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RUNDVEE

L andbouw moet ‘grootpr o d u c e n t ’ v a n g r o e n e e n e r g i e w o r d e n

Z e l d z a m e r a s s e n n o g n i e t u i t g e v a r e n z one

Favo

Over tien jaar moet de landbouw vijf keer zoveel
groene energie leveren als nu. Dat stelt Henk
Brink, voorzitter van de LTO-werkgroep Duurzame energie. Dat betekent volgens Brink dat er
een beter stimuleringskader moet komen en dat
het rendement van de installaties omhoog moet.

Op 29 augustus is de Dag van het Levend Erfgoed gehouden op het Landgoed Velder bij Liempde, waar
ondanks enkele stevige buien meer dan vijfduizend bezoekers op afkwamen. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen vroeg met de dag aandacht voor de zeventig zeldzame landbouwhuisdierrassen bij het publiek. De
groeiende belangstelling voor zeldzaam vee leidt echter nog maar mondjesmaat tot groeiende dieraantallen.

Lees net over een onderzoek van National Geographic Channel naar de waarde van het huisdier. Vrouwen zien hun hond zelfs meer als een volwaardige
gesprekspartner dan een man! Hier past maar één
zin bij: Het moet niet veel gekker worden! Dit artikel
bracht me wel bij de vraag waarom we een bepaalde (gezonde) voorkeur voor een bepaald dier hebben. De een gaat helemaal los voor honden en de
ander voor een of ander exotisch reptiel. Je hoort
ook weleens dat baasjes op hun favo dier gaan
lijken. Nou bij sommige mensen is dat zeker het
geval. Mogelijk dat u ze in uw omgeving kent ...
Ik ben voor mezelf even te rade gegaan waarom
de kip mijn favo dier is. Ik moet me daarvoor op
het vlak van de psychologie begeven. Als je meer
over jezelf wilt weten, moet je naar je vroege jeugd
kijken, heb ik weleens begrepen. Mijn roots liggen
op een boerderij op de arme Veluwse zandgrond.
Zoals ieder zichzelf respecterende boer in die tijd,
hadden we daar alle soorten dieren die maar een
beetje geld opleverden. Specialisatie was duidelijk een woord dat nog niet was uitgevonden. Op
die boerderij waren dus koeien, varkens, kippen,
een hond en katten aanwezig. In die omgeving
moet ik mijn voorkeur voor de kip hebben ontwikkeld. Dat vind ik toch wel een beetje vreemd. Want
koeien en varkens zijn veel leuker. Om met Balkenende te spreken: ‘Die kijken zo lief’. Kippen daarentegen kijken altijd streng en niet bepaald lief.
Het is wel zo dat ik de meeste tijd in het kippenhok
te vinden was. We hadden drieduizend vleeskuikenouderdieren en ik moest met mijn broertje
iedere dag, met de hand (!), de broedeieren uithalen. Groot gezin en dan kost kinderarbeid niet
zoveel. Dit klusje deden we altijd samen zodat de
een de ander kon beschermen (met een stuk hout
of ander wapentuig). De hanen waren, in mijn
beleving, ongeveer de helft van mijn lengte en
vielen ons meestal laf in de rug aan. Verder hadden
we ook last van broedse hennen en die waren
behoorlijk agressief. Gemeen in je handen pikken
was maar het begin. Ik kan zonder overdrijven
stellen dat eieren uithalen voor een zesjarig jochie
een levensgevaarlijk klusje was. Psychologisch
verklaar ik mijn favo dier dan ook vanuit mijn
angst voor dieren. Laat de kip dan de kleinste zijn
en die heb ik er uitgepikt omdat ik die mogelijk
wel kan hebben.

Maar liefst 19 procent van de duurzame energie
die in Nederland wordt opgewekt, komt uit de
landbouw. Daarvan betreft 60 procent windenergie en 40 procent energie uit vergisting. Het
plaatsen van een windmolen is tegenwoordig
niet meer eenvoudig vanwege het vaak moeizame vergunningentraject. Daarom wordt er nu
meer toekomst gezien in mestvergisting, temeer
daar de overheid pleit voor meer energie uit
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biomassa. Momenteel staan er zo’n 130 mestvergistingsinstallaties op de Nederlandse agrarische
bedrijven. LTO hoopt op een forse toename:
“Wij streven naar een vervijfvoudiging van de
productie van groene energie, in tien jaar tijd”,
stelt Brink. Naast nieuwe installaties betekent dit
ook een verbetering van het rendement van de
installaties.
Een ondernemer die met een doordachte installatie meer rendement weet te halen uit mestvergisting, is melkveehouder Gert Jan van Beek uit
Zeewolde. Door een slimme samenwerking met
afnemer Essent weet hij zo’n 80 procent rendement te realiseren waar dat normaal gesproken
slechts 40 procent is. Het succes zit hem in het
feit dat Essent óók de grote hoeveelheid warmte
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afneemt die ontstaat bij de omzetting van biogas
in elektriciteit. Het kunnen benutten van die
warmte is voor veel bedrijven met een vergister
een probleem. Zelf hebben zij de warmte niet
nodig en ze is moeilijk te transporteren over
afstand. Bijzonder is dat de WKK-motor niet
op het bedrijf van Van Beek zelf staat, maar
5 kilometer verderop, bij de woonwijk waar die
warmte nodig is. Het biogas stroomt via een
ondergrondse leiding naar die WKK-motor. De
warmte en elektriciteit zijn voldoende voor drieduizend huishoudens in de wijk.
Als voer voor de vergister gebruikt Van Beek de
mest van zijn 150 koeien, de mest van zo’n 300
koeien van andere bedrijven en bijproducten
(maïs, zonnebloemen, bietenpunten, reststromen
levensmiddelenindustrie) die hij deels zelf verbouwt.
De installatie kostte de veehouder 3,5 miljoen
euro. Naar zijn zeggen levert de installatie hem
zo’n 1,5 tot 4 eurocent per kW op. De installatie
heeft een capaciteit van 1,3 MW. Van Beek geeft
aan dat de investering zonder subsidie niet rendabel te krijgen is.
Vergunningen
Klaas de Jong van Essent heeft kritiek op de toewijzing van de subsidies voor duurzame energie.
“Het aantal aanvragen overstijgt de beschikbare
hoeveelheid subsidiegelden ruimschoots. Hierdoor wordt driekwart van de projecten uitgeloot.
Bij de loting wordt geen onderscheid gemaakt in
kwaliteit van projecten. Daardoor worden projecten met een hoog rendement geregeld uitgeloot
en projecten met een laag rendement gewoon
ingeloot.” Dat pleit ook volgens Brink van LTO
voor een beter stimuleringskader. “Met een dergelijke regeling verliest Nederland de markt om
het biogas.”

De SZH (Stichting Zeldzame Huisdierrassen) spant zich al jaren in voor het in stand houden van landbouwhuisdierrassen (rund, paard, schaap, geit, pluimvee, hond) die met uitsterven worden bedreigd. Van
enkele rassen is nog maar een handjevol exemplaren over (zie tabel voor zeldzame runderrassen). Een ras
wordt zeldzaam genoemd wanneer de populatie minder dan tienduizend fokdieren telt. Volgens Nicole
Schalkx, zelf fokker van onder meer het zeldzame Groninger Paard en belast met de communicatie over
de dag, leiden alle inspanningen van de stichting tot meer belangstelling voor de zeldzame rassen. Maar
tot een toename van het aantal dieren hebben de inspanningen nog nauwelijks geleid. Doordat er maar zo
weinig fokdieren zijn, komen er ook maar mondjesmaat dieren te koop. Geïnteresseerden die een bepaald
ras willen aanschaffen, moeten daar soms jaren op wachten. Dan kiezen ze toch maar voor een ras waar
gemakkelijker aan te komen is. Om de zeldzame rassen ook voor het nageslacht zoveel mogelijk te kunnen
bewaren, is een genenbank opgericht waar met name sperma van landbouwhuisdierrassen wordt bewaard
en uitgegeven. De projecten voor het behoud van de rassen worden financieel ondersteund door onder meer
het ministerie van LNV. Onder de titel ‘Zeldzaam lekker’ konden bezoekers tijdens de dag ook proeven van
enkele producten die gemaakt waren van de tentoongestelde rassen.
Omvang van de populatie zeldzame rundveerassen
Runderras

Aantal vrouwelijke dieren in
Nederland (2007)
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V oorjaarsdroogte dringt l e v e r b o t t e r u g
De Werkgroep Leverbotprognose verwacht geen
leverbotinfectie vanwege de koude en droogte
in het voorjaar en de voorzomer. De werkgroep
adviseert veehouders om schapen en rundvee
alleen na onderzoek eventueel te behandelen
tegen een leverbotbesmetting.
De droge perioden in het najaar van 2009 en het
koude en droge voorjaar van 2010 hebben ervoor
gezorgd dat er een zeer geringe verjonging van
de slakkenpopulatie heeft plaatsgevonden. Daar-
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naast zijn er vanwege de droge maanden april,
mei en juni nauwelijks slakken besmet geraakt.
De natte periode in juli en augustus zorgt voor
een toename van de slakkenpopulatie. De tijd die
resteert is waarschijnlijk te kort om een infectie
op het gras af te zetten. Daarom is een leverbotinfectie in het najaar niet te verwachten.
In gebieden met een hoge waterstand (vochtig/nat milieu) blijft een leverbotinfectie altijd
mogelijk.

Alleen behandelen na onderzoek
In het algemeen blijft de Werkgroep Leverbotprognose bij zijn advies om schapen alleen na
onderzoek te behandelen. Bij voorkeur de schapen verweiden naar goed ontwaterde percelen.
Voor rundvee is het van belang om eerst onderzoek te laten doen naar de ernst van de besmetting. Wanneer uit onderzoek blijkt dat runderen
moeten worden behandeld, moet dat bij melkgevende dieren gebeuren tijdens het hele jaar
aan het begin van de droogstand.

IN DE RING
Van het Brandrode rund waren niet alleen enkele prachtige koeien
aanwezig, maar ook een forse stier die de show wist te stelen bij het
defilé dat over het showterrein geleid werd.
Foto: Geesje Rotgers
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