Natuurweidekrant
Vereniging van biologisch melkveehouders in Nederland

Biomelk = Fairmilk!
Deze NatuurweideKrant en uitnodiging voor
de Ledenvergadering van 10 september van
12.00 tot 15.00 uur, Keet van Heerde, valt op
een bijzonder moment op de deurmat.
De discussies omtrent de biologische melk
zijn historisch te noemen.
Dit komt omdat we naar een eigen ketenbenadering toegroeien, waarin de ketenpartijen
van producenten, verwerkers, winkelketens en
consumenten met elkaar in verantwoordelijkheid omgaan.
Voedsel dat onder goede omstandigheden
voor mens, dier en omgeving tot stand is gekomen, is daarbij ons uitgangspunt.
Dat moet resulteren voor ons, als melkveehouders, in een goede, eerlijke, transparante
en stabiele beloning voor de melk.
Dit staat bijna haaks op wat er om ons heen in
de wereld gaande is met grote schommelingen
in product en prijs. Bijzonder is ook de spanning die er is op de weg van de prijsontkoppeling van onze biologische melk ten opzichte
van gewone melk. De vraag hoe dit uit zal
pakken houdt de gemoederen flink bezig en
nadert, zoals u allen weet, de climax.
Reden te over om daarover met elkaar van
gedachten te wisselen en richting te zoeken
naar de toekomst.
Van harte nodig ik u uit om ook uw inbreng te
leveren op onze extra ledenvergadering op
Maandag 10 september!
Met vriendelijke groeten
Teunis Jacob Slob
Voorzitter Natuurweide

Agenda Ledenvergadering:
Thema: nieuwe prijssystematiek FrieslandCampina
Plaats: Keet van Heerde, afslag Heerde Zuid
aan de A50
Datum: Maandag 10 september 2012
Tijd: 12.00 tot 15.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Verslag ledenvergadering 15 maart
2012 (verslag is bijgesloten)
5. Voortgang lopende zaken als
a. Biohuis,
b. Aanbindstallen
c. Weidegang
d. Bedrijfsnetwerk
6. De nieuwe prijssystematiek van FC.
a. Stand van zaken bij Friesland
Campina
b. Discussie
c. Vervolgstappen
7. Rondvraag
8. Afsluiting (15.00 uur)

I.v.m. de lunch: Geef je op door een mail
naar: k.vanveluw@louisbolk.nl!
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Duurzaam, Bio-duurzaam of Eko?
‘Eko’ aan kop en de rest in het peloton!
Het Natuurweide bestuur heeft de volgende
brief aan Bionext gestuurd:
Het NW bestuur wil de discussie en de inhoud
over biologische landbouw eenduidig houden
en kiest daarom voor de term Eko en niet voor
Duurzaam of Bio-duurzaam. Duurzaam is de
biologische sector al. En de biologische sector
is ook anders of meer duurzaam dan de gangbare sector invult. Voorbeeld: Eén ster van de
Dierenbescherming valt onder het duurzame
Puur & Eerlijk logo van Albert Heijn. De Natuurweide wil daarom duidelijkheid richting
consument en het Eko logo behouden.
Het Eko logo komt nu vrij en is daarom een
mooie kans om in Nederland en aan de Nederlandse consument te laten zien dat Eko
meer is dan het Puur & Eerlijk logo, meer is
dan andere duurzaamheidslogo’s.
Het Eko logo is bekend in Nederland en het
nieuwe EU-logo van het blaadje met sterretjes, moet zijn bekendheid nog verdienen.
Waarom een bekend, bewezen logo weggooien als het nieuwe logo zich nog moet bewijzen en waarom het bio combineren met duurzaam? Dat verzwakt biologisch!
Sterker nog: Het NW bestuur zou graag de
normen onder het Eko-logo versterken met
scherpere normen voor de weidegang, scherpere normen voor het antibiotica gebruik, en
voor een eerlijker verdeling van de marge in
de zuivelketen. Aan al deze punten wordt
door de Natuurweide gewerkt. Dat geeft een
diepere invulling van het begrip Eko. Andere
logo’s die duurzaamheid vertegenwoordigen
zijn goed op weg maar ze vormen het peloton;
het Eko keurmerk loopt voorop.
Een logo is helaas statisch. Het NW bestuur is
daarom voor een aanscherping van de normen
op gezette tijden. Dat is het makkelijkst en
kan het snelst als we dat in Nederland kunnen
regelen en niet de lange bureaucratische molen hoeven te bewerken van het aanpassen
van EU-richtlijnen. De Natuurweide stelt voor
om de certificering zelf in de hand te houden.

Dus zelf de Eko-richtlijnen sterker maken en
ontwikkelen, naast het EU-logo. Zo kan het
Eko-logo ook dienst doen als trekker voor het
EU-logo; eerst in Nederland doorontwikkelen
en dan op de langere termijn het EU-logo
verbeteren.
De kritische consument verwacht niets anders van biologische boeren dan dat zij voorop lopen en niet meelopen in het duurzaamheidspeloton. Iedereen in de landbouw, in de
verwerking , de retail en in de reclame wereld
gebruikt de term te pas en te onpas. De term
‘duurzaamheid’ erodeert daardoor en is niet
scherp en duidelijk te omschrijven.
Zouden we overstappen op ‘bio-duurzaam’
dan gaan we achter lopen bij wat de consument nu verwacht van de biologische sector.
Dat is een stap terug. Liever een stap vooruit
en het Eko logo houden en scherper maken.
Het Natuurweide bestuur, Juli 2012
Aanbindstallen
De Natuurweide is er al langere tijd mee bezig om beweging te krijgen in de wettelijke
regelgeving rond het aanbinden van koeien in
de stal.
Wij zijn in gesprek gegaan met stichting Demeter en met Marian Blom van Bionext. De
uitkomst van dit gesprek was dat gezien de
landen om ons heen het aannemelijk is te maken voor Nederland om “het kleine bedrijf”
van 10 koeien op te rekken naar 50 aangebonden dieren. Dit is in België ook zo, in
Duitsland is dat 35 aangebonden koeien. Er
wordt momenteel aan gewerkt om deze aanpassing geregeld te krijgen bij het Ministerie
en in Brussel. We weten nog niet wat de uitkomst wordt, maar dat hoort u zodra we meer
weten. De ontheffing voor nieuwbouw is er af
en zal er naar verwachting ook niet meer komen.
Blijft over de verplichte controle die door de
betrokkenen zelf betaald dient te worden. Er
is overleg met SKAL om hier nog eens uitdrukkelijk naar te kijken. De invulling van
wat een controle in moet houden is discutabel
en kan gaan van een fysieke controle tot het
sturen van een controlebriefje wat ondertekend moet worden. Ook hier hebben we nog
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geen uitsluitsel. We houden u op de hoogte en
de druk op de ketel.
Geartsje Postma en Harrie Janssen

Jos Elderink nieuw in het bestuur
Leen van der Graaf heeft jarenlang de leden
van EkoHolland vertegenwoordigd in het bestuur. Omdat hij het bedrijf aan het afbouwen
is vond hij het beter dat een ander EkoHolland lid zitting nam in het NW-bestuur. Dat is
Jos Elderink uit De Lutte geworden. Jos was
algemeen bestuurslid van EkoHolland (KvV).
Weidegang en AB-vrij produceren
Dat biologische boeren veel meer weidegang
geven aan al hun dieren dan de weidemelk
boeren van FC staat buiten kijf. Gidi Smolders heeft onderzocht dat biologische boeren
gemiddeld 3300 uur weidegang geven per koe
per jaar. Dat is ruim 200 dagen met 16 uur
weidegang (Zie Ekoland juli-aug 2012). Daar
kunnen weidemelk boeren van FC niet aan
tippen. Wat AB betreft scoort bio ook beduidend beter; bio zit op gemiddeld 2 dagdoseringen terwijl gangbare boeren bijna op 6
dagdoseringen per koe per jaar zitten. De EU
heeft echter de norm vorm AB-gebruik in de
biosector opgerekt van 2 naar 3 behandelingen per dier per jaar. Dat stimuleert niet om
het AB gebruik terug te dringen. Het bestuur
van de NW heeft daarom twee commissies
ingesteld die goed gaan kijken naar de huidige
regelingen over weidegang en AB-gebruik,
naar eventuele aanscherping en naar een betere controle op weidegang en AB-gebruik. In
ieder geval scoort bio in de praktijk, ongeacht
de normen, gewoon beter dan gangbaar. Daar
moet meer en beter over gecommuniceerd
worden naar consumenten en naar de samenleving. Dat zal de komende tijd gebeuren

nen bemiddelen tussen o.a. organisatie en
boer.
We hebben veel positieve reacties gehad en
de bemiddeling lijkt al in één geval een mogelijk positief resultaat te hebben.
Geartsje Postma

Voortgang Bedrijfsnetwerk
De afgelopen jaren deden ca 150 boeren, onderzoekers, adviseurs en anderen, verdeeld
over 8 groepen met 15-20 deelnemers, mee
aan het Bedrijfsnetwerk Biologische Melkveehouderij. Het netwerk werd gefinancierd
door het Ministerie van EL&I.
Vanaf september 2012 gaat het Bedrijfsnetwerk op verzoek van de deelnemers zelfstandig verder.
DLV en het Louis Bolk Instituut, uitvoerders
van het netwerk, in overleg met Vereniging
de Natuurweide, willen het netwerk als volgt
organiseren en financieren.
Vanaf september 2012 wordt er gestart met 6
netwerkgroepen die 4x per jaar bij elkaar komen:
- Landelijke Strategie groep, optimalisatie bedrijfsontwikkeling biologische
melkveehouderij op basis van technische en economische cijfers.
- Landelijke Intuïtief Boeren groep, bedrijfs-en persoonsontwikkeling op basis van intuïtie en als aanvulling op
technische en economische gegevens
- Vier Regionale groepen op thematische inslag te weten: relatie tussen bodem/bemesting,
voeroptimalisatie
(ruwvoerteelt, opslag en veevoeding)
en duurzame fokkerij met diergezondheid en Antibioticagebruik.
In mei 2013 organiseren we weer een afsluitende dag

(KvV).

Lobby Natuurgronden
Afgelopen jaar heeft het bestuur diverse terreinbeherende organisaties aangeschreven
vanwege het mogelijk vrijkomen van gronden
o.a. door het veranderende natuurbeleid van
dhr. H. Bleeker.
Daarin wordt aangegeven dat de biologische
melkveehouder een positieve bijdrage kan leveren en aandacht heeft voor natuur -en landschappelijke elementen. Het bestuur zou kun-

Deelnemers vragen we een eigen bijdrage te
geven van € 250,-. De Natuurweide legt daar
€ 50,- per deelnemer bij. EkoHolland is ook
bereid bij te dragen en we zijn in onderhandeling met alle melkverwerkers en PZ om ook
bij te dragen. We kunnen in ieder geval 1 jaar
draaien. Als verwerkers en PZ ook bijdragen
kunnen we 2 jaar draaien. Dat moet de komende maanden duidelijk worden. Meer info
bij e.j.finke@dlv.nl. (KvV)
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Stand van zaken prijssystematiek
Hoe krijgen we een goede, eerlijke, stabiele en transparante melkprijs?
In Januari 2012 schreef Teunis Jacob het volgende in de NatuurweideKrant:
Faire prijs voor fantastisch product

‘Onacceptabel. Terug naar het bestuur. Eerlijke voorstellen voor de toeslag in 2012 en dit jaar
benutten voor de ontwikkeling van een nieuwe prijssystematiek. Het zijn de harde reacties van de
leden/leveranciers van Ecomel op de voorstellen van Friesland Campina voor de biologische toeslag voor 2012. Het bestuur van de coöperatie heeft gemeend de meerkostensystematiek die al een
tiental jaren gevolgd wordt, niet meer te moeten volgen. Volgens berekeningen van LEI en WUR
zijn de meerkosten met 3,7 cent gestegen maar het aanbod is niet meer dan een halve cent op de
toeslag. Deze toeslag is door Friesland Campina eenzijdig vastgesteld en gebaseerd op wat ‘de
onderneming’ adviseerde. De werkgroep van Ecomel (met boerenleden) is daarbij volledig gepasseerd.
Activiteiten van NW tot augustus 2012
Tegelijkertijd met deze nieuwe visie van FC kreeg de Natuurweide te horen dat alle EkoHolland
leden collectief hun lidmaatschap van de Natuurweide opzegden. De belangrijkste reden daarvoor
was dat de Natuurweide niet hard genoeg trok aan het tot stand komen van een onafhankelijk
melkprijs. Het klinkt tegenstrijdig maar deze twee feiten hebben een nieuwe constructieve energie
voor overleg losgemaakt. Het bestuur van Natuurweide en EkoHolland hebben regelmatig overleg
gehad om aan een gezamenlijk standpunt te werken.
Bezoek Organic Valley
Daarnaast heeft het bezoek van Coöperatie Organic Valley op 13 februari 2012 aan de Natuurweide nieuwe inspiratie geleverd om als boeren ons veel meer in te zetten voor een goede melkprijs.
Kernpunten uit de werkwijze van Organic Valley:
- De nationale coöperatie zet zelf haar melk af en regelt de nationale prijssetting en PR.
- De leden worden betrokken bij de afzet via regionale afzetkanalen.
- Een vast prijssysteem resulterend in een stabiele en langzaam stijgende boerenprijs.
- Als het aandeel melk wat biologisch verkocht wordt onder de 93% valt verplicht de nationale
cöperatie hun leden minder melk te produceren om de prijs stabiel te houden.
- Veel investeren in communicatie over de biologische werkwijze en afzet. Kernpunten in die
werkwijze is dat de bedrijven geen ggo en geen antibiotica gebruiken. Communicatie gaat landelijk maar ook via hun leden die open dagen organiseren, supermarkten benaderen en heel veel aan
voorlichting doen.
Dit model kan niet zomaar gekopieerd worden in Nederland, maar het kan wel als vertrekpunt dienen om het gesprek met FrieslandCampina aan te gaan om een dergelijk systeem ook op te zetten
in Nederland. Het liefst met supermarkten en consumenten groepen er bij maar om te beginnen
met FrieslandCampina omdat zij marktleider zijn.
Standpunt Friesland Campina
FC heeft in maart 2012 vier regionale bijeenkomsten voor hun leden georganiseerd om het huidige
standpunt uit te leggen. Tussen de regels door lijkt het dat ook FC niet tevreden is met de huidige
systematiek en op zoek is naar een andere systematiek. Voor 2012 blijft echter de halve cent toeslagverhoging staan. Daar zit vooralsnog geen rek in. Het model van Organic Valley is niet kopieerbaar in Nederland of in West Europa maar is wel een inspiratiebron, ook voor FC. FC heeft een
projectgroep ingesteld waar vier melkveehouders lid van zijn die een voorstel moet maken over
een nieuwe prijssystematiek voor 2013 en verder.
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De Europese melkmarkt.
Ondanks de crisissen blijft de biologische zuivelmarkt groeien. EkoHolland haalt melk uit Engeland, uit Duitsland en ook uit Vlaanderen. Ondanks het tekort aan biologische melk wil de prijs
niet stijgen. Dat komt vooral omdat de biologische melkveehoudersorganisaties in West Europa
niet voldoende samenwerken en niet goed op de hoogte zijn van de marktsituatie. EkoHolland is
zeer goed geïnformeerd over de marktsituatie en kan een regulerende rol spelen. EkoHolland wil
dat doen voor alle biomelkveehouders in Nederland.
Supermarkten willen graag biologische melk uit Nederland in hun schappen hebben. Daar vraagt
de consument om. De toekomst voor biologische zuivel is dan ook veelbelovend.
Voorstel Projectgroep van FC
FC overlegt niet rechtstreeks met de Natuurweide. FC overlegt wel met twee werkgroepen. Allereerst is er de werkgoep Bio. Naast bestuurders van FC zitten daar vijf biologische melkveehouders
in: Harrie Janssen, Peter de Nooij, Jan Duijndam, Jan Hendrik Elzinga en Jaap Boer. Deze werkgroep is al een aantal jaren de gesprekspartner van FC als het om biologische melk gaat. Sinds de
patstelling van december 2011 is er een projectgroep in het leven geroepen om heel specifiek een
voorstel te doen over een nieuwe prijssystematiek. In die projectgroep zitten, naast FC medewerkers, vier melkveehouders: Harrie Janssen, Peter de Nooij, Sybrand Bouma en Martin Wiersma.
Voorzitter van de groep is Jan Zomerdijk als Ecomel directeur.
De 140 leden die aan FC leveren zijn zeer verdeeld. Het komt uiteindelijk op zekerheid uit. Veel
Ecomel leveranciers blijven vasthouden aan koppeling want ze denken dat dat zekerheid geeft.
Anderen willen juist loskoppeling. Iedereen blijft het frustrerend vinden dat FC de meerkostensystematiek voor 2012 niet meer vol wil houden.
In Juni is deze projectgroep met het volgende voorstel gekomen. De garantieprijs van gangbare
melk is gebaseerd op de melkprijzen van de omliggende landen inclusief nabetaling en reserveringen van die bedrijven. Dit wordt aan de melkveehouders vertaald over een vetprijs en een eiwitprijs. Daar bovenop komt de prestatietoeslag en de reserveringen. Voor de prijs van biologische
melk zal een gelijkwaardig systeem worden neergezet, volledig losgekoppeld van de gangbare garantieprijs.
Voor 2012 wordt aan een oplossing gewerkt. De boerenleden van de projectgroep stellen dat deze
systematiek op dit moment het hoogst haalbare is.
Op 20 september 2012 is er weer een overleg tussen FC en al hun biologische leden.
Rol EkoHolland Melk op Maat
EkoHolland blijft nadenken over één organisatie van biologische melkveehouders die zelf de prijs
bepaalt. Rene Cruijsen van EkoHolland heeft met Jan Zomerdijk van Ecomel gesproken over een
nieuw op te richten coöperatie met twee groepen boeren: de Ecomel en de EkoHolland melkveehouders. Voorlopig blijven de verschillende prijssystematieken bestaan maar de vermarkting gaat
toch via 1 organisatie. Dat levert in ieder geval al een logistiek voordeel: de ophaalkosten kunnen
met een cent per liter dalen.
Prijsnoteringscommissie
De Natuurweide en EkoHolland denken dat een onafhankelijke prijsnoteringscommissie (met onafhankelijke deskundigen zoals Herman Wijffels en Gert van Dijk) kan helpen om een goede, stabiele, eerlijke en transparante biologische melkprijs te krijgen in de toekomst. Daar wil de Natuurweide zich hard voor gaan maken.
Op de vervroegde ledenvergadering van 10 september komen al deze punten ter sprake en kunnen
we verder praten over een wijze strategie voor de toekomst.
Kees van Veluw en Harrie Janssen.
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Hoe John en Lianne Arink AB-vrij zijn geworden
John en Lianne Arink uit Lieveld zijn sinds 1995 bezig met het verminderen van het AB gebruik bij hun koeien, en sinds 2007 is het niet meer gebruikt, op één koe en één kalf na, die na
de behandeling zijn afgevoerd. Er wordt in de regel geen AB gebruikt, maar mocht de koe
echt lijden, dan wordt toch AB toegediend
waarna het dier naar de gangbare sector
Algemene Info
gaat. De belangrijkste verandering in het
Grondgebruik
proces naar AB vrij vee houden, is de men50 hectare grasland, 20 hectare granen, vlindertale switch. Je moet vertrouwen hebben in
bloemigen, stoppelknol, mais
het herstellend vermogen van de koe zelf.
Soort grond
De insteek is dus ook om zo min mogelijk
Lichte zandgrond
medicijnen te gebruiken. Gekozen is voor
Veestapel
het Fries Hollands ras, omdat deze koeien
51 FH melkkoeien, 70 stuks jongvee en 2 stieren.
Koppeltje varkens
niet alleen gefokt zijn voor de melkproductie, maar een rustig karakter hebben en sterProductie:
6100 kg/koe per jaar, quotum is 325.000 kg, varker zijn. Genetica speelt een belangrijke rol
kensvlees. Levert aan Aurora. Geometrisch celgein het houden van vee zonder AB te gebruital voor 2011 was 180.000. Nu, augustus 2012,
ken. Daarnaast moet stress vermeden worzitten we op 142.000.
den door het rantsoen en de omgeving zo
goed mogelijk op de koe af te stemmen; veel
ruwvoer en een open stal. John en Lianne
streven naar een zo compleet mogelijke koe
die op een natuurlijke manier gehouden
John tussen de koeien
wordt. Hierbij past het idee dat een koe alleen droog gezet wordt als ze daar klaar voor
Huisvesting
is, tevens worden kalveren zo’n 3 weken bij
Ligboxenstal.
de moeder, en 12 weken bij een pleegmoeder gehouden; de kalveren krijgen op deze
manier de meeste biest, en voor de pleegmoeder kan het als een medicatie werken tegen mastitis.
Al met al geeft AB vrij boeren een bevrijdend, onafhankelijk gevoel; losgemaakt van de massa die geïndoctrineerd lijkt met het AB gebruik. Nu heb je helemaal zelf de mogelijkheid om
beslissingen te nemen. En het geeft, klein maar toch belangrijk punt; meer rust doordat er ook
geen risico meer is op AB in de melktank.
We zijn er, nu augustus 2012, niet meer zo mee bezig met AB, het loopt goed. Blijkbaar hebben we de juiste balans gevonden tussen geven en nemen van de koeien.

Maatregelen
Voeding:
- Eerst graan verbouwen (rogge, haver en triticale voor lichte zandgronden), wanneer dat geoogst is, wordt nog
stoppelknol gezaaid.
- Erwten, wikke en luzerne worden geteeld als toevoeging voor de graanmix
- Snijmaïs wordt nog wel geteeld en gevoerd, maar in mindere mate. Snijmaïs is van belang om zelfvoorzienend
te blijven, het is makkelijk te telen. Vooral Lianne wil helemaal af van de snijmaïs en overgaan op alleen maar
ruwvoer
Rundveeverbetering:
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- Tot ongeveer 2003 altijd Holstein Frisian gehad, maar deze dieren hadden toch veel problemen (uierontsteking,
klauwproblemen). HF is puur en alleen gefokt voor de melkproductie; als hun rantsoen (te) laag is, blijven ze
melk geven. Dat gaat ten koste van hun eigen gezondheid. Daarom zijn we geswitched naar Fries Hollandse
koeien. Met dit ras in het mogelijk om het AB gebruik te verminderen omdat ze van zichzelf sterker zijn. We
hebben een FH stier aangekocht en daarmee verder gefokt.

- FH is een heel aanhankelijk, rustig ras, daardoor minder problemen met hoorns.
- FH heeft betere klauwgezondheid en uiergezondheid t.o.v. Holstein Frisian.
- Bij keuze van de stier wordt rekening gehouden met de ‘sterkte’; genetisch moet een koe sterk in elkaar zitten
- Genetisch heb je een sterke koe nodig, maar ook stress factoren (in rantsoen, omgeving etc.) is van erg grote
invloed.
- Wij kopen ook geen vaarzen aan waarvan de moeder AB gehad heeft. Die dieren zijn niet sterk genoeg.
- Eigen stier: deze blijft totdat inteelt een risico wordt. De diversiteit wordt veel groter wanneer je een eigen stier
gebruikt.

Onthoornen:
- Sinds zomer 2010 opnieuw kalveren op laten groeien met hoorns, bij wijze van proef. Een eerdere poging leverde teveel problemen op. Nu gaat het goed. FH heeft ronde hoorns en een rustig karakter en we zijn zelf ook
rustig waardoor het tot nu toe niet tot problemen geleid heeft.
- 8% van de koeien heeft nu hoorns.
- Koeien met hoorns hebben tot nu toe geen mastitis gehad, maar dat kan toeval zijn.
Kalveropfok:
- Koeien kalven meestal af in de zomer (april tot augustus): gewoon in de kudde.
- Wanneer kalveren bij de moeder zijn hebben ze nooit gezondheidsproblemen. Pas als ze gescheiden worden
komen soms problemen naar boven. De biest is erg belangrijk; door het kalf langer bij de koe te houden krijgen
ze de meeste biest.
- Sinds 2003 blijven de kalveren 3 weken bij de moeder staan, daarna staan ze ongeveer 12 weken bij een pleegmoeder. Na deze periode van 15 weken is het risico op kalverdiarree geweken.
- De pleegmoeder is een koe die (vaak) problemen heeft met mastitis; vaak uittrekken is de beste remedie tegen
uierontsteking.
- Een klein nadeel van de kalveren zo lang bij de moeder houden is: de honger wordt gestild door de melk waardoor er nooit echt drang is om ruwvoer op te nemen. Het duurt dus langer voor ze gewend zijn aan ruwvoer.
Voor een gedeelte kan dit opgelost worden door 4 kalveren bij een pleegmoeder te zetten. Dan is er niet voldoende melk voor elk kalf en gaan ze eerder ruwvoer eten.
Bedrijfsgebouwen:
- Direct in de eerste jaren de stal opener gemaakt om de infectiedruk te verlagen.
- Ligboxen zo droog mogelijk houden.
- Eerst gebruikte we zaagsel, nu gemalen stro maar er zijn weinig verschillen.
Gezondheid:
- Droogzetten gebeurt alleen als de koe er klaar voor is: wanneer een koe nog veel (rond de 20 liter) melk geeft,
wordt ze niet droog gezet.
- Droogzetten gebeurt in een langzaam proces (vermalen). Wanneer de koeien helemaal geen melk meer geven
worden ze pas apart gezet.
- Af en toe komt melk met vlokken voor: vaak van de Holstein Frisians die nog over zijn.
- Geometrisch celgetal in 2011 was 180.000, en momenteel, augustus 2012 zitten we op 142.000.. We hebben
nu een veel geruster gevoel bij een laag celgetal: veel meer vertrouwen in FH dan in HF koeien
- Tegen de ziekte van Mortellaro gebruiken we kopersulfaat; werkt erg goed.
- Uiermint (korte termijn) en Pirogenium (lange termijn) worden gebruikt sinds ongeveer 2000 tegen mastitis.
- Homeopathie wordt nu ca 10 jaar gebruikt, maar alleen curatief. Als het niet aanslaat wordt het dier als pleegmoeder gebruikt. Mocht het allemaal niet baten en lijkt er geen uitweg te zijn, dan gaat de koe naar de slacht.
Maar we hebben de afgelopen jaren geen enkel noodgeval gehad!

Tot slot: Algemene opmerkingen van John en Lianne
- De mentale knop moet eerst om, daarna is het pas mogelijk om AB gebruik te verminderen.
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- Het voelt goed om AB vrij te zijn. Je hebt je losgemaakt van de massa, en tegelijkertijd is er
geen risico meer op AB in de tank.
- Geen AB meer gebruiken geeft een gevoel van onafhankelijkheid.
- Meer vertrouwen in de koe is nodig, en dat vertrouwen wordt ook steeds sterker, het werkt
als een spiraal: een laag celgetal geeft vertrouwen, die houding straalt weer vertrouwen uit
naar de koe, waardoor het celgetal laag blijft.
- De instelling van de boer is erg belangrijk: positieve energie heeft een positieve invloed op
de koeien.
- Stress veroorzaakt ziekte: stress voorkomen door balans te hebben: de omgeving, het rantsoen etc.
- Je moet een complete koe willen hebben: daarom niet onthoornen. Tevens een heel naar gevoel bij het branden: hier wilden we echt mee stoppen.
- Gangbare veehouderij zou een uitzondering moeten worden op biologische veehouderij.

Colofon
Vereniging De Natuurweide
De Natuurweide is de vereniging van biologisch melkveehouders in Nederland.
Vereniging De Natuurweide is de overkoepelende organisatie van de leveranciersverenigingen die aan FrieslandCampina, Rouveen, Hooidammerkaas, Aurora en EkoHolland Melk op Maat rauwe melk leveren.
Zie verder www.denatuurweide.nl
Speerpunten van De Natuurweide:








Vasthouden aan het principe dat de kostprijs van biologische melk betaald moet worden.
Streven naar een eigen onafhankelijke biologische melkprijs.
Prijsonderhandelingen van leveranciersverenigingen ondersteunen.
Melkprijsvergelijkingen opstellen.
Initiëren van relevant onderzoek voor de biologische melkveehouderij.
Promotie van bio-zuivel naar consumenten.
Aansturen van het Bedrijfsnetwerk Biologische Melkveehouderij.

Bestuur Natuurweide:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Teunis Jacob Slob, 0183-581549, tjslob@solcon.nl
Max van Tilburg, 0595-438860, a.v.tilburg@kpnmail.nl
Rienk Dekker, 0528-231040, rh.dekker@hetnet.nl

Bestuurleden en tevens contactpersonen leveranciersverenigingen:
Hooidammerkaas:
Max van Tilburg, 0595-438860, a.v.tilburg@kpnmail.nl
EkoHolland Melk op Maat: Jos Elderink, 0541-552059, elderink@agroweb.nl
FrieslandCampina
Peter de Nooij, 020-4965040, peter@amstelland.demon.nl
Rouveen:
Rienk Dekker, 0528-231040, rh.dekker@hetnet.nl
Aurora:
John Arink, 0544-465538, ekoboerderijarink@hotmail.com
Overige bestuursleden:
Geartsje Postma, 0515-579246, siekopostma@hotmail.com
Harrie Jansen, 0478-641825, info@hazelbroekhoeve.nl
Secretariaat
Kees van Veluw, Louis Bolk Instituut, Driebergen, 0343-523860, info@denatuurweide.nl
Natuurweide Krant
Wichert Koopman, wichert.koopman@online.nl, 06-28142897
Website
Durk Oosterhof, info@obio.nl, 0512-545571
Bedrijfsnetwerk
Edith Finke, e.j.finke@dlv.nl, 06-26518704
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