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Buffelhouderij in Vlaanderen  -  Stand van zaken

Terwijl er in Nederland een aantal buffelhouderijen zijn, waar de dieren worden gehouden 
voor melkproductie, is dit fenomeen in Vlaanderen tot vandaag zeer beperkt gebleven. 
We hebben weet van een Vlaamse boer die in 2010 richting Wallonië is getrokken om 
daar buffels te gaan houden en twee jaar geleden werd het voorbeeld bekend van een 
landbouwerskoppel in Zoersel dat aan de slag ging met dertien waterbuffels.

1. a) Is de buffelboerderij in Zoersel tot dusver de enige boerderij in Vlaanderen waar 
buffels worden gehouden?

b) Zo neen, hoeveel boerderijen houden buffels?

2. Gaat het integraal over buffels die worden gehouden voor melkproductie?

3. Zorgen de buffelhouderijen ook voor zelfvermarkting van de buffelmelk en daaruit 
afgeleide producten (zoals buffelmozzarella)?

4. Wordt het houden van buffels gestimuleerd in het kader van taakverbreding of 
schaalverandering die moet leiden tot meer rendabele landbouwbedrijven?

5. Gelden er specifieke regels voor het houden van buffels in Vlaanderen qua aantallen, 
huisvesting, dierenwelzijn…?

6. Hoe verhoudt de ecologische voetafdruk van buffels zich tot die van gewoon 
melkvee?
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1-3.Het Departement Landbouw en Visserij beschikt niet over informatie met betrekking 
tot bedrijven die buffels houden in Vlaanderen.

4. Er bestaan bij het Departement Landbouw en Visserij geen steunmaatregelen specifiek 
voor de buffelhouderijen. In mijn landbouwbeleid zet ik de ondersteuning van ieder 
land- en tuinbouwbedrijf in hun streven naar een rendabele duurzame bedrijfsvoering 
voorop. Initiatieven die leiden tot een billijk inkomen voor de landbouwers, die 
bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening en aan een globale circulaire 
economie, krijgen kansen. Innovatie, onderzoek, kennisdeling, samenwerking en 
begeleiding op bedrijfsniveau zijn sleutelelementen om te evolueren naar een 
landbouwsysteem dat in evenwicht is met de draagkracht van de omgeving en dat de 
weerbaarheid van de bedrijven substantieel verhoogt. Steunaanvragen die voldoen 
aan de subsidievoorwaarden voor bestaande steunmaatregelen aan land- en 
tuinbouwbedrijven komen in aanmerking voor steun.

5. De vergunningsvoorwaarden op vlak van stallen, en de normen op vlak van 
dierenwelzijn, behoren tot de bevoegdheden van mijn respectieve collega’s Zuhal 
Demir en Ben Weyts.

6. Volgens een studie van 2014 zou de milieu-impact van melkbuffelbedrijven 5,07 kg 
CO2-eq per kg genormaliseerde buffelmelk zijn, uitgedrukt in termen van global 
warming (Pirlo et al., Factors affecting life cycle assessment of milk produced in 6 
Mediterranean buffalo farms, J. Dairy Sci. 2014; 10: 6583-6593, 
http://dx.doi.org/10.3168/jds.2014-8007). Dit is 5 keer hoger dan van 
melkveebedrijven. Het verschil kan te verklaren zijn door de lagere melkproductie van 
buffels ten opzichte van melkkoeien. 
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