
MELKRUNDEREN - 3 STERREN

Categorie Norm nr. of onderwerp Aanvullende tekst
Correctie MM02 In de interpretatie is de berekeningsmethode aangepast omdat deze een afwijking betrof.

Correctie H24
De minimale totale lengte van een ligbox is aangepast van minimaal 240 cm naar 260 cm. Dit betreft geen verzwaring, maar betrof een typfout in de 

eerdere versie. Zie berekening: 180 cm lengte ligvlak + 80 cm vrije ruimte kop = 260 cm totale lengte.

Correctie MM02 De berekeningsmethode betrof een fout en is aangepast naar.

Correctie H31a In de interpretatie is het woord 'lacterende' vervangen voor 'droge'. 

Inhoudelijk Gz18 Het sanctiekader is gewijzigd van 'AH' naar 'AANBEVELING'.

Inhoudelijk T03 Het criterium is in haar volledigheid gewijzigd waarbij verduidelijkingen zijn aangebracht.

Inhoudelijk T06 Het criterium is in haar volledigheid gewijzigd waarbij verduidelijkingen zijn aangebracht.

Inhoudelijk H27 Dit criterium is versoepeld: De mimimale voerhekhoogte is verlaagd.

Inhoudelijk H07 Dit criterium is verlicht van '50 lux' naar 'tussen de 20 en 50 lux', zoals ook omschreven in H06d.

Inhoudelijk H20
Dit betreft een nieuw criterium en geeft een uitzonderingspositie weer voor afwijkende maatvoering voor bedrijven met kleinere rassen dan Holsein 

Friesians. 

Inhoudelijk H24b Dit betreft een nieuw criterium en geeft afwijkende maatvoering voor bedrijven met kleinere rassen dan Holsein Friesians weer. 

Inhoudelijk H27b Dit betreft een nieuw criterium en geeft afwijkende maatvoering voor bedrijven met kleinere rassen dan Holsein Friesians weer. 

Inhoudelijk H29 Dit criterium is aangevuld met een alinea die afwijkende maatvoering voor bedrijven met kleinere rassen dan Holsein Friesians weergeeft. 

Inhoudelijk H17 Dit criterium is aangepast en is van toepassing op alle diergroepen (inclusief kalveren <28 d). 

Inhoudelijk HK06a t/ HK06e Er zijn een vijftal aanbevelingen overgenomen uit de kalvercriteria die het ideale stalklimaat omschrijven en het monitoren ervan.

Interpretatie H29a
In de interpretatie is een aanvullende alinea opgenomen (onderste alinea), waarin duidelijker omgeschreven staat waaraan een loopgang dient te 

voldoen.

Interpretatie P03a en P03b In de interpretatie is de weergave van beheerpakketten gewijzigd met dezelfde gebruikersvoorwaarden uit Agrarisch natuurbeheer.

Interpretatie MB04 Er is voor dit criterium een interpretatie toegevoegd, met nadere specificatie van dit criterium met o.a. gebruik van beheerpakketten. 

Interpretatie NA03 De interpretatie is nader verduidelijkt met aanvullende richtlijnen.

Interpretatie NA04
In de intepretatie is een aanvullende zin opgenomen welke verwijst naar de bijbehorende beheerpakketten uit het Agrarisch Natuurbeheer. De sanctie is 

gewijzigd van 'schorsing' naar 'AH'. 

Interpretatie NA13 In de intepretatie is een aanvullende zin opgenomen welke verwijst naar de bijbehorende beheerpakketten uit het Agrarisch Natuurbeheer. 

Interpretatie MM04a

In dIn de norm is het 'organische mest' vervangen voor 'vaste ruige stalmest'. In de intepretatie is een aanvullende zin opgenomen welke verwijst naar 

de bijbehorende beheerpakketten uit het Agrarisch Natuurbeheer. Daarnaast is een herhalende zin toegevoegd die de rustperiode omschrijft van 

bemesting. 

Interpretatie MM05a

Er is voor dit criterium een interpretatie toegevoegd, met nadere specificatie van dit criterium met o.a. gebruik van beheerpakketten. In de norm is 

zinsnede 'dikke fractie van drijfmest' verwijderd. In de interpretatie is een aanvullende zin opgenomen welke verwijst naar de bijbehorend beheerpakket 

uit het Agrarisch Natuurbeheer. Daarnaast is de meetmethode aangevuld met controle op natuurbedrijfsplan en is als optie toegevoegd om naast 

mestboekhouding ook te verifieren op basis van de kringloopwijzer. 

Interpretatie Gz10b In de interpretatie is een aanvullende alinea opgenomen (onderste alinea) voor vrijloop- en potstallen. 
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Interpretatie H21a In de interpretatie is een aanvullende alinea opgenomen (onderste alinea) voor vrijloop- en potstallen. 

Interpretatie / 

Meetmethode
MM04

In de norm is zinsnede 'dikke fractie van drijfmest' verwijderd. In de interpretatie is een aanvullende zin opgenomen welke verwijst naar de bijbehorend 

beheerpakket uit het Agrarisch Natuurbeheer. Daarnaast is de meetmethode aangevuld met controle op natuurbedrijfsplan en is als optie toegevoegd 

om naast mestboekhouding ook te verifieren op basis van de kringloopwijzer. 

Jaartal V01b De ingangsdatum voor dit criterium is versoepeld en is van kracht per 01-07-2022. 

Jaartal HK04 De ingangsdatum voor dit criterium is versoepeld en is van kracht per 01-01-2023. 

Jaartal H24a Dit criterium is versoepeld en zal uiterlijk per 01-01-2030 ingaan.

Jaartal H26a Dit criterium is versoepeld voor 'nieuw- of verbouw'. 2029 is veranderd in 2030.

Jaartal H27 Dit criterium is versoepeld voor 'nieuw- of verbouw'. 2028 is veranderd in 2030.

Jaartal H30a Dit criterium is versoepeld voor 'nieuw- of verbouw'. 2027 is veranderd in 2030.

Jaartal H31a Dit criterium is versoepeld voor 'nieuw- of verbouw'. 2029 is veranderd in 2030.

Jaartal HK09 Dit criterium is versoepeld voor 'nieuw- of verbouw'. 2029 is veranderd in 2030.

Jaartal N03 Dit criterium is versoepeld voor 'nieuw- of verbouw'. 2023 is veranderd in 2025.

Meetmethode W02 De meetmethode is aangepast omdat deze voorheen borgingstechnisch afweek.

Meetmethode HK14a In de meetmethode is volgende zin toegevoegd: "Controleer of er minstens 1,0 effectieve vreetplaats per BLk dierplaats is."

Meetmethode A05 In de meetmethode is volgende zin toegevoegd: "Controleer of afleverbonnen aanwezig zijn voor afval diergeneesmiddelen en naalden." 

Meetmethode Alle criteria
Voor borgingtechnische doeleinden is in de meetmethode van elk criterium is een toevoeging gedaan. Waar voorheen voornamelijk 'controleer' 

weergegeven stond is dit nu aangepast naar 'controleer en noteer'.

Tekstueel A05 In de tekst bij de interpretatie is het woord 'Landbouwplastic' vervangen voor 'Plastic'. 

Tekstueel NA05 De interpretatie is nader verduidelijkt door tekstwijzigingen en teksttoevoegingen.

Tekstueel H21 t/m H28 De zinsnede 'lacterende en droge koeien' is vervangen voor 'melkkoeien'.

Verduidelijking H21a Er is een alinea opgenomen wanneer er geen sprake is van een aparte afkalfstal in een vrijloopstal.

Verduidelijking H29a Er is een aanvullende alinea opgenomen dat de afwezigheid van obstakels omschrijft. 

Verduidelijking UIT05 Er is een rekenvoorbeeld toegevoegd om het criterium te verhelderen. 
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