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In het kader van de vestiging van een veehouderijbedrijf met rosékalveren op de locatie 
Ompertsestraat 6a te Azewijn dient de grondgebondenheid aangetoond te worden. Hiervoor 
is een grondgebruiksplan opgesteld waarin beschreven wordt hoeveel grond beschikbaar is, 
wat de voerderbehoefte is voor de gewenste situatie en het producerend vermogen van de 
beschikbare gronden. Hieruit volgt de grondgebondenheid.  
 

1 Definities en uitgangspunten  
Onder grondgebondenheid wordt het volgende verstaan: 
 
Grondgebonden veehouderijbedrijf 
Agrarisch bedrijf dat gericht is op het ontwikkelen van activiteiten waarbij de productie voor 
meer dan 50 procent afhankelijk is van het producerend vermogen van de grond waarover 
het bedrijf in de omgeving van de bedrijfsgebouwen kan beschikken. 
  
Grondgebonden veehouderijtak 
Onderdeel van een agrarisch bedrijf waarvoor het bedrijf beschikt over voldoende agrarische 
cultuurgrond in de omgeving van de bedrijfsgebouwen om de dieren binnen de veehouderij-
tak voor meer dan 50 procent zelf te kunnen voeren. 
 

 Aangetoond dient te worden dat de dieren voor meer dan 50% gevoerd worden met 
voer van eigen grond. 

 
Uitgangspunten 

- Gronden binnen 10 km worden meegeteld. Deze eis is momenteel niet meer opge-
nomen in de provinciale Omgevingsverordening, maar kan wel als leidraad worden 
gehanteerd. 

- Gronden in eigendom en pacht worden meegeteld. 
- De duur van pachtcontracten speelt geen rol. Ook een perceel in eigendom kan 

morgen worden verkocht waardoor de grondengebondenheid anders wordt. De 
provincie geeft dit zelf aan. 

aan Gemeente Montferland, afdeling RO 
van S. Kondring, Rombou 

betreft Grondgebruiksplan inzake locatie Ompertsestraat 6a Azewijn 
datum 19 januari 2018, aanvulling 25 september 2018 
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2 Grondpositie 2017 
Volgens de Gecombineerde opgave 2017, zoals deze in ingediend bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO), heeft initiatiefnemer 10 percelen. Vanaf 2018 is perceel nr. 
10 niet meer in gebruik en vervalt er 0,86 ha.  
 
Eigendom:   23,45 ha (9 percelen, exclusief perceel nr.10) 
Totaal landbouwgrond  23,45 ha (exclusief erf, ondergrond e.d.) 
 
De Gecombineerde opgave 2017 is als bijlage toegevoegd. Het betreft geen openbaar docu-
ment.  Het teeltplan verschilt van jaar tot jaar. Aangezien er nu geen rosékalveren worden 
gehouden is het teeltplan in 2017 anders dan op het moment er wel rosékalveren worden 
gehouden.  
Uit de GDI 2017 en het feit dat er in 2018 1 perceel vervalt volgt dat er 23,45 ha grond geteld 
kan worden voor de ruwvoerproductie.  
 
Ruwvoeropbrengst 
Er mag gerekend worden met 23,45 ha grond. Het betreft landbouwkundig gezien zeer 
goede grond (rivierklei, 40-50% afslibbaar). Per hectare kan er derhalve worden gerekend 
met een maïsopbrengst van 60 ton per ha.  
Totaal is de ruwvoeropbrensgt 23,45 ha x 60.000 kg = 1.407.000 kg maïs. 
 
Ruwvoerbehoefte 
Een rosékalf heeft per ronde 690 kg ruwvoer nodig. Er worden verder geen andere pro-
ducten gevoerd die als ruwvoer gezien kunnen worden zoals meel of bierbostel. Gezien de 
samenstelling van het rantsoen en de voederbehoefte zijn deze producten niet nodig voor 
een optimalisatie van de diergezondheid en de groei. Naast het ruwvoer wordt er circa 680 
kg brok/krachtvoer gevoerd. De verhouding in kilogram product is dus zo goed als 50-50. De 
kalveren komen op het bedrijf als ze circa 2-3 maand oud zijn en zijn van de melk af. Derhal-
ve wordt er geen melk gevoerd aan de dieren. Bij een leeftijd van circa 8 maand verlaten de 
dieren het bedrijf. Dat betekent dat een ronde circa 5 maand duurt en dat er 2,4 rondes per 
jaar gedraaid kunnen worden. 
 
De kalveren krijgen over het voer wat mineralen en vitamines (Univit Preventie) gestrooid in 
poedervorm. Per kalf is dit circa 0,6 kg product per ronde. Univit preventie wordt toege-
voegd de eerste 3 weken na opzet, ter ondersteuning van de algehele weerstand. 
 
In de gewenste situatie worden er 810 rosékalveren gehouden.   
De 810 rosékalveren hebben 810 x 2,4 x 690kg maïs = 1.341.360 kg maïs nodig. 
Ze hebben 1.321.920 kg brok nodig en 1224,7 kg mineralen/vitamines. Totaal aan voer is dus 
benodigd 2.664.446,4 kg voer. 
 
Grondgebondenheid 
Er wordt 1.407.000 kg ruwvoer geoogst van eigen grond. De voerbehoefte bij 810 rosékalve-
ren is 2.664.446,4 kg. De grondgebondenheid is (1.407.000/2.664.446,4) x 100% = 52,8%.  
Meer dan 50% van de totale voerbehoefte is ruwvoer en dat voer komt van eigen grond. 
 

3 Conclusie 
De grondgebondenheid is voldoende gewaarborgd. Uit bovenstaande berekeningen blijkt 
dat het bedrijf aan Ompertsestraat 6a te Azewijn  in de directe omgeving voldoende cultuur-
grond in gebruik heeft om voor meer dan 50% te kunnen voorzien in haar eigen ruwvoerbe-
hoefte.  Hiermee is de locatie grondgebonden momenteel. Bij een volgende uitbreiding zal 

wederom de grondgebondenheid aangetoond moeten worden. 
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Bijlagen  

1. Berekening grondgebondenheid 
2. GDI 2017 



Messing-Westerveld

locatie Ompertsestraat 6a Azewijn

berekening grondgebondenheid 810 vleeskalveren

grondpositie opmerking

eigendom 23,45

pacht

overig

totaal 23,45

maïs opbrengst 60000 kg per ha

totaal 1407000 kg product

voerschema per 5 maand

680 kg brok

690 kg maïs

0,6 kg mineralen/vitamines

1370,6 kg voer per dierplaats per ronde

810 kalveren

2,4 rondes per jaar

Voer totaal per jaar 2664446,4 kg product totaal (ruwvoer-brok-mineralen/vitamines)

benodigd ruwvoer per dierplaats per jaar 1656 kg mais

totaal benodigd per jaar aan ruwvoer 1341360 kg mais

opbrengst ruwvoer eigen grond 1407000 kg mais

 --> eigen grond levert voldoende ruwvoer om te voorzien in de ruwvoerbehoefte

berekening grondgebondenheid

totale eigen productie ruwvoer 1407000 kg mais

totaal benodigd aan voer 2664446,4 kg 

 % grondgebondenheid 52,80647

 --> voldoet aan eis grondgebondenheid


















