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NRM-projectleider Louwrens van Keulen: ‘We hopen in Zwolle zo’n twintig
koeien met 100.000 kilo melk in de ring te krijgen’

NRM in de startblokken
Een nieuwe locatie en een keuring van honderdtonners. Nieuwbakken projectleider Louwrens van Keulen blikt vast vooruit op
de NRM. ‘Met het optreden van honderdtonners willen we ons
internationaal op de kaart zetten.’
tekst Inge van Drie

O

p de vorige NRM was hij nog aanwezig als bezoeker, op de komende NRM treedt hij op als projectleider.
Louwrens van Keulen (47), in het dagelijks leven manager logistiek en info bij
CRV, is druk bezig met de voorbereidingen voor het tweejaarlijkse evenement.
‘Ik kwam als NRM-bezoeker vooral om te
netwerken, maar wat me is bijgebleven
is de enorme passie voor dieren. Al het
werk dat aan die dieren is besteed, dat
vond ik prachtig om te zien.’
Van oorsprong komt Van Keulen niet uit
de melkveehouderij. Hij groeide op in
Friesland en de Noordoostpolder, waar
zijn ouders een akkerbouwbedrijf hadden. Na zijn studie agronomie in Wageningen ging Van Keulen bij LTO aan de
slag. Vervolgens gaf hij negen jaar leiding aan Keten Kwaliteit Melk (KKM), dat
in 2007 met het Melkcontrolestation en
COKZ fuseerde tot Qlip.
Sinds januari 2011 werkt Van Keulen
voor CRV, waar hij verantwoordelijk is
voor de stamboekregistratie, de melkproductieregistratie, bedrijfsinspectie en
de distributie van sperma en stikstof. ‘Ik
heb heel bewust voor de melkveehouderij gekozen. Het imago van de sector
spreekt me aan, ook de manier waarop
dat bewaakt wordt.’

Vragen om beste plek

Louwrens van Keulen

Ruim twintig dochtergroepen
De NRM vindt plaats op vrijdag 29 juni
en zaterdag 30 juni. Op vrijdag start
om half elf de presentatie van de dochtergroepen. Van Keulen verwacht dat
ruim twintig dochtergroepen deelnemen. Op vrijdagavond om vijf uur vindt
de Holland Masters Sale plaats. De individuele keuring op zaterdag begint om
half tien. Het aanwijzen van de alge-

meen kampioenen gebeurt om half
vier. Net als twee jaar geleden treden
Alice Booij en José Buijs op als speaker.
Op beide dagen is de vakbeurs open
van 9.00 tot 18.00 uur.
De NRM vindt plaats in de IJsselhallen
aan de Rieteweg 4 in Zwolle. De IJsselhallen zijn ook goed te bereiken met
het openbaar vervoer.

Terug naar de NRM, die voor het eerst op
een nieuwe locatie plaatsvindt. Na jarenlang de Veemarkthallen in Utrecht als
uitvalsbasis te hebben gebruikt, heeft de
NRM nu onderdak gevonden in de IJsselhallen in Zwolle. ‘Er is ook overleg geweest met de organisatie van AgroTechniek Holland, de beurs in Biddinghuizen,
maar we willen graag de NRM op stenen
blijven houden. Eigenlijk hebben we
nauwelijks commentaar gehad op die
nieuwe locatie. We merken vooral aan
standhouders dat Zwolle nieuw is. In
Utrecht stond de indeling min of meer
vast, nu vraagt iedereen om de beste
plek.’
De locatie mag gewijzigd zijn en de projectleider idem dito, maar aan de opzet
van het programma is niet getornd (zie
kader). De NRM blijft een evenement met
meerdere poten, benadrukt Van Keulen:

de keuring, de dochtergroepenpresentatie, de vakbeurs
en de veiling. ‘De NRM is echt
een familiegebeuren. Mensen
komen voor de nieuwtjes op
de beurs, maar ook voor het
onderhouden van relaties en
het bekijken van koeien. Daar
zie je ook heel nadrukkelijk
verschil met het buitenland.
Op shows in andere landen
zitten mensen misschien een
half uur op de tribune, hier is
dat veel langer. Die passie
voor dieren is uniek.’
Van Keulen noemt als voorbeeld een voorval op de CRV
Koe-Expo in het Vlaamse
Gent. ‘Daar zag ik dezelfde
passie. Ik mocht er een prijs
uitreiken. Ik vroeg de veehouder of hij trots was. Hij antwoordde bevestigend, het was
mooi om te zien dat het antwoord echt uit de grond van
zijn hart kwam.’

Buitenlands bezoek
Een optreden van honderdtonners vormt een nieuw onderdeel van het NRM-programma. ‘We willen ons
daarmee internationaal op de
kaart zetten. De levensproductie in ons land ligt hoger
dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Canada. Wij
kunnen zo naar buiten toe laten zien dat we als sector
werken aan dieren met een
goede levensproductie’, geeft
Van Keulen aan, die rekent op
ongeveer tweeduizend bezoekers uit andere landen. ‘De
NRM is de enige show in Nederland waar zoveel buitenlanders op afkomen.’
De keuring van de honderdtonners vindt als intermezzo
plaats tijdens de dochtergroepenpresentatie op vrijdag.
Net voor de middagpauze
presenteren de veelgeefsters
zich aan het publiek, vertelt
Van Keulen. ‘We zijn heel
nieuwsgierig hoe dat gaat lopen. We hopen zo’n twintig
honderdtonners in de ring te
krijgen. We willen vervolgens
een nummer één, twee en
drie aanwijzen. Verder gaan
we niet, zodat niemand onderaan eindigt.’ l

Kees van Reenen,
onderzoeker Wageningen
Universiteit:
‘Dat dansen in de wei is spelgedrag, waarmee een koe een
beetje teruggaat naar de tijd
dat ze jong was. Dat kun je
positief duiden. Of dat meteen een antwoord is op de
vraag of een koe buiten de stal
gelukkiger is dan erin? Ja, grazen hoort bij de aard van het
beest.’ (LC)

Jan van Weperen,
melkveehouder
te Oosterwolde:
‘Indexen benutten navigeert
naar een renderend langer leven van de koeien en genomicsinformatie geeft versnelling. Want 50.000 kg melk in
vijf lactaties, dat kan.’ (Bv)

Frauke Ohl,
hoogleraar Dierenwelzijn
aan de Universiteit Utrecht:
‘Burgers staan voor een hoger
dierenwelzijn, terwijl ze als
consumenten in de supermarkt de kiloknallers kopen.
Mensen zeggen van hun dier
te houden, maar dat maakt
een dier niets uit. Dierenwelzijn heeft te maken met wat
het dier voelt, niet met wat de
mens voelt.’ (NO)

Frits Hubens,
melkveehouder te Beesel:

En dan niet op een extreme manier.’ (Vg)

‘Het liefst zie ik koeien die duizend dagen achtereen melk geven.’ (Vh)

Eddy Reuvekamp,
melkveehouder te Sonnega:
‘Hoe meer licht, hoe beter de
koeien functioneren. Het zijn
wat dat betreft net mensen. Ze
krijgen meer plezier in het leven
en het is positief voor hun gezondheid.’ (St)

Frauke Ohl:

Cees ’t Hart,
directievoorzitter
FrieslandCampina:
‘Zeker na 2015 gaan boeren
meer melk produceren. Daar
moeten we niet alleen qua capaciteit klaar voor zijn, maar
onze sector moet ook geaccepteerd blijven door de maatschappij.’ (Mm)

Rolf de Konink,
arbeidsdeskundige Stigas:
‘Een veehouder die het echt
goed voor elkaar heeft, heeft
geen eigen stier.’ (Mm)

Reinoud van Gent,
directeur Veepro-Holland:
‘De Nederlandse rundveehouderij kan zich niet meer serieus
nemen als dierziektebestrijding
niet flink wordt aangepakt. Het
gaat hier ook om een stukje
meerwaarde van de sector: de
export schreeuwt om een ibren bvd-vrije status van Nederland.’ (Mm)

Geert-Jan van der Wal,
marathonschaatser en
melkveehouder te Urk:
Eric Hulst,
directeur CONO
Kaasmakers:
‘Natuurlijk gaat in 2015 de
melkprijs naar beneden, fors
naar beneden. Het wordt een
heftige val, die best lang kan
aanhouden en waarbij melkveehouders met een hoge
kostprijs het loodje leggen.
Een koude sanering onder
melkveehouders vanaf 2015
zie ik als onvermijdelijk.’
(NO)

‘Als bioloog ben ik er absoluut
geen voorstander van om een
dier menselijke eigenschappen
toe te dichten. Een dier heeft
zijn eigen waarde, mensenwaarde heeft het niet nodig.
Een dier vermenselijken is een
instrument om begrip en medelijden te kweken.’ (NO)

‘Als boer moet je doorzetten en
hard werken. Met die mentaliteit heb ik bij langere wedstrijden op natuurijs voordeel. En ik
ben ook vaak fysiek bezig op de
boerderij, daardoor ontwikkel ik
veel spierkracht.’ (NRC)

Hella van der Wijst,
tv-wandelaar:
‘Ik kom uit een boerenfamilie, ik
hou ook van de koe in de wei.
Maar ik vind het onze plicht om
goed voor de natuur te zorgen.

Simon Reinink,
directeur van het Concertgebouw in Amsterdam:
‘Zolang ik mij kan herinneren
heb ik een passie voor de natuur
en het boerenbedrijf. Al mijn
vrije uren bracht ik door op de
boerderij. Ik ben groot geworden tussen de koeien en de
mest. Iedere ochtend ging ik om
vijf uur de deur uit en kwam ik
’s avonds na het melken thuis.
Daar heb ik geleerd wat werken
is.’ (HP)

Afke Kester,
melkveehoudster
te Noordwolde:
‘Koeien hebben bij ons de volledige vrijheid: ze mogen eten
waar en wanneer ze willen en
dankzij de melkrobot kunnen ze
ook zelf bepalen wanneer ze
gemolken worden. En wat doen
onze lieverdjes nu? Van de 60
koeien lopen er meestal maar
10 tot 15 buiten… Tot verdriet
van de buren. Dat dan weer
wel…’ (dV)

Bronnen: Boerderij vandaag (Bv), Nieuwe Oogst (NO), Veehouderij (Vh), Melkveemagazine (Mm), HP/De Tijd (HP),
NRC Handelsblad (NRC), Varagids (Vg), Stellingwerf (St), de Volkskrant (dV), Leeuwarder Courant (LC)
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