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dierenartsen aanbod

‘Polderen’ in de Algerijnse melk
Frank de Vries

Dierenarts Remco Schrijver, oprichter en
directeur van VetEffecT in Bilthoven, doet zijn
werk vooral in ontwikkelingslanden. Hij werkt
vanuit veterinaire projecten in alle uithoeken
van de wereld. Zo ook in Algerije, waar hij
samen met anderen de melkveehouderij op
een hoger plan brengt. Hoe doet hij dat?
We treffen Remco Schrijver op zijn werk
kamer in een bedrijfsverzamelpand in Bilt
hoven. “Ik ben gemiddeld een week per
maand in het buitenland”, vertelt hij. Alweer
geruime tijd werkt Schrijver aan een melk
veehouderijproject in Algerije, geïnitieerd
door de overheid aldaar. “De melkveesector
in Algerije ziet eruit zoals de onze zo’n tach
tig jaar terug was.” Alles loopt ver achter bij
onze zuivelsector.
Melkveesector Algerije
In Algerije staan een kleine miljoen melk
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koeien op zo’n 200.000 bedrijven. Die
geringe grootte van de bedrijven beperken
een professionalisering: slechts 10 procent
van alle bedrijven heeft meer dan vijftien
koeien. Zo kwam Schrijver op een aantal
kleine veebedrijven waar de boer zelf insemi
neert vanwege de gebrekkige infrastructuur
van het land en waar de muizen en raten
over het voer liepen. “De boeren die ik sprak
(Franse taal) klaagden over de slechte kwali
teit van hun voorlichters en dierenartsen.”
Daarnaast is er een groot gebrek aan kennis
in dit land over het opzetten en managen
van een robuuste melkveehouderijsector.
“Ik kwam op een landbouwschool voor zo’n
honderd studenten en zag één computer
staan, die helaas niet werkte”, vertelt Schrijver.
“Het ontbrak de school volledig aan moderne
middelen en goede trainers. Op een werk
bezoek aan een melkfabriek viel me op dat
er geen laboratorium en kwaliteitsdienst
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Remco Schrijver (l.) op werkbezoek bij een
Algerijnse melkveehouder.

Koeien staan en liggen op beton.
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veesector
aanwezig waren. Boeren die melk leveren
aan grotere boeren die op hun beurt aan de
fabriek leveren, krijgen per liter uitbetaald,
onafhankelijk van de geleverde kwaliteit.”
De melkveehouders hebben een tekort aan
grond en goede gewassen en zijn daarom
deels afhankelijk van aangekochte voeders.
Er zijn vooral staatsdierenartsen en hier en
daar een verdwaalde privé-dierenarts, weet

en en irrigatie mogelijk is. Eerst zullen twee
modelstallen worden gebouwd en ingericht,
vertelt Schrijver. De ene stal biedt plaats aan
vijftien koeien en de andere aan zestig.” Er is
gekozen voor juist deze groottes omdat veel
boeren nog leven van vijf koeien, waardoor
de stap naar vijftien al een grote is. De stal
voor zestig koeien laat een ‘groot’ type melk
veebedrijf zien in de ogen van de Algerijnse

‘Je ego is o nbelan grijk in
algerije’

Agenda
Landbouw Vakbeurs
Driedaagse vakbeurs waarbij naast stands
elke sector in een innovatieplein
ingedeeld wordt.

Datum: 9, 10 en 11 oktober
Locatie: Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch
Meer informatie: www.landbouwvakbeurs.nl

Cursus Rundveevoeding
Tweedaagse cursus

Schrijver. “Maar beide groepen dierenartsen
hebben te weinig kennis van de moderne
melkveehouderij.” Zo zag Schrijver met
eigen ogen dat veel koeien worden gehouden
op hard beton met diverse been- en klauw
gebreken tot gevolg. Als land is er een tekort
aan melk en melkpoeder. Dat alles bracht de
Algerijnse overheid ertoe om kennis in te
kopen met als doel de zuivelketen zodanig te
verbeteren dat het land minder afhankelijk
wordt van import van zuivel.
Demo boerderij
VetEffecT vormde samen met Wageningen
Universiteit en het Productschap Zuivel een
consortium dat het ‘verbeterproject melkvee
houderij’ in Algerije kon aanvliegen. Naast
het maken van een businessplan voor de
melkveesector werden trainingen gegeven,
zowel in Nederland als lokaal aan agrarische
adviseurs. “Een belangrijk onderdeel van ons
businessplan ging over de opzet van een
demonstratiebedrijf om vooral boeren en
ook landbouwstudenten te gaan helpen bij
de verzorging en het managen van vee en bij
het telen en oogsten van voedergewassen.”
Het viel Schrijver op bij de voorbereidingen
van deze boerderij dat tientallen organisaties
vanuit de veehouderij mee wilden en ook
moesten praten. “We zaten geregeld met een
mannetje of veertig om de tafel, een polder
model in optima forma.”
Inmiddels is de keuze gevallen op de bouw
van een zuivelboerderij voor het geven van
trainingen en demonstraties in de regio
Guelma, een gebied in het noordoosten van
Algerije waar gewassen goed kunnen groei

melkveehouder. De proefboerderij wordt
dichtbij het complex van de eerder genoemde
landbouwschool gebouwd, zodat studenten
er ook gebruik van gaan maken. Op dit
moment wordt een aanbesteding voor het
bouwen bekendgemaakt, waarvoor ook
Nederlandse bedrijven zich kunnen inschrij
ven, weet Schrijver.
Kansen voor practici?
Hoewel Algerije schreeuwt om goed opgeleide
dierenartsen, ziet Schrijver nog niet zo snel
mogelijkheden voor Nederlandse practici.
“Het zal erg lastig zijn om daar een redelijk
inkomen te halen, want de tarieven zijn bij
zonder laag.” Hij ziet wel internationaal
mogelijkheden voor dierenartsen die hun
vak goed kunnen vertalen naar een andere
situatie. “Het is op de meeste plaatsen in
ontwikkelingslanden wel nodig om van je
troon te stappen als dierenarts en goed
samen te werken met andere leden van een
projectteam. Je ego is onbelangrijk daar.”

Datum: 30 oktober 2013, 09:00 uur tot:
31 oktober 2013, 18:00 uur
Locatie: Wageningen
Organisatie: Wageningen Academy
Kosten: 1.195 euro
Meer informatie: http://www.wageningenur.nl/
nl/show/Rundveevoeding.htm

GGL-congres
Tweedaags congres voor dierenartsen
voor landbouwhuisdieren

Datum: 27 en 28 november 2013
Locatie: Hotel conferentiecentrum Zonneheuvel te Doorn
Meer informatie: www.knmvd.nl
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