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Alle informatie over en uit dit project vindt u op de website:
www.verantwoordeveehouderij.nl, waar u zich ook kunt aanmelden voor de attentiemail.
U ontvangt dan eens per week of twee weken het laatste nieuws per e-mail.
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Projectcolofon
Het ontwerptraject van het project Familiekudde loopt van 2007 tot en met 2008.
De realisatie- en ontwikkelfase zal vanaf 2009 gaan lopen.
Het projectidee is ingediend bij de Innovatieagenda Melkveehouderij van LTO. De beoordelingscommissie heeft
het idee positief beoordeeld en ondersteunt de verdere uitwerking. Bioconnect, het Fonds Ontwikkeling Duurzame
Land- en Tuinbouw (LTO-Noord provincie Overijssel) en de LNV-subsidieregeling Praktijknetwerken Veehouderij
ondersteunen het project financieel.
De trekker van het project is de Animal Sciences Group van Wageningen UR (Postbus 65, 8200 AB Lelystad),
die hiervoor o.a. nauw samenwerkt met het Louis Bolk Instituut. (foto’s: Louis Bolk Instituut)

Meer informatie?
Ingrid van Dixhoorn, projectleider
E-mail: ingrid.vandixhoorn@wur.nl
Telefoon: 0320-293514

Samen met een groep melkveehouders onderzoeken de Animal Sciences Group
van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut hoe koppels koeien in familieverband
kunnen worden gehouden en welke maatregelen moeten worden genomen om
diergezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn te waarborgen.

Dit project is mede mogelijk
gemaakt met financiering van de
Europese Unie
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Innovatieve stap
De maatschappelijke discussie rond dierenwelzijn richt zich de laatste tijd naast de varkensen pluimveehouderij steeds meer op de melkveehouderij. In het recente verleden stonden
vooral klauw- en uiergezondheid in de belangstelling. Nu staan ook onderwerpen als
weidegang, het onthoornen van koeien en het weghalen van het kalf bij de koe ter discussie.
Om zich te onderscheiden van de gangbare melkveehouderij wil de biologische sector
een duidelijk innovatieve stap zetten, waarbij de natuurlijke leefomgeving van de koe meer
wordt benaderd. Draait het in de huidige situatie om techniek en management; in het nieuwe
biologische melkveehouderijsysteem staat het dier centraal!

Totaalconcept toetsen aan praktijk
Enkele Nederlandse melkveehouderijen experimenteren
al met het kalf bij de koe te houden en minimaliseren de
groepswisselingen door de droge koeien bij het melkkoppel
te houden. Een totaalconcept is in Nederland nieuw. Deze
omslag brengt technische, omgevingsgerelateerde en
managementveranderingen met zich mee. Aanpassingsen oplossingsrichtingen moeten het systeem beter laten
aansluiten bij de behoefte van de koe en de maatschappij.
Bij een aantal veehouders en op praktijkcentrum Aver Heino van de Animal Sciences Group wordt
het innovatieve stalconcept (of onderdelen ervan) getest. De opgedane kennis kan zowel in de
biologische als de gangbare melkveehouderij worden ingezet.

Stabiele familiekudde
Het doel van het project
Familiekudde is het ontwerpen
en ontwikkelen (praktijkrijp
maken) van een innovatief
houderijsysteem, dat draait
om het diervriendelijk
houden van biologisch
melkvee in vaste groepen
(familiekuddes). Alle
diercategorieën leven in één groep, waardoor de groepssamenstelling stabiel is.
Het idee is dat door koeien in familiekuddes te houden, een grote slag op het gebied van
dierenwelzijn kan worden gemaakt. Ook wordt gestreefd naar een flinke verbetering van
klauw- en uiergezondheid. Een vaste groepssamenstelling geeft rust in de koppel en sluit
beter aan bij de aard van de koe. Het kalf blijft bijvoorbeeld de eerste levensmaanden bij de
koe en heeft de gelegenheid tot zogen. De dieren worden niet onthoornd. Doordat de ruimte
zo open mogelijk is, hebben de dieren overzicht en dat levert hen minder stress op.
De bezettingsgraad is laag, er is altijd voldoende eten en drinken en
er zijn meer voerplekken dan dieren. De weidegang is zo optimaal
mogelijk, en de veehouder is zelf veel tussen de koeien
aanwezig. Rust, ruimte en regelmaat zijn ook voor koeien
onontbeerlijk om zich goed te kunnen ontwikkelen en van
elkaar te kunnen leren!

Praktijknetwerk
In 2007 is een praktijknetwerk gestart met melkveehouders (biologisch, biologisch-dynamisch
en gangbaar), en is begonnen met het ontwerptraject. Het netwerk is het ontwerpbrein; de
deelnemende melkveehouders maken de keuzen over vormgeving van het systeem. Veehouders
die al geëxperimenteerd hebben met het houden van dieren met hoorns, het laten zogen van de
kalf bij de koe en het zoveel mogelijk stabiel houden van een koppel (droge koeien en lacterende
koeien in een groep) leveren input.
Twee deelnemende veehouders aan het woord:
• Jos Elderink, veehouder in de Lutte: “Graag zou ik weten wat naast de kalf bij de koe het ideale
opfoksysteem is voor zowel jongvee, de moeder maar ook de boer (arbeid). Ik verwacht dat er
niet één vast systeem uitrolt, maar een systeem
passend bij grondsoort, type veehouder,
regionale eisen et cetera”;
• Arie van Wijk, veehouder in de Bommelerwaard:
“Ik wil graag een systeem meehelpen
ontwikkelen waarbij je de natuur zoveel mogelijk
zijn gang laat gaan, zie de natuur als je maatje
en laat je niet remmen door je van tevoren af te
vragen of het economisch haalbaar is”.

