duurzame teelt kan
je denken aan gecertificeerde soja en palmolie, GMO-vrij, biologische teelt. Bij duurzaam voeren gaat het om wat
er wordt gevoerd: sojavervangers, significant minder soja en/of palmolie, permanent grasland, vooral gras/klaver
in plaats van maïs en krachtvoer bij koeien, etc. De herkomst van het veevoer wordt hier niet onder genoemd,
omdat dit meer effect heeft op mineralen en kringlopen.
Eerlijke prijs
Dit is het lastigste onderdeel om te scoren. Wat is immers een eerlijke prijs? We hebben ervoor gekozen om dit
vakje te kleuren als er een meerprijs uit de markt wordt gehaald t.o.v. gangbaar en/of als de keten is verkort.
Eventueel kan een vakje gekleurd worden als een dusdanig goede prijs is onderhandeld met de afnemer, die
producenten in staat stelt om een goede boterham te verdienen, maar waarbij de meerkosten niet worden
doorgerekend aan de consument, maar worden opgevangen door afnemer. Echter, dit is lastig in te schatten.

