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Fokwaarde voor
robuustheid splijt NVO
Zoetermeer – Binnen de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO) heerst tweespalt over
de fokwaarde voor robuustheid.
Zo zijn de vrije leden tegen publicatie van deze waarde, omdat
deze volgens hen niet klopt.
De zogenoemde vrije leden (die
geen lid zijn van fokkerij-organisatie CRV) hebben hun ongenoegen geuit in een brief aan het bestuur van de NVO.
Tijdens de bestuursvergadering
heeft voorzitter Geart Benedictus
beloten om toch door te gaan met
publicatie van de fokwaarde ro-

buustheid. Bestuurlid Gerard
Scheepens, van KI-Samen, legde
hierop zijn functie neer. ”De voorzitter moet de doorslag geven als
een stemming onder bestuursleden geen uitsluitsel biedt”, vertelt
Benedictus. Drie leden van CRV
stemden voor, drie leden van overige partijen tegen.
”Niemand kan met deze fokwaarde uitleggen wat een robuuste koe is”, zegt Scheepens. ”Een
aantal bestuursleden is doof voor
argumenten waarom de fokwaarde onjuist is.”
Het genomen besluit blijft ondanks de ontstane onrust gewoon

staan, benadrukt Benedictus. Alleen de leden kunnen tijdens de
algemene vergadering eind januari het besluit doen keren. Benedictus vreest dat er ook onder de
leden veel verdeeldheid is.
Volgens Theo Hollander van
Vereniging Veehouderijbelangen
Silvolde is het ”100 procent zeker”
dat er fouten zitten in de fokwaarde. Hij verstuurde de brief namens de vrije leden. ”Als je na
constatering van fouten bewust
doorgaat met het publiceren van
een fokwaarde, roep je om schadeclaims.” Dinsdag komen de vrije
leden bij elkaar voor overleg.

Melkpoeder Nestlé met
melamine in Saoedi-Arabië
Riaad – Een partij melkpoeder van
Nestlé in Saoedi-Arabië is besmet
met melamine. Dat zegt de voedselautoriteit van het land. De poeder is afkomstig van een Chinese
fabriek van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern.
De Saoedische autoriteiten
spreken op hun website van hoge
concentraties van melamine, die
schadelijk zijn voor de gezondheid. ”De melkpoeder is voor niemand, van welke leeftijd dan ook,
te eten”, stellen ze. Ook melden ze
dat in andere partijen van Nestlé
lagere concentraties melamine is
aangetroffen. Die zouden schadelijk kunnen zijn voor kinderen.
Volgens Vincent De Clippele, directeur van Nestlé Benelux, zitten er vaker sporen van melamine

in de voedselketen. De normen
voor dergelijke stoffen in verschillende landen zijn niet altijd
even duidelijk. ”Waarschijnlijk
gaat het hier om een voorzorgsmaatregel van de Saoedische
overheid.”
Een verband met het melamineschandaal in China, eerder dit
jaar, wijst hij van de hand. ”Deze
melamine is absoluut niet met opzet in onze producten gekomen.”
Verder hebben overheidfunctionarissen uit het land volgens de
site een lading chocoladewafels
met room uit Maleisië onderschept. Ook die bevat melamine
en is ongeschikt voor consumptie
door kinderen. De wafels zijn niet
afkomstig van een Nestlé-fabriek,
maar van een Maleisisch bedrijf.

Veemarkt Baanstee-Oost Purmerend telt recordaanvoer schapen
Purmerend – De aanvoer van schapen op de veemarkt in Purmerend
is deze week, mede vanwege het
aanstaande Offerfeest, gestegen
naar een recordaantal van 1.361
stuks. ”We mogen als het zo doorgaat wel uitbreiden”, zegt voorzitter Ed Buis met een lach. Hij beseft dat er weinig ruimte is voor
uitbreiding. Sinds de MKZ-crisis
(2001) is de aanvoer van schapen
niet meer zo hoog geweest.
Vanaf de opening van de veemarkt op industrieterrein Baanstee-Oost in maart dit jaar loopt
de aanvoer op. ”Vorig jaar werden
er rond de 28.000 schapen op de
oude locatie van de veemarkt verhandeld”, vertelt Buis. ”Dit jaar
zijn we de grens van 30.000 al gepasseerd.” De voorzitter van de
veemarkt had dit niet durven dromen. ”Gisteren moesten we de
mestbakken in verband met ruimtegebrek zelfs buiten zetten.”
Ook het aantal bezoekers van
de veemarkt zit nog steeds in de
lift. Buis telde de afgelopen weken
drie nieuwe partijen die hun schapen op de markt kwamen verkopen. ”Het lijkt erop dat er steeds
meer veehandelaren gaan markten”, vertelt Buis.
Eerder zorgde de grote toeloop
op de nieuwe locatie nog voor parkeerproblemen rondom de veehal. Aangrenzende bedrijven ondervonden hiervan overlast. Het
bestuur van de veemarkt ging in
overleg met het gemeentebestuur
en ondernemers. De parkeeroverlast is momenteel volgens voorzitter Ed Buis nagenoeg verdwenen.
”We hebben onze bezoekers gewaarschuwd dat de politie zou
gaan bekeuren. Nadien is de parkeeroverlast vrijwel verdwenen.”

Tot en met deze week zijn dit jaar ruim 30.000 schapen verhandeld op de veemarkt in Purmerend.
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’Vaar je eigen koers, maar sta open voor kritiek van collega-veehouders’
In een bedrijfssysteem moet alles
kloppen. Elke melkveehouder
moet daarom kiezen wat bij hem
past. Bij dit motto leven de
melkveehouders Jos en Margret de
Kleijne uit Landhorst, vertellen ze
in deel 4 uit de serie Koeien en
Kansen.
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”Het grootste voordeel van het
project Koeien en Kansen is dat
we gedwongen werden al snel een
eigen strategie en doelen te ontwikkelen”, vertelt De Kleijne. Samen met zijn vrouw neemt hij
bijna tien jaar deel aan het project. ”Als je een doel niet haalt
word je hier door je collega’s mee
geconfronteerd”, vervolgt de veehouder. ”Wil je overleven dan
moet je je eigen koers varen,
maar daarnaast open staan voor
kritiek.”
Jos en Margret hebben zich in

het begin van het project vooral
gefocust op extensievering van
hun bedrijf. Ruimte voor mestplaatsing en ruwvoerwinning
stonden hierbij voorop.
In het Brabantse Landhorst
houden ze zo’n 85 melkkoeien. Ze
hebben een melkquotum van
740.000 kilo en 48,5 hectare grond.
De huiskavel is 16,5 hectare
groot. Modern standweiden biedt
de veehouders uitkomst. ”De
koeien kunnen overdag zelf bepalen of ze naar buiten gaan of

niet”, vertelt Jos. Hij is een voorstander van beweiden. ”Als we
als sector maatschappelijk draagvlak willen houden moeten we
blijven beweiden”, zegt de veehouder.
Momenteel hebben ze genoeg
ruimte voor de plaatsing van hun
mest. ”We willen zo min mogelijk
mest afvoeren en onze plaatsingsruimte optimaal benutten”, vertelt Margret. ”Dit vergt veel energie”, vult Jos aan. Het staat hem
tegen dat dierlijke mest moet
worden afgevoerd terwijl er
kunstmest voor terug komt. Met
de nieuwe fosfaatnorm worden ze
gedwongen zo’n 100 kuub mest af
te voeren. ”Dit terwijl we de stikstof prima kunnen gebruiken”,
zegt Jos. Mestscheiding en een
aanpassing van het rantsoen
moeten uitkomst bieden.
”Dit jaar wilden we eigenlijk
beginnen met het scheiden van
mest, maar het is er nog niet van
gekomen”, vertelt Jos. Naast het
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project Koeien en Kansen nemen
ze ook deel aan een aparte projectgroep mestscheiden. De dunne fractie die na scheiding overblijft, zou kunnen worden aangewend als vervanger voor kustmest. ”Op deze manier kan ik de
kringloop mogelijk weer sluitend
krijgen”, zegt Jos.
De bodemvoorraad fosfaat bij
het melkveebedrijf is momenteel
nog hoog genoeg. ”De grond in
deze omgeving is pas na de oorlog
gecultiveerd”, vertelt Margret.

”In die tijd is er stalmest en
thomasslakkenmeel (fosfaathoudende kunstmeststof) op het land
gebracht om de grond vruchtbaar te maken.” Voorlopig is het
fosfaatgehalte in de zandgrond
dus nog geen probleem. ”Maar de
grond wordt onder de nieuwe
normen steeds armer”, zegt Margret. ”Het is een vicieuze cirkel.”
Dit gaat volgens haar veel veehouders in de omgeving aan het
hart. ”Jarenlang hebben ze gewerkt om de droge zandgronden
vruchtbaar te krijgen.”
Mest wordt volgens haar te
vaak als probleem gezien. ”We
kunnen niet zonder mest. Zaak is
dat we het zo effectief mogelijk
benutten.” Jos en Margret de
Kleijne zien een oplossing in bedrijfsspecifieke normen. ”Iedereen heeft zijn eigen omstandigheden. Je redt het daarom niet met
generieke normen. Flexibel kunnen sturen is essentieel voor een
goede bedrijfsvoering.”

