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Licht stallen in beeld brengen
Wat is de meest optimale verlichting van een stal, niet alleen
binnen, maar ook daarbuiten? Die
vraagstelling staat centraal in het
lichtproject dat deze maand van
start gaat. Het is een initiatief van
de vakgroep LTO Melkveehouderij.

S

chaalvergroting kent zijn weerslag
op de omgeving. Grotere stallen
vallen meer op in het landschap
en steeds meer gemeenten stellen bij
de vergunningverlening eisen aan de
inpassing in het landschap. Dat geldt
niet alleen voor de bouw, maar ook voor
de lichtuitstoot. Provincie Groningen
bijvoorbeeld heeft de lichtuitstoot voor
nieuwbouwstallen al in een verordening
vastgelegd. Ook in Friesland wordt met
belangstelling naar de ontwikkelingen
op het gebied van stallenbouw en verlichting gekeken.
Reden voor de vakgroep om aandacht te besteden aan de verlichting van
melkveestallen. ,,Stallen worden steeds
groter en ook steeds opener. Je kunt
vanaf de weg vaak zo de stal inkijken.
Voor de transparantie van de sector is dat
een positieve ontwikkeling. Het neveneffect is echter dat zo’n stal ‘s nachts ook
meer opvalt. Wij denken dat met gemakkelijke en relatief goedkope maatregelen
dit neveneffect is in te dammen’’, zegt
Menno Douma, beleidssecretaris van
LTO Melkveehouderij.
Het project ‘Optimale verlichting
melkveestallen’ moet een handreiking
bieden aan ondernemers en beleidsmakers. ,,Geen eisen, maar toepasbare
oplossingen’’, benadrukt Douma. ,,We
weten zelf ook nog weinig van de mogelijkheden en zijn daarom op zoek naar
maatregelen die weinig kosten en relatief veel effect hebben.”
Het project bestaat uit verschillende
onderdelen: literatuuronderzoek, metin-

gen, een simulatiemodel en een enquête
onder omwonenden.
FEITEN OP EEN RIJ

In het literatuuronderzoek worden
de feiten over licht in stallen op een rij
gezet. Het gaat daarbij om de invloed van
licht op dierenwelzijn en melkproductie, de arbo-eisen die aan licht worden
gesteld en het effect van licht op de flora
en fauna.
Daarnaast gaat TNO metingen uitvoeren aan verlichting buiten de stal.
De onderzoekers meten de uitstraling
van licht van twee serrestallen en twee
stallen met nieuwe verlichting die representatief zijn voor de sector. De metingen
worden uitgevoerd in Friesland. Douma:
,,Metingen worden meestal in een stal
verricht, maar in dit onderzoek gaat het

om metingen buiten de stal. De onderzoekers meten bijvoorbeeld de lichtuitstoot aan de zijkant en de bovenkant van
de stal. Nooit eerder zijn dit soort metingen bij stallen uitgevoerd.’’
De metingen leveren niet alleen technische resultaten op. Een enquête onder
omwonenden van de vier ‘meetstallen’
moet ook gegevens opleveren over hoe de
omgeving het licht uit de stallen beleeft.
Een derde onderdeel van het project voert Wageningen Universiteit uit.
,,Wageningen UR simuleert stallen. Dat
houdt in dat op computerniveau van
alles kan worden veranderd, zoals gordijnen open en dicht, de hoogte van de
lampen, verschillende soorten lampen,
noem maar op.’’
De bevindingen van de verschillende
onderdelen worden gekoppeld en samen-

Het project moet een handreiking opleveren voor het gebruik van licht in stallen.

gebracht in een brochure over stallenbouw en licht. Deze brochure bevat een
handreiking die zowel gemeenten en
andere beleidsmakers als ondernemers
meer houvast moet bieden als het gaat
om schaalvergroting en stallenbouw.
Douma wil niet op de resultaten vooruitlopen, maar verwacht dat er met relatief
weinig kosten al veel bereikt kan worden.
,,Te denken valt aan een scherm aan de
wegkant dat ‘s avonds dicht gaat, om
maar een voorbeeld te noemen. Maar we
moeten eerst het onderzoek maar eens
afwachten.’’
Opdrachtgever van het project is de
LTO Melkveehouderij. Wageningen UR,
TNO, Projecten LTO Noord en LTO Vastgoed (bouw) voeren het project uit. Provincie Friesland, LTO Noord en PZ dragen
financieel bij.
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IBR-enting rundvee: slijters of BVD Stijging celgetal melk doorbroken
Volgens advocaat Gerard Snijders, die namens LTO een zaak
voerde tegen Bayer in verband met
de IBR-entingen, heeft de uitspraak
van de rechtbank in Breda niet veel
gevolgen voor zijn oude zaak. In
Breda ging het om slijters; bij Bayer
was het de vraag of de enting had
geleid tot BVD in veestapels.

D

e rechtbank van Breda stelde in
december een melkveehouder in het
gelijk in een zaak tegen een verzekeraar
van vee. De veehouder claimde schade
als gevolg van de IBR-entingen in 1998-
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Klauwclinic in kou

Maïs 2010
Het is ijzig koud wanneer Agrifirm de tryout heeft van een klauwclinic op het bedrijf
van de familie Hartog in Berkhout. Een koe
moet je bekappen voor ze kreupel is. Met
een gezonde klauw valt wel 10.000 euro
per bedrijf te verdienen.
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Zicht op gezondheid

Bewust bezig zijn met de gezondheid van
speenbiggen en vleesvarkens. Dat zit bij
varkenshouder Tiny van de Berg in Volkel
goed tussen zijn oren. Iedere varkenshouder
kan op zijn bedrijf en op zijn manier aan de
slag met diergezondheid.
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Financiering bouw

Bij de meeste melkveehouders is
nieuwbouw momenteel niet te financieren.
Is die ruimte er wel, dan kun je het beste
een stal bouwen die voldoet aan de eisen
van de Maatlat Duurzame Veehouderij.
➢pagina 19

Themanummer
Rond de 250.000 hectare maïs zal dit jaar op de Nederlandse
akkers verschijnen. Nu de winter regeert is de aandacht voor
het komende maïsseizoen nog beperkt. Toch zullen veel
telers zich binnenkort verdiepen in de meest renderende
snijmaïsrassen voor hun bedrijfssituatie. Korrelmaïs/ccm,
bio-energie- en landschapsmaïs kunnen andere opties zijn.
Een terugblik op 2009 en visie op 2010.
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1999. De agrarische ondernemer kreeg
uiteindelijk gelijk.
,,Voor de zaak waar ik bij betrokken
was, maakt het allemaal niet zoveel uit’’,
stelt advocaat Gerard Snijders in een
reactie na bestudering van het vonnis.
,,In die zaak ging het niet om de slijtersproblematiek, maar om de vraag of de
IBR-enting met vaccin, waarin BVD-virus
was aangetroffen, had geleid tot BVD in
veestapels. Bovendien sprak de rechtbank Breda zich uit over de vraag of een
enting een gebeurtenis vormde waarvoor
de melkveehouder was verzekerd. Dat is
iets heel anders dan het onderwerp van
mijn dossier.’’
Volgens Snijders kon het verband
tussen het vaccin en het geconstateerde
BVD-virus in bloedmonsters niet worden aangetoond. ,,Het DNA van het virus
kwam niet overeen met dat in het vaccin, maar met het DNA van BVD-virus,
dat in ons land in het veld voorkwam.
Het virus in het bloed werd waarschijnlijk veroorzaakt door een besmetting van
andere dieren. Het stond allerminst vast
dat het IBR-vaccin daarbij een rol had
gespeeld.”
Onduidelijk is welk effect de uitspraak van rechtbank Breda heeft voor
melkveehouders, die in het verleden
betrokken waren bij rechtzaken rond
IBR. Er loopt nog een rechtzaak in
Utrecht tegen Bayer, de producent van de
entstof tegen IBR.

De inspanningen van het Uier
Gezondheid Centrum Nederland
(UGCN) sinds 2005 werpen vruchten af. Het gemiddelde celgetal van
tankmelk in Nederland nam circa 3
procent af. De trend is doorbroken,
concludeert projectleider Theo Lam
van UGCN.
De aandacht in de melkveehouderij
voor gezondere uiers en daarmee minder
dieren met mastitis geeft resultaat. In
2005 startte UGCN met haar missie om in
5 jaar tijd uierontsteking bij koeien met
10 procent te verminderen. Het kenniscentrum werkt vanuit de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer en is ontstaan uit een samenwerking tussen LTO
Rundveehouderij, de Nederlandse Zuivel
Organisatie (NZO) en het Productschap
Zuivel. Diverse praktische producten en
tips zijn afgelopen jaren voor de veehouders en dierenartsen ontwikkeld.
Jarenlang leek de schaalvergroting

in de melkveehouderij gelijke tred te
houden met een verhoging van het celgetal in tankmelk. De cijfers van periode 2000 tot en met 2004 vergeleken
met 2005 tot en met 2009 bewijzen dat.
De seizoenseffecten in celgetal blijven
zichtbaar maar het niveau is ligt zo’n 3
procent lager (219.000 ten opzichte van
226.000 cellen per milliliter tankmelk).
Ook tonen tankmelkcijfers lagere aantallen cellen gedurende elke maand van
2009 ten opzichte van 2008.
Opvallend is de fors lagere zomerpiek in celgetal ondanks de belabberde
marktsituatie. De gezamenlijke inspanningen van veehouders, UGCN, dierenartsen en adviseurs worden volgens
Lam beloond. ,,Een te hoog celgetal
kost altijd melk en dus ook geld. Bovendien vermindert het arbeidsplezier van
de boer als hij te veel dieren heeft met
mastitis. Er bovenop blijven zitten en
dagelijks bezig zijn met hygiëne werpt
zijn vruchten af.”

Koerelatie
Maatschappelijk isolement is funest
voor het toekomstperspectief van de
melkveehouderij. Steeds minder Nederlanders, ook degenen die overheden,
belangengroepen en de media bevolken, hebben historische wortels in de
agrosector. Kennis van en affiniteit met
de landbouw zijn steeds minder vanzelfsprekend. Wanneer de sector niet
beweegt, beweegt de samenleving zich
vanzelf van de sector af. Maar de melkveesector staat niet stil. Integendeel, ze
is volop in beweging.
Maar beweegt ze naar de samenleving
toe of er vanaf? Autonome economische
en technologische trends drijven de sector richting schaalvergroting, automatisering en verdergaande rationalisering.
Toenemende vervreemding ligt dan op
de loer. Onbekend maakt onbemind en
onbemind maakt al snel ongewenst. En
dat vertaalt zich vroeg of laat in belemmerende regelgeving. Zo is ammoniak
uit varkensmest volgens de wet schadelijker dan ammoniak uit rundveemest.
En de nertsenhouderij wordt inmiddels
bedreigd met een collectief verbod.
Voor behoud van perspectief is juist nu
de uitdaging om actief naar de samenleving toe te ontwikkelen. Dit is een rode
draad in de agenda van Courage voor
de komende jaren. Hoe zorgen we dat
de melkveesector en de Nederlandse
samenleving innig verbonden blijven?
Maatschappelijke waardering stoelt op
twee poten. De eerste poot gaat over
het zoeken van innovatieve oplossingen
voor technische vraagstukken zoals het
klimaatprobleem, diergezondheid en
dierwelzijn, sluiten van kringlopen en
landschappelijke kwaliteit. Het tweede
punt, maatschappelijke relevantie,
stoelt maar voor een klein en afnemend
deel op de bijdrage aan economie,
werkgelegenheid en voedselproductie.
Voor de toekomst hebben we in stadstaat Nederland innovatieve ‘verbinders’
nodig om maatschappelijk relevant
te zijn. De uitdaging is van die nieuwe
verbinders ook nieuwe ‘verdieners’ te
maken. Te denken valt aan gezondheidszorg, recreatie, natuur, onderwijs,
entertainment, retail, energieproductie
en horeca.
Dit maakt van de toekomstige melkveehouderij een complexe multi-onderneming. We hebben nieuwe partners,
nieuwe investeerders, andere sectoren,
nieuwe bedrijfs- en businessconcepten nodig voor nieuw economisch en
maatschappelijk perspectief. Kunnen
we midden in de stad, samen met een
groot aantal partners, een Koeientuin
exploiteren? Binnenkort gaan we het
verkennen. Bedrijfsontwikkeling als cocreatie-proces? Hoe doe je dat, waar
leidt dat toe en vergroot dat je ontwikkelingsperspectief? Ook daarover starten we een experiment.
Carel de Vries,
Projectmanager Courage

Brandrode Runderen compleet verwaarden
Restaurants en horeca brengen vlees van het authentiek oud-Hollands ras Brandrood
Rund in het Groene Woud (Midden-Brabant) helemaal tot waarde. De zes deelnemers
van het netwerk Brandrode Runderen kunnen al hun dieren vierkant verwaarden. Restaurants zetten luxere vleesdelen graag op de menukaart. Het minder goede vlees wordt
verwerkt tot stoofpotjes, worstenbroodjes en kroketten. De afzetkanalen passen bij de
beperkte aantallen Brandrode Runderen in het natuurgebied.
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