De Federatie Vleesveestamboeken heeft een nieuwe
voorzitter in de persoon van Willem Dijkstra.
Nagenoeg alle bestuurlijke functies in de Nederlandse
vleesveeorganisaties heeft hij al bekleed.
Willem Dijkstra: ‘Ik wil alle vleesveehouders opnieuw
verenigen en de federatie nieuwe impulsen geven.’

S

inds de oprichting in 1989 heeft het gezamenlijke platform van de vleesveestamboeken in Nederland, de Federatie Vleesveestamboeken Nederland genaamd, al vier voorzitters ‘versleten’ door gebrek aan samenhang tussen de
onderliggende organisaties. Na Minne Veldman, Cees van Bruggen, Cees van Velzen en Piet Hannewijk neemt nu Willem
Dijkstra de voorzittershamer over. Dijkstra (63) is de eerste
‘boer’ die zijn tanden gaat zetten in de federatie. Hij is geboren
en getogen op het Groningse platteland. De nieuwe voorzitter
stamt af van een blaarkoppenfokker. Zelf is hij na zijn landbouwstudies negen jaar assistent-bedrijfsleider geweest op een
proefboerderij van de universiteit van Wageningen. Daarna
was hij 24 jaar manager van het limousinfokbedrijf De
Koningshoeve te Spaarnwoude. Onder zijn impuls groeide
De Koningshoeve uit tot een topfokbedrijf met 450 limousindieren. Nu is Willem Dijkstra met de VUT.
Dijkstra kent als geen ander het reilen en zeilen van de vleesveesector. Bijna alle mogelijke bestuursfuncties binnen de
vleesveeorganisaties in Nederland heeft hij tot op heden bekleed. Momenteel is hij voorzitter van het limousinstamboek
en nu dus ook van de federatie.
Wat beoogt u te bereiken in uw nieuwe rol?
‘In de eerste plaats ga ik de komende tijd praten met de verschillende stamboeken. Er moet weer meer eenheid, meer eenstemmigheid komen, want de uitdagingen voor de zoogkoeienhouderij zijn naar de toekomst toe bijzonder groot. We
mogen immers niet uit het oog verliezen dat 2013 dichterbij
komt. En in 2013 vallen de subsidies weg die gericht zijn op
productie-ondersteuning. We moeten dus aan de basis professioneler en commerciëler denken, willen we er dan als sector
nog staan.’
‘Zoogkoeienhouders zijn agrarische ondernemers met een
grote maatschappelijke waarde. Zij produceren een goed en
eerlijk product, met zorg en aandacht voor natuur en milieu.
Er is een trend gaande waarbij veel agrarische gronden er een
natuurbeheersfunctie bij krijgen of zelfs in het geheel omgezet worden in natuur. Dat biedt volop kansen om op professio-

nele wijze uitvoering te geven aan het beleid van het rijk
en de wensen van de maatschappijen en zo de modulatiegelden in een andere vorm terug naar de zoogkoeienhouderij te
krijgen.’
Hoe denkt u dat als federatie te realiseren?
‘Door “andere” zaken op te pakken dan we tot op heden als
federatie deden. Een voorbeeld? Om in te kunnen spelen op de
toekomstige rol van de sector in de groene en blauwe diensten
in het kader van de plattelandsontwikkeling, is het belangrijk
om kennis en ervaringen uit te wisselen en de bedrijven te
ontwikkelen. Om hierin niet alleen te staan is onderling contact en ondersteuning belangrijk. De federatie neemt daarom
het initiatief om de voorlichting en het advies voor de zoogkoeienhouderij een nieuwe impuls te geven door de oprichting van een bedrijfsnetwerk voor de zoogkoeienhouderij.
Doel hierbij is de onderlinge communicatie tussen de leden te
verbeteren. Hiermee kan de aanwezige kennis en ervaring ver-

‘ ’
Zoogkoeienhouders zijn

agrarische ondernemers
met een grote
maatschappelijke waarde

zameld en verspreid worden. Knelpunten kunnen hiermee
worden opgelost en innovaties ondersteund en verspreid.’
‘Hiermee willen we van start gaan zodra de subsidies zijn goedgekeurd. Dierenwelzijn, voedselveiligheid, ecologie, noem
maar op: de zoogkoeienhouderij beantwoordt daaraan, met
uitzondering van het Belgisch-witblauw- en het verbeterdroodbontras vanwege de keizersnedeproblematiek. Het Belgischwitblauw- en verbeterdroodbontstamboek moeten op dat laatste punt meer positief meedenken aan een oplossing.’
‘Een ander voorbeeld is het organiseren van een jaarlijks symposium voor de zoogkoeienhouderij rond gemeenschappelijke
thema’s zoals natuurbeheer maar ook fokkerij, voeding, gezondheid et cetera. De thema’s zullen komen uit het netwerk.’
Zijn er nog andere projecten in het vooruitzicht?
‘Eén gezamenlijke nationale show. En verder wil ik als goed
draaiende federatie een katalysator zijn voor de export door de
stamboeken van fokvee.’

Op één gezamenlijke nationale show hebben
sommige voorzitters hun tanden stuk gebeten...
‘Ik ga een nieuwe poging doen en er hard aan werken. Als ik in een bestuur zit, wil ik mij er voor het
volle pond voor geven.’
Komt er met de actviteiten die de federatie wil
ontplooien geen overlap met de activiteiten van
de vakgroep rundvlees bij LTO-Nederland?
‘De voorlichting en het advies gericht op de zoogkoeien- en vleesveesector heeft de laatste decennia
geen prioriteit gehad en is vrijwel volledig verdwenen. Dit sluit niet aan op de toekomstperspectieven
van onze sector. De federatie wil daar wat aan doen.
Voor bedrijfseconomische en sociaal-economische
vraagstukken alsook regelgeving blijven we samen
met LTO opereren. Daar waar we kunnen samenwerken, moeten we dat doen. Regelmatig overleg
met de Gezondheidsdienst voor Dieren, de GD,
hoort daar ook bij.’
‘En van CRV Holding verwachten we ook wat. We
stellen vast dat de voorzitter van CRV de vleesveehouderij gunstig gezind is. Een mooie tentoonstellingsplek voor vleesvee op de komende NRM en een
nog betere informatiedoorstroming moet zeker
kunnen. Wat dit laatste betreft stel ik vast dat het
vakblad VeeteeltVlees nog bij te weinig vleesveehouders in de bus valt.’
Guy Nantier

Federatie Vleesveestamboeken
De Federatie Vleesveestamboeken Nederland
werd opgericht op 12 december 1989. De federatie stelt zich tot doel de vleesveehouderij en in
het bijzonder de fokkerij ervan te promoten en
tot waarde te brengen. Hiertoe onderhoudt de
federatie nauwe contacten met de stamboeken
alsmede met natuurlijke en rechtspersonen die
betrokken zijn bij de rundvleesproductie.
Bij het Nederlandse platform zijn negen stamboeken aangesloten: Belgisch witblauw, limousin, charolais, blonde d’Aquitaine, piemontese,
verbeterd roodbont, marchigiana, hereford en
brandrood. De federatie vertegenwoordigt zo’n
1700 stamboekleden.
De organisatie heeft een eigen website: www.
vleesveestamboeken.nl.

Nieuwe voorzitter Vleesveestamboeken Ned erland wil organisatie nieuw leven inblazen
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