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WOORD VOORAF

De vleeskalverhouderij heeft zich in de afgelopen jaren tot een volwaardige tak van de
Nederlandse veehouderij ontwikkeld. Tot nu toe is de informatie over deze bedrijfstak echter nogal moeilijk toegankelijk en bovendien erg versnipperd. Om daarin verbetering te
brengen is geprobeerd in deze publikatie de bestaande kennis op het gebied van de vleeskalverenhouderij te bundelen en zo gemakkelijker toegankelijk te maken voor de praktijk
en het landbouwonderwijs.
Reeds eerder werden door het PR op het terrein van de schapenhouderij en de vleesstierenhouderij soortgelijke publikaties samengesteld met als titel resp. Praktische schapenhouderij (1982) en Praktische vleesstierenhouderij (1984). Thans wordt aan deze serie
Praktische vleeskalverenhouderij toegevoegd. Deze publikatie kwam tot stand door een
goede samenwerking van de volgende personen.
Ing. E. van de Berg en ing. T. van de Brink van het Consulentschap voor de Rundveehouderij te Arnhem; ing. G. A. Toren destijds werkzaam bij het Consulentschap in Algemene
Dienst voor Boerderijbouw- en Inrichting te Wageningen; ir. W. H. J. Lamers van het Consulentschap in algemene Dienst voor Voedervoorziening te Lelystad; ir. J. M. Rooyakkers
van de Directie Landbouw en Voedselvoorziening in Gelderland te Arnhem; drs. P. L.
Bergström en ing. H. Nijeboer van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek Schoonoord” te Zeist; ing. J. H. J. Giesen, ing. J. Poelma en ing. A. C. Smits van het Instituut
voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen te Wageningen; dr. C. Holzhauer van de Prov.
Gezondheidsdienst voor Dieren in Gelderland te Velp; ir. P. L. M. van Horne van het LEIdetachement bij het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) te Lelystad; ing. W. J. Bruins, ing. J. van Geneijgen, drs. R. Kommerij, ir. D.
Oostendorp, H. J. C. M. Sturkenboom (ook samenstelling), ing. L. Pelser (eindredactie) en
de typekamer van het PR te Lelystad.
De schrijvers zijn vanuit hun werkkring in onderzoek en voorlichting direct bij de praktijk
van de vleeskalverhouderij betrokken. Daarnaast is ook dankbaar gebruik gemaakt van
veel informatie van de kalvermelkindustrie en van de kalfsvleesproducenten. Daardoor
mogen wij verwachten dat velen met dit boekje hun voordeel kunnen doen. Een woord van
dank aan allen die aan deze publikatie hebben meegewerkt.
Proefstation voor Rundveehouderij, Schapenhouderij
en Paarden houderij (PR)
Ir. M. P. de Jong, directeur

1. STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN

De vleeskalverhouderij in Nederland is een belangrijke neventak van de melkveehouderij.
De nevenprodukten nuchtere kalveren en magere melkpoeder en weipoeder worden daarin tot waarde gebracht. Onder de vleeskalveren worden hierbij kalveren verstaan die voor
de vleesproduktie worden aangehouden en met melk of melkvervangende preparaten worden gemest. Deze vorm van vleesproduktie is in Nederland al sinds de middeleeuwen bekend. In tabel 1 komt duidelijk de bestemming van de nuchtere kalveren en de magere
melkpoeder en weipoeder in Nederland tot uiting.
Tabel 1

Bestemming nuchtere kalveren en magere melkpoeder in Nederland (1984)
Melkvoeders

Nuchtere kalveren
Aantal melkkoeien
Aantal kalveren
Bestemming kalveren
Vervanging veestapel
Vleeskalveren
Vleesstieren
Export
Destructie + uitval
Invoer

2,4 miljoen
2,8 miljoen
x 1000 %
900 32
1100 38
200
7
280 10
360 13

(x 1000 ton)

Produktie magere melkpoeder
Verwerkt mmp in kalvermelkvoeders
Produktie weipoeder, -bloem en brokken
Produktie kalvermelkvoeders
Afzet binnenland
Afzet buitenland

155
171
73
441
312
127

100 -

Bron: Produktschap voor Veevoeder

Rond 1955 kwam de zogenaamde kunstmelk op basis van magere melkpoeder en vetten
op de markt. Hierdoor kon kalfsvlees aanmerkelijk goedkoper worden geproduceerd.
Daarna volgde een stormachtige ontwikkeling van deze bedrijfstak. In 1955 werd 45% van
de geboren kalveren direct na de geboorte geslacht. In 1965 was dit percentage reeds tot
3% gedaald en bedraagt tegenwoordig zelfs minder dan 0,5 (figuur 1).
Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich eveneens in een aantal andere EG-landen voltrokken. Jaarlijks worden thans ongeveer 7 miljoen vleeskalveren in de EG geslacht hetgeen
750.000 ton kalfsvlees oplevert. De grootste producent (en consument) van kalfsvlees is
Frankrijk waar jaarlijks ongeveer 3,2 miljoen vleeskalveren worden geslacht. Nederland
en Italië volgen in de EG qua produktie van kalfsvlees op een gedeelde tweede plaats met
elk jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen slachtingen.
Schaalvergroting en specialisatie
In de loop van de jaren heeft zich de produktie in Nederland ontwikkeld van kleine neventak op melkveebedrijven tot gespecialiseerde gezinsbedrijven. Op deze gespecialiseerde
bedrijven worden soms 500 tot 2000 vleeskalveren per mestronde gehouden. Deze
schaalvergroting en de grote prijsschommelingen van het kalfsvlees maakten het voor
veel veebedrijven niet meer mogelijk de produktie zelfstandig te financiëren. Ongeveer
85% van de vleeskalveren worden tegenwoordig dan ook op contract gehouden, in de
meeste gevallen voor rekening van de kalvermelkindustrie. De vleeskalverhouders zijn
sinds 1980 georganiseerd in de Nederlandse Vereniging van Kalfsvleesproducenten.
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Tabel 2 Aantal bedrijven met vleeskalveren en gemiddeld aantal dieren per bedrijf (meitellingen)
Aadal vleeskalveren per bedrijf
1-99
1970
1980
1981
1982
1983
1984
1985

3662
1053
905
916
893
955
880

100-199
1035
691
648
645
654
653
632

200-299 300-499 500 en meer
360
408
356
377
378
415
393

400
394
393
406
421
448

170

258
251
263
284
315
323

Aantal
bedrijven

Gem. aantal
dieren per
bedrijf

5220
2810
2564
2594
2615
2759
2676

83
207
217
220
228
231
238

Bron: CBS

Door de opgetreden specialisatie is het aantal bedrijven met vleeskalveren sterk gedaald,
terwijl het aantal dieren per bedrijf sterk is gestegen (tabel 2). In 1984 werden op 2759
bedrijven met vleeskalveren gemiddeld 231 kalveren gehouden. Sinds 1981 is het aantal
bedrijven met vleeskalveren weer met 195 toegenomen. Deze toename van de interesse
in de vleeskalverhouderij is vooral toe te schrijven aan de afgenomen werkgelegenheid
buiten de landbouw en de mogelijkheid om met betrekkelijk weinig grond en kapitaal een
contract voor een vleeskalverbedrijf te krijgen.
7

Door de opgetreden specialisatie is het aantal bedrijven met vleeskalveren sterk gedaald, terwijl het
aantal dieren per bedrijf sterk is gestegen.

Na de zeer goede financiële resultaten in 1981 zijn de resultaten in 1982, 1983 en 1984
geleidelijk aan afgenomen. In deze periode was er een stijging van de prijzen van nuchtere
kalveren en voerprijzen. In de loop van een jaar zijn er grote schommelingen in de kalverprijzen en de vleesprijzen. Hierdoor kunnen binnen een jaar grote verschillen in het financiële resultaat per afgeleverde koppel vleeskalveren optreden.
De afnemende financiële resultaten zijn indirect het gevolg van de uitbreiding van bestaande en de bouw van nieuwe kalverstallen. Volgens een enquête van het Produktschap
voor Veevoeder nam het totaal aantal kalverplaatsen (boxen plus groepshuisvesting) van
mei 1983 tot mei 1985 toe van 638.178 tot 722.443 (+ 84.265). Deze uitbreiding van het
aantal kalverplaatsen veroorzaakt uiteraard een grotere vraag en daarmee een opwaartse
druk op de kalverprijzen.
De produktie van vleeskalveren heeft zich sterk geconcentreerd in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Binnen Gelderland vindt de vleeskalverhouderij vooral plaats
op de Veluwe en in mindere mate in de Achterhoek. In tabel 3 is de ontwikkeling van het
aantal bedrijven met meer dan 200 vleeskalveren sinds 1980 weergegeven. In 1984 bevond zich van de bedrijven met meer dan 200 kalverplaatsen ongeveer 50% in Gelderland
en 25% in Noord-Brabant. Van de 31 bedrijven met meer dan 1000 kalverplaatsen bevonden zich er 12 in Gelderland en 11 in Noord-Brabant.
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Tabel 3 Aantal bedrijven met meer dan 200 stuks vleeskalveren, ingedeeld naar provincie
Jaar

1980

1983

1984

Nederland

1066

1068

1151

21
49
40
60
514
42
13
19

24
45
38
65
530
42
11
20

25
43
37
80
568
46

271
35

254
36
2

282
34
2

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
IJsselmeerpolders

26

Bron: CBS

Afzet
Het in Nederland geproduceerde kalfsvlees wordt grotendeels in het buitenland afgezet.
Tabel 4 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de produktie, consumptie, in- en uitvoer, het aantal slachtingen en het geslachtgewicht.
Tabel 4

Ontwikkeling van de Nederlandse produktie, consumptie en in- en uitvoer van kalfsvlees

Jaar
Produktie (x 1000 ton)
Invoer (x 1000 ton)
Uitvoer (x 1000 ton)
Binnenlands verbruik (x 1000 ton)
Verbruik per
hoofd (kg)
Aantal slachtingen (x 1000)
Gem. geslachtgewicht (ICM, kg)

1975

1980

1981

1982

1983

1984

118
1
95
24
178
960
-

154
4
128
28
1,8
1101
-

158
5
141
24
177
1145
-

162
4
139
27
199
1145
138

171
5
149
27
179
1198
140

176
5
152
29
2,O
1241
144

Bron: PVV

Uit tabel 4 blijkt dat ook in de tachtiger jaren nog een belangrijke uitbreiding van de produktie heeft plaatsgevonden. Het aantal slachtingen nam toe van 1,l miljoen in 1980 tot ruim
1,2 miljoen in 1984. Het gemiddelde geslachtgewicht is vanaf de vijftiger jaren geleidelijk
toegenomen en bedroeg in 1984 144 kg.
De binnenlandse consumptie van kalfsvlees bedroeg in 1984 2,0 kg per hoofd van de bevolking, in totaal 29.000 ton. Verreweg het grootste deel (ca. 90%) van de produktie wordt
geëxporteerd. Italië (ca. 50%), West-Duitsland (ca. 20%) en Frankrijk (ca. 15%) zijn de
voornaamste exportmarkten. Daarnaast gaat ook kalfsvlees naar het Verenigd Koninkrijk,
Griekenland, Oostenrijk en een aantal Arabische landen.
Knelpunten
Het ziet er naar uit dat 1984 voorlopig het laatste jaar is geweest van een steeds in omvang toenemende kalfsvleesproduktie. De voornaamste oorzaak hiervan is de invoering
van de superheffing op melkproduktie in de EG per 1 april 1984. Deze superheffing zal
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leiden tot een sterke teruggang van het aantal melkkoeien in Nederland (en in de EG) en
daarmee van het aantal nuchtere kalveren voor de vleeskalverhouderij.
Daarnaast leidt een aantal factoren ongetwijfeld tot een verdere stijging van de produktiekosten in Nederland. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de meer eenzijdige selektie
op melkproduktiegeschiktheid van de melkveestapel, de stijging van de melkprijs, de toenemende kosten bij het verwerken van de kalvermest (de mestoverschotten in Gelderland
en Noord-Brabant) en de hogere eisen die uit het oogpunt van welzijn aan de huisvesting
van de vleeskalveren worden gesteld. In EG-verband is de Nederlandse kalfsvleesproducent verder in het nadeel omdat in een aantal EG-landen (o.a. Frankrijk) het gebruik van
anabole stoffen bij de vleeskalverhouderij is toegestaan en in Nederland niet.
In december 1985 is door de Raad van EG-landbouwministers besloten om zo snel mogelijk tot een totaal verbod van het gebruik van anabole stoffen te komen.
In de naaste toekomst zal dan ook door alle geledingen van de bedrijfstak hard gewerkt
moeten worden om de thans verworven positie van de Nederlandse vleeskalverhouderij in
de EG veilig te stellen.
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2. UITGANGSMATERIAAL

Een eerste vereiste voor alle vormen van vleesproduktie is dat men uitgaat van gezond
materiaal, maar bij de produktie van kalfsvlees geldt dit zeer sterk. De aanhoudingsduur is
maar kort en er is weinig gelegenheid om eventuele achterstanden in te lopen. Na een korte gewenningsperiode moet al snel een hoog groeiniveau worden bereikt en daarna worden volgehouden. De erfelijk bepaalde aanleg van het uitgangsmateriaal wat betreft groeivermogen en bespiering is van doorslaggevende betekenis voor de vleesproduktieperiode
en de kwaliteit van het eindprodukt. Zowel het gezond houden van de dieren en het optimaal benutten van de erfelijke aanleg behoort tot het vakmanschap van de vleeskalverhouder.
Rassen met tweeledig doel
Binnen het gehele scala van rassen zijn onze Nederlandse rassen FH en MRIJ te beschouwen als rassen met een tweeledig doel, namelijk melk en vlees. Het FH-vee beweegt zich vooral nu onder invloed van het zwartbonte Holstein-Friesian ras steeds meer
in de richting van een extreem melkras met grote, armbevleesde dieren. Hoe het ook zij,
de uitstoot van dit zwartbonte ras zal steeds het belangrijkste deel aan de vleesvoorziening bijdragen terwijl de kalveren hiervan het merendeel van het uitgangsmateriaal leveren.
Het MRIJ-ras en in geringe mate het Blaarkop-ras hebben naast de melkproduktieeigenschappen ook zeer verdienstelijke vleesproduktie-eigenschappen zoals een relatief
goed groeivermogen. Toch is te verwachten dat de ontwikkeling in de zwartbont-sector
ook het MRIJ-ras via Red Holstein of andere rode of roodbonte rassen niet onberoerd zullen laten. De MRIJ-dieren bereiken een hoger volwassen gewicht en een royalere bespiering dan de FH-dieren. Hun groeisnelheid is zeker tot de hogere eindgewichten daardoor behoorlijk hoger en de kans op te sterke vervetting kleiner.
Zonder twijfel neemt de vleesproduktiegeschiktheid van het uitgangsmateriaal af door het
gaan in de richting van het meer extreme melktype tegenover de vroegere gecombineerde
fokrichting. Een probleem hierbij is dat dit aan de nuchtere kalveren heel vaak slecht is te
zien, terwijl de gewichten van deze kalveren doorgaans niet laag zijn.
Geschiktheid voor vleesproduktie
De combinatie van extreme melk- en vleesproduktie-mogelijkheden in één ras is niet realiseerbaar. Bij een gecombineerde fokinrichting zal men zich altijd in een middenpositie
moeten bevinden: dus middelgroot, middelzwaar en met een gemiddelde bevleesdheid.
Dat in een gecombineerde fokrichting ook vrij goede vleesproduktie-eigenschappen aanwezig kunnen zijn bewijzen onze MRIJ-dieren. Het is niet realistisch te verwachten dat een
bepaald ras zich optimaal voor zowel melk- als vleesproduktie leent.
Welk produktiedoel men ook beoogt, steeds zal het dier een juiste vetaanzet moeten hebben. Een te grote vetheid verlaagt de waarde. Een te geringe vetheid is daarentegen nadelig voor de kwaliteit van het karkas en is vaak een aanduiding dat het dier zijn spiergroeipotentieel niet voldoende heeft benut. De relatief sterkere vroegrijpheid van de FH-dieren
betekent dat men tot minder hoge eindgewrichten kan gaan dan bij de MRIJ-dieren.
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MRIJ-kalveren vormen beter uitgangsmateriaal voor de vleeskalverhouderij. Ze zijn echter minder beschikbaar en onder andere daardoor duurder.
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Uit proeven van het IVO te Zeist, waarbij FH- en MRIJ-stieren intensief werden gevoerd tot
een constant eindgewicht, bleek dat de groeisnelheid bij de MRIJ-dieren het hoogst was.
Bij eenzelfde levendgewicht leveren de MRIJ-dieren doorgaans een ruim 1% hoger karkasgewicht dan FH-dieren. In dit karkas is de spier-been-verhouding tot 5% hoger dan bij
de FH-dieren. Het meest markante verschil is de mate van vetaanzet; de MRIJ-dieren hebben een meer dan 10% hogere spier/vet-verhouding.
Het FH-ras heeft steeds een belangrijk deel van het uitgangsmateriaal voor de vleeskalverhouderij geleverd. De MRIJ-stierkalveren vinden nu vooral hun bestemming in vleesstierenhouderij. Door de toepassing van snijmais bij de vleesstierenhouderij lopen de laatrijpere MRIJ-dieren minder kans op sterke vervetting en zijn hogere eindgewichten mogelijk. Wel worden ook de vleeskalveren tot steeds hogere eindgewichten gevoerd zodat
door de snellere vroegrijpheid van de HF-dieren te grote vetaanzet problemen kan gaan
opleveren. Vrouwelijke vleeskalveren worden vanwege hun sterkere vroegrijpheid dan de
stierkalveren dan ook op een iets lager gewicht afgezet.
Steeds meer doet de invloed van Holstein-Friesian zich gelden. Bij de nuchtere kalveren is
dat veelal moeilijk waar te nemen omdat die kalveren vaak nog een vrij gunstig gewicht
hebben. Later groeien deze dieren uit tot grote, smalle dieren met een smalle rug en een
matig bevleesd achterstel. Momenteel is de uniformiteit bij de zwartbonten nogal wisselend.
Voorzover gegevens beschikbaar zijn van Holstein-Friesian-dieren, blijkt dat het slachtrendement ca. 2% lager is en de bevleesdheid ca. 1 klasse lager is in een 5 puntsschaal.
De groeisnelheid was in het algemeen niet lager en de vetaanzet was meestal geringer
dan bij de FH-dieren. Uiteraard is van dit effect ook bij kruisingen iets terug te vinden.
Het is duidelijk dat vanuit een oogpunt van vleesproduktie met vleeskalveren de MRIJ-dieren duidelijk een betere positie innemen, dan de zwartbonte kalveren. Anderzijds valt een
niet onbelangrijk deel van de voordelen van deze dieren voor de vleesproduktie weg tegen
de hogere aankoopprijs van de nuchtere kalveren.
Vleesrassen
Wanneer wij spreken over extreme vleesrassen dan bedoelen wij daarmee een groep van
rassen waarbij de selectie éénzijdig op de vleesproduktie is uitgevoerd. Dit betekent
geenszins dat het om een rassengroep met uniforme kenmerken gaat, omdat het accent
geheel verschillend kan liggen. Zo is er de groep van Britse vleesrassen met het accent op
vroegtijdige en sterke vervetting, om sterk met vet dooraderd vlees te verkrijgen. Dit leidt
tot vrij kleine en vroegrijpe typen met een vrij trage groei, hetgeen ook geldt voor de kruislingen voor deze rassen. Voor vleeskalveren met de huidige vrij hoge afleveringsgewichten is dat een weinig aantrekkelijk effect. Rassen van dit type zijn Aberdeen Angus, Hereford en Beef-Shorthorn. Een positief punt van deze rassen is het vrij lage geboortegewicht
en de beperkte omvang van geboortemoeilijkheden.
Een tweede groep van vleesrassen wordt gekenmerkt door een groot en laatrijp type met
grote groeimogelijkheden in de jeugd en een geringe neiging tot vervetting en met een
sterke bevleesdheid. Helaas vindt men bij veel van deze rassen ook een hoog geboortegewicht en daarmee samenhangend veel geboorteproblemen. In het algemeen komt gebruikskruising dus niet in aanmerking. Rassen van deze groep zijn de Franse rassen Charolais, Maine-Anjou, Blonde d’Aquitaine; de Italiaanse rassen Chianina, Marchigane en
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Romagnola; het Britse South Devon-ras; het Belgisch Wit blauwe ras en het Duitse Fleckvieh.
Als derde groep zijn er dan nog de rassen met een zeer sterke bevleesdheid. Vaak zijn dit
middelgrote rassen met een gemiddelde groeisnelheid en een bevleesdheid met duidelijke
kenmerken van het dikbiltype. Hoewel afhankelijk van het formaat of gewicht is de vetaanzet meestal gering, zeker bij dieren van het dikbiltype. Het slachtrendement is veelal hoog.
De grens met de vorige groep is niet scherp en rassen als het Belgisch Wit blauwe-ras en
het Blonde d’aquitaine-ras bezitten ook veel kenmerken van deze groep. Verder horen
hierin thuis het Franse Limousin-ras en het Italiaanse Piemontese-ras voorzover het om
het meer of minder uitgesproken dikbil-type van dit ras gaat. Alle dieren met dikbileigenschappen van welk ras dan ook horen ook in deze groep thuis. In geringe mate worden dikbildieren gebruikt voor de kalfsvleesproduktie daar de aankoopprijs hiervoor te
hoog is.
Gebruikskruising
In ons land zijn de perspectieven voor extreme vleesrassen met een extensieve vorm van
veehouderij bij de huidige economische verhoudingen niet gunstig. Anders ligt de situatie
ten aanzien van gebruikskruising voor vleesproduktie tussen stieren van extreme vleesrassen en vrouwelijke dieren van de eigen rassen. Hoewel in theorie ca. 30% van de vrouwelijke dieren niet nodig is voor het produceren van een kalf voor vervanging in de melkveestapel zal in de praktijk dit percentage aanzienlijk lager, zo tussen 10 en 15% uitkomen. Het percentage melkvee dat voor kruising in aanmerking komt wordt verhoogd als de
gemiddelde levensduur van de melkveestapel kan worden verlengd. Het toepassen van
gebruikskruisingen krijgt in Nederland geleidelijk meer belangstelling. In 1984 maakte het
ruim 3,4% uit van het totaal aantal kunstmatige inseminaties. Er ontstaat een betere markt
voor deze kruisingsprodukten met vleesrassen. De geringe interesse vanuit de praktijk en
het vaak aarzelende beleid bij de aankoop van stieren van vleesrassen leidde tot voor kort
tot een vrij fragmentarische aanpak. Ook hangt een aantal kenmerken veelal meer van een
individuele stier af dan van het ras waartoe hij behoort. Daartoe wordt vaak te gemakkelijk
over voor- of nadelen van een bepaald kruisingstype geoordeeld.
Een betere procedure werd bij het Piemontese ras voor gebruikskruisingen gevolgd. Door
een groep KI-verenigingen werden 8 jonge stieren aangekocht, waarvan een geboorteregistratie werd bijgehouden en een nakomelingenonderzoek werd uitgevoerd. Hierdoor kan
tot een meer verantwoorde keuze van stieren voor gebruikskruising worden gekomen.
De resultaten waren gunstig. De kruislingen vervetten minder dan de eigen rassen en hadden een hoge slachtkwaliteit en een betere score voor bevleesdheid.
Uit proeven van het PR is gebleken dat de stierkalveren goed als vleesstier en de vaarskalveren goed als vleeskalf zijn te gebruiken. Belangrijk hierbij is dat de kruisingskalveren
minder vervetten en daardoor op hogere gewichten kunnen worden afgezet. Verder is de
bevleesdheid en het aanhoudingspercentage hoger. Als meerwaarde voor vleeskalveren
kan f lOO,- voor vaarskalveren worden aangehouden. Om de meerwaarde te illustreren
zijn in tabel 5 de resultaten van de nakomelingen van de Piemontese vleeskalveren in vergelijking met een gemiddeld zwartbont en roodbont vaarskalf weergegeven.
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Nakomelingen van Piemontese-stieren hebben een zeer goede groei, aanhoudingspercentage en bevleesdheid (boven van een zwartbonte moeder en onder van een roodbonte moeder).

Tabel 5

Resultaten van Piemontese kruislingvaarskalveren als vleeskalf in vergelijking met een gemiddeld zwartbont en roodbont vaarskalf

Ras/kruisling

FH

Pi x FH

MRIJ

Pi x MRIJ

Mestperiode (dagen)
Begingewicht (kg)
Eindgewicht (kg)
Groei per dag (g, aanh. 65%)
Voerderconversie (kg poeder/kg)
Slachtgewicht (kg)
Aanhoudingspercentage
Bevleesdheid
Vetheid

154
37
170
831

150
45
186
948
1,77
122
65,5
Ro
20

154
40
185
909

153
48
188
927
1,80
123
65,6
Ro
2-

1,85
107
63,0
o+
3-

1,80
117
63,5
R3-

De proeven zijn uitgevoerd in samenwerking met CV Sloten”. Het valt op dat groeiniveau,
aanhoudingspercentage en bevleesdheid in vergelijking met zwartbonte vaarskalveren
zeer goed zijn. De kwaliteit kan vergeleken worden met zwartbonte stierkalveren. Een nadelig aspect van kruislingkalveren is dat er meer moeilijke drinkers voorkomen dan bij de
zuivere rassen. Dit probleem is op te lossen door een drijfspeen in de emmer. Daarnaast
dient de vleeskalverhouder er rekening mee te houden dat de opname aan melk de eerste
periode geringer is. Bij opname van een grote hoeveelheid melk in korte tijd kan pensoverlading optreden. Het is aan te bevelen de kruislingen als groep bij elkaar te houden om ze
later ook als groep te kunnen afzetten.
Zie voor uitvoeriger informatie over de verschillende rassen PR-publikatie ,,Praktische
vleesstierenhouderij”.
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3.

Met de voeding van vleeskalveren wordt een optimale groei en een hoog gewaardeerd
slachtprodukt met zo laag mogelijke produktiekosten nagestreefd. Voor een snelle groei
dient het voer een goede samenstelling en smakelijkheid te hebben en goed verteerbaar te
zijn en een optimale hoeveelheid eiwit (aminozuren) en omzetbare energie te bevatten.
Het slachtprodukt houdt in dat het vlees blank is met een passende vlees-vetverhouding.
Om blank kalfsvlees te krijgen dient het voedsel ten aanzien van ijzer uitgebalanceerd te
zijn. Voor een goede vlees-vetverhouding in het slachtprodukt worden speciale eisen aan
de voeding gesteld.
Om een snelle groei en de hoog gewaardeerde slachtkwaliteit te verkrijgen zijn speciale
kalvermelkvoeders voor vleeskalveren ontwikkeld. Aan de bereiding van deze voeders
worden hoge technologische eisen gesteld. Van belang is dat uitgegaan wordt van goede
en specifieke grondstoffen die zeer goed gemengd dienen te zijn. Bovendien dienen de
bestanddelen bij het aanmaken van de kalvermelk goed op te lossen of in zeer fijne toestand uniform in de aangemaakte kunstmelk te zijn verdeeld en niet uit te zakken.

Om een snelle groei en een
goede slachtkwaliteit te verkrijgen zijn speciale kalvermelkvoeders voor vleeskalveren ontwikkeld.

Samenstelling van kunstmelkvoeders
Voorheen werd gedurende de gehele voerperiode eenzelfde kunstmelkvoeder verstrekt,
waarvan de samenstelling globaal als volgt was.
Magere melkpoeder
4565%
Weipoeder
1 o-20%
Dierlijke en/of plantaardige vetten
17-20%
Zetmeelachtige stoffen
510%
Mineralen + vitaminen
ca. 1%
Omzetbare energie (ca. 4400 kcal)
18400 kJ
Ruw eiwit
ca. 24%
Er bestaat de mogelijkheid om magere melkpoeder met EG-subsidie in kalvermelkpoeders
te verwerken. Om voor deze subsidie op magere melkpoeder in aanmerking te komen
dient hiervan minstens 60% in het poeder te worden opgenomen. Eén en ander had tot
gevolg dat de kalvermelkfabrikanten meerdere samenstellingen melkpoeders voor de
voerperiode van het vleeskalf hebben ontwikkeld.
De verschillende kunstmelkpoeders kunnen als volgt in het kort worden omschreven.
- Eén poeder (1) voor de gehele voerperiode.
- Het gebruik van twee verschillende poeders. Eén is bestemd voor de gehele voerperiode (mengsel 1 ), maar vanaf ca. 8 weken wordt dit mengsel in een bepaalde verhouding
vermengd met een ander mengsel B (zgn. nul-mengsel).
- Het gebruik van drie verschillende soorten kalvermelk. Een zogenaamd startvoer
(mengsel) voor de eerste 2 à 3 maanden en daarna - al of niet na een overgangsperiode - de mengsels A en B in een bepaalde verhouding (afhankelijk van merk, bijvoorbeeld 50A-50B of 80A-20B).
Tabel 6

Globale samenstelling van energie van huidige kunstmelkpreparaten in procenten
Mengsel A

Mengsel B

min. 60
0-15
o- 5
16-18
2- 4
+
+
+
ca. 25
23-25
17-20
6- 7
091

min. 60
15-20
o- 5
16-20
2- 4
+
+
+
ca. 25
24-26
18-22
6- 7
073

40-60
20-40
o- 5
20-24
o- 4
+
+
+
+
10
10-18
20-24
8-10
0,3

4250- 4400
17780-18410

4250- 4500
17780- 18800

4400- 4500
18400- 18800

Mengsel 1
Magere melkpoeder
Weipoeder
Melksuikerarme weipoeder (MSA)
Caseine of wei-eiwitconcentraat
Vetten
Ontsloten zetmeel
Sporenelementen
Vitaminemengsel
Aminozuren
Antibiotica
Fe (mgikg)
Ruw eiwit
Ruw vet
As
Ruwe celstof
Metabolische (ME) of omzetbare energie (OE)
in kcal per kg
in kJ per kg

-

Eiwit
Het eiwit in kalvermelk dient naast een goede verteerbaarheid ook een goede aminozurensamenstelling te hebben. De aminozurensamenstelling is van belang omdat vleeskalveren
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fysiologisch zijn te beschouwen als eenmagige landbouwhuisdieren. Daarvoor moeten de
benodigde aminozuren in voldoende hoeveelheden in het voedsel voorkomen. Omdat
melkeiwit goed verteerbaar is en een goede aminozurensamenstelling heeft is magere
melkpoeder een goede eiwitbron voor vleeskalveren. Magere melkpoeder bevat ca. 35%
eiwit, dat voor ca. 95% verteerbaar is.
Magere melkpoeder is een vrij duur produkt en gezien de grondstofprijzen kan het aantrekkelijk zijn om dit gedeeltelijk te vervangen door andere eiwitbronnen, zoals weipoeder, sojaconcentraat, bacterie-eiwit, aardappeleiwit, gisteiwit en visconcentraat. Weipoeder met
12-13% ruw eiwit en melksuikerarme (msa) weipoeder kunnen vooral voor de wat oudere
kalveren als gedeeltelijke vervangers van magere melkpoeder worden gebruikt. Melksuikerarme weipoeders variëren sterk in re-gehalte (globaal van 22-34%) en in as-gehalte
(globaal van 8-24%). Uit onderzoek en praktijk is gebleken dat hoge doseringen van deze
produkten in kalvermelkpoeders nadelige invloeden op groeisnelheid, voederverbruik en
slachtkwaliteit kunnen hebben. Over het algemeen is het gehalte van deze produkten in
kunstmelkpoeder niet hoger dan 8 à 10%.
De vertering van melkeiwitvervangende produkten is ook wat lager zoals uit tabel 7 blijkt.
Tabel 7

Verteringscoëff iciënten van het eiwit bij kalveren van 10 weken oud

Eiwitbron
Magere melkpoeder
Weipoeder
Sojaconcentraat
Visconcentraat
Gisteiwit
Bacterie-eiwit
Aardappeleiwit

Verteringspercentage
ca. 95
90-95
80-85
ca. 85
80-85
90-94
80-85

Naast deze lagere verteerbaarheid van het eiwit uit ondermelkpoeder vervangende bestanddelen wordt het verteerde eiwit hiervan ook minder door het jonge kalf benut. De
eiwitaanzet per eenheid verteerd eiwit is bij voedering van bijvoorbeeld soja-eiwit lager
dan bij voedering van eiwit uit magere melkpoeder. Als het gehalte aan magere melkpoeder in kunstmelk voor vleeskalveren wordt verlaagd kan, afhankelijk van de aminozurensamenstelling van het vervangende produkt (bijv. weipoeder of melkeiwitvervangende produkten), deze verlaging ertoe leiden dat bepaalde aminozuren in het minimum komen. Dat
wil zeggen dat deze aminozuren in onvoldoende mate in het rantsoen aanwezig zijn voor
een optimale groei.
Vet
De eiwithoudende grondstoffen in kunstmelkvoeders zijn vetarm. Daarom wordt voor de
energie-inhoud van de kunstmelk vet toegevoegd. Het gebruikte vet bestaat doorgaans uit
overwegend dierlijke vetten en ca. 10 tot 40% plantaardige vetten of oliën. Deze vetten
kunnen door kalveren goed worden verteerd. De verteringscoëfficiënt is hierbij nl. ca.
95%. Van belang is dat het vet in de kunstmelkpoeder goed houdbaar is en in de aangemaakte kunstmelk goed geëmulgeerd is, dat wil zeggen in zeer fijne bolletjes verdeeld.
Voor de houdbaarheid wordt een antioxydant toegevoegd. Voor de emulgeerbaarheid worden emulgatoren aan het vet toegevoegd.
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Koolhydraten
Lactose (melksuiker) is een bestanddeel van de kunstmelk dat behoort tot de koolhydraten. Kalveren kunnen dat zeer goed verteren. De verteringscoëfficiënt ervan bedraagt ca.
98%. Verschillende grondstoffen voor kunstmelk bevatten een hoog gehalte aan lactose:
magere melkpoeder ca. 48%, weipoeder ca. 65% en melksuiker-arme weipoeder ca.
36%.
Mineralen, vitaminen en antibiotica
De optimale gehalten aan mineralen zijn niet bekend. Als leidraad worden vaak de hoeveelheden aangehouden die via 60% ondermelkpoeder worden verstrekt. Men komt dan
op de volgende aanbevelingen.
Ca (Calcium)
0,8%
P (Fosfor)
0,6%
Mg (Magnesium)
O,l%
K (Kalium)
0,9-1 ,O%
Na (Natrium)
0,4%
Cl (Chloor)
0,6%
Daarnaast worden aan de voeders van jonge kalveren nog sporenelementen toegevoegd.
Het is gebruikelijk de volgende vitaminen toe te voegen: A, D3, E, Bl, B2, B6, Bl 2, Capanthothenaat, niacine, choline-chloride, C, K3.
Antibiotica worden toegevoegd vanwege hun groeibevorderend effect. Het Produktschap
voor Veevoeder geeft toelaatbare gehalten aan.
Energiehuishouding
Energiebenutting
De verwerking en de benutting van de met voer verstrekte energie wijkt bij vleeskalveren
belangrijk af ten opzichte van herkauwende runderen. Dit verschil is een gevolg van de bij
vleeskalveren zeer beperkt ontwikkelde pens en van het verschil in voer dat aan vleeskalveren en aan herkauwers wordt verstrekt. Bij vleeskalveren vindt evenals bij de eenmagigen hoofdzakelijk vertering door enzymen plaats, terwijl bij herkauwers ook een grote mate van bacteriële vertering geschiedt. Het verschil in energiehuishouding blijkt uit het volgende overzicht, waarbij de energieverdeling in procenten is weergegeven.
Vleeskalf

Melkvee

Bruto-energie in voeder (%)
Energieverlies met mest (%)

100
4

100
33

Verteerbare energie (%)
Energieverlies met urine (%)
Energieverlies met methaan

96
4
-

67
4
6

Omzetbare of methabolische energie (%)

92

57

Uit dit overzicht van de benutting/verwerking van energie uit het voer voor een vleeskalf
blijkt dat van een kunstmelkvoeder met een bruto energie van ca. 19500 kJ per kg de omzetbare energie ca. 18.500 kJ per kg is.
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Voederbehoefte
De voederbehoefte van een vleeskalf wordt gebaseerd op het lichaamsgewicht. De hoeveelheid kunstmelkpoeder voor onderhoud en 1000 gram groei bedraagt ongeveer 1,75%
van het lichaamsgewicht bij een kalf van 50 kg en ca. 1,50% bij een lichaamsgewicht van
180-200 kg. Voor groei (vlees- en vetaanzet) en voor warmteproduktie wordt dat deel van
het voer gebruikt dat niet voor onderhoud nodig is. Hiervan wordt ca. 70% van de omzetbare energie in het dier vastgelegd in de vorm van eiwit en vet. De overblijvende ca. 30%
van de nog beschikbare energie boven het onderhoudsniveau komt als warmte vrij. Hieruit
blij kt dat een intensief gevoerd vleeskalf aanzienlijke hoeveel heden warmte produceert.
De gewichtstoename uit het voeder dat boven de onderhoudsbehoefte wordt gevoederd
kan per kg kalvermelk uiteenlopen. Dit hangt onder andere af van de leeftijd van de kalveren, van het voederniveau bij een bepaalde leeftijd en soort kalf. Bij toenemende leeftijd
wordt de voederconversie ongunstiger en neemt de stikstofretentie af. Bij het ouder worden neemt de neiging tot vervetting van het karkas toe.
Groei en voederconversie
De groeisnelheid en in samenhang hiermee de voederconversie kunnen flink uiteenlopen.
Met name de aanleg van de dieren, het voerniveau, de gezondheid, de huisvesting en het
vakmanschap van de vleeskalverhouder hebben een grote invloed op de gemiddelde daggroei. Bij een gelijk voerniveau tonen vaarskalveren een 10 à 12% lagere groeisnelheid
dan stierkalveren. Van MRIJ-stierkalveren is de groei ca. 4% gunstiger ten opzichte van
FH-stierkalveren bij gelijk voederniveau. Verder heeft het afleveringsgewicht invloed op de
voederconversie.
Voederschema’s voor vaarzen zijn ca. 10% lager dan die voor stieren. De groei komt dan
20 à 22% lager uit dan die van stieren.
Een indruk over het verloop van een goede groei en voederconversie gedurende de voerperiode wordt gegeven in tabel 8.
Tabel 8

Verloop groei en voederconversie bij afleveringsgewicht tot 210 kg (zwartbonte stierkalveren)

Leeftijd
Geboorte
6 weken
12 weken
18 weken
22 weken
Gemiddeld over
gehele voerperiode

Gewicht
(kg)
38-40

Groei
(gjdag)
-

Voederconversie
(kg voer/kg groei)

75
120
175
210

1000
1300
1300
1150

1,3
176
211
2,4

-

1100

177

-

Kwaliteit drinkwater
Via de kunstmelk nemen de vleeskalveren aanzienlijke hoeveelheden water op. Dit water
moet van goede kwaliteit zijn voor het behouden van een goede gezondheid van de dieren
en het verkrijgen van een kwalitatief hoogwaardig slachtprodukt. In dit verband dient het
drinkwater te voldoen aan zowel chemische als bacteriologische eisen. Daarnaast is de
hardheid van het water van belang vanwege de invloed op de technische resultaten en een
mogelijke invloed op de ijzer-resorptie.
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Bijvoeding van strobrok
Het kunstmelkvoeder is geen voedsel waarop een kalf kan herkauwen. Met name zou dit
een bezwaar kunnen zijn voor dieren ouder dan 2 weken. Voor het welzijn van het vleeskalf zou het beschikbaar zijn van enig ruwvoer voor herkauwen aan te bevelen zijn. Het
verstrekken van enige strobrok (25 à 50 gram per dag op een leeftijd van 2 à 3 maanden
oplopend tot ca. 250 gram op een leeftijd van 4 à 5 maanden) heeft het voordeel dat de
kalveren enige uren per dag bezig zijn (knabbelen, eten en herkauwen). Op grond van de
beschikbare proefresultaten bestaat de indruk dat het voeren van strobrok in passende
hoeveelheden de mest- en slachtresultaten niet duidelijk lijkt te beïnvloeden (controle op
het ijzergehalte van de strobrok is nodig).
Hoewel onderzoek over de invloed van strobrok op groei, voederverbruik en slachtkwaliteit
nog niet is afgerond bestaat de indruk dat bij het voeren van strobrok onderscheid dient te
worden gemaakt tussen individuele huisvesting en groepshuisvesting. Bij groepshuisvesting is strobrok verstrekking nodig vanwege rust en mestconsistentie. Als gevolg van de
opname van strobrok ontstaat vastere mest die beter door de roosters wordt getrapt,
waardoor de dieren schoner blijven. Nader onderzoek dient echter nog steeds plaats te
vinden.
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4. HUISVESTING

In stallen voor vleeskalveren moeten eisen aan de indeling en het stalklimaat worden gesteld. Vooral ventilatie en isolatie verdienen extra aandacht. De stalafdelingen zijn meestal
dubbelrijig uitgevoerd in eenheden van 40 à 50 dieren. Tussen de afdelingen kan een
voerkeuken worden geplaatst waar de kalvermelk wordt klaargemaakt.
Deze stalsituering biedt de volgende voordelen.
- Per eenheid verkrijgt men een goed overzicht.
- Het stalklimaat kan per afdeling worden geregeld.
- Per afdeling is een all-in/all-out systeem mogelijk.
- Door uniforme maten en eenzelfde uitvoering kunnen de bouwkosten per afdeling worden gedrukt.
- Uitbreiding met een nieuwe afdeling is gemakkelijk uitvoerbaar.
- De besmettingskansen zijn bij kleinere groepen minder groot.
Meerrijige stallen worden soms gemaakt in bestaande gebouwen.
Afmetingen stal
In een afdeling van 40 à 50 kalveren worden de dieren in twee rijen van 20 à 25 individuele
boxen aan weerszijden van de voergang geplaatst. De boxen hebben een breedte van 65
tot 70 cm binnenwerks. De centrale verbindingsgang tussen de afdelingen en de voerkeuken is 1,50 meter breed.
De lengte van een afdeling kan - afhankelijk van de boxbreedte - variëren van ca. 15 tot
19 meter binnenwerks. De breedte van een afdeling moet minimaal 7 meter zijn. De hoogte van de zijwanden zal minimaal 2,3 meter moeten zijn. Bij een dakhelling van 20” en een
nokhoogte van ruim 5 meter ontstaat dan een inhoud van 8 à 10 m3 per dier.
Er zijn meerdere materialen die in aanmerking komen voor de wanden van een stal voor
vleeskalveren. Meestal wordt aan een spouwmuur de voorkeur gegeven. De wandconstructie moet goed geïsoleerd zijn.
Dakisolatie
Omdat de stalinhoud voldoende groot moet zijn, komt bij de meest gangbare dakhellingen
(18-22”) alleen maar isolatie onder de dakbedekking in aanmerking. De keuze van het isolatiemateriaal wordt niet alleen bepaald door de isolatiewaarde, maar ook de materiaaleigenschappen zoals brandveiligheid en het gedrag van de materialen in een vochtige omgeving zijn belangrijk. Voor het reinigen van de stal zal de onderzijde van de dakisolatie
glad moeten zijn en bestand tegen reiniging met een hogedrukspuit.
Vloeren
Daar de dieren niet met de vloer in aanraking komen is vloerisolatie niet nodig. De vloer
onder de boxen moet zo glad mogelijk worden afgewerkt vanwege de regelmatige reiniging met water. Een afschot van 4 à 5 cm per meter in de richting van de mestgrup is voor
dit gedeelte noodzakelijk.
De vloer van de voergang moet vlak en stroef zijn afgewerkt.
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Verlichting
Als norm voor daglicht wordt 1/50 van het vloeroppervlak aangehouden. Door ramen in de
zijgevels aan te brengen komt voldoende licht binnen om aan genoemde norm te voldoen.
Een dubbele beglazing is wenselijk om de isolatie van de stal te verbeteren. Een andere
oplossing is het aanbrengen van lichtplaten in het dak.
Bij het werken met kunstlicht moet de verzorger de dieren goed kunnen waarnemen. Er
moet voldoende licht op de dieren en op de vloer- en mestgang vallen. Per acht à tien
boxen is een gloeilamp van 100 watt of een TL-lamp van 40 watt in een waterdichte armatuur aan weerszijden van de voergang voldoende.
Stalklimaat
Het begrip stalklimaat omvat de staltemperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtbeweging en
de samenstelling van de stallucht. Genoemde aspecten staan niet los van elkaar, maar
beïnvloeden elkaar onderling. Het stalklimaat heeft grote invloed op de gezondheid en de
groei van de kalveren.
Temperatuur en luchtvochtigheid
De meest gewenste temperatuur voor jonge dieren bij aanvoer ligt tussen de 15 en 20 graden C. Deze hoge temperatuur kan binnen enkele weken worden afgebouwd. Hoge temperaturen met een hoge luchtvochtigheid worden moeilijk verdragen. Bij gezonde dieren,
die voldoende melk opnemen, is bijverwarming niet noodzakelijk. De relatieve luchtvochtigheid wordt sterk beïnvloed door de temperatuur. De voorkeur gaat uit naar een relatieve
luchtvochtigheid van 70 tot 80%. Te hoge luchtvochtigheid heeft onder andere de volgende nadelen.
- De dieren kunnen warmte en vocht minder goed afstaan.
- Bacteriën en virussen kunnen beter overleven in het milieu.
- Het gebouw heeft meer te verduren en daardoor zullen de onderhoudskosten stijgen.
Luchtbeweging en stallucht
Voor een goede samenstelling van de stallucht moet deze regelmatig ververst worden.
Voor aanvoer van zuurstof en afvoer van afgewerkte lucht, warmte en overtollig vocht is
een goed ventilatiesysteem nodig. Bij ventilatie verplaatst de lucht zich met een zekere
snelheid en deze dient voor kalveren niet te hoog te zijn. Bij elke aanpassing van luchtverplaatsing is voorzichtigheid geboden. In de onmiddellijke omgeving van het dier is een
luchtverplaatsing van 0,15-0,20 meter per seconde toelaatbaar. Dit wil niet zeggen dat op
de voergang geen grotere luchtverplaatsing mag plaats vinden.
Men past in de praktijk twee ventilatiesystemen toe, namelijk mechanische en natuurlijke
ventilatie. Natuurlijke ventilatie is goedkoper, maar heeft haar beperkingen en vraagt meer
aandacht van de verzorger.
Mechanische ventilatie biedt mogelijkheden om op ieder tijdstip elke gewenste Iuchtverversing te verwezenlijken. Bij deze ventilatie onderscheiden we twee systemen, namelijk:
- onderdrukventilatie en
- overdrukventilatie.
Bij de onderdrukventilatie zuigen de ventilatoren de stallucht af. Bij een voldoende capaciteit van de ventilator en de juiste regelapparatuur is het een bedrijfszeker systeem.
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Bij de overdrukventilatie wordt buitenlucht in de stal geblazen en eventueel via buizen en
kokers verdeeld.
Aan- en afvoer van lucht
De luchtinlaten dienen voldoende groot te zijn en de dieren mogen niet rechtstreeks met
de instromende koude lucht in aanraking komen. De luchtaanvoer vindt bijna altijd plaats
voor openingen aan weerszijden van de voergang. Deze zijn voorzien van een verticale
schuif aan de binnenzijde van de stal, waardoor de luchtverversing kan worden geregeld.
Per dier moet een minimale luchtinlaat van 200 cm2 beschikbaar zijn. Hoe verder de luchtaanvoeropeningen uit elkaar liggen, hoe moeilijker de luchtverversing midden in de stal
verloopt. Daarom zijn in grote stallen aan beide zijden inlaatopeningen nodig.
Het afzuigen van de afgewerkte stallucht door middel van ventilatoren wordt algemeen
toegepast. De ventilatoren worden veelal in de nok van de stal geplaatst. De capaciteit van
de ventilator voor luchtverversing moet minimaal 150 m3 per uur per dier kunnen bedragen. In een afdeling met 50 dieren moet dus een ventilatorcapaciteit van 50 x 150 = 7500
m3 per uur worden aangehouden bij een weerstand van 3 mm waterkolom.
Grote ventilatoren kunnen geluidshinder veroorzaken. Wanneer dit het geval is kunnen de
kokers met geluidisolerend materiaal worden uitgevoerd. Eventueel kunnen twee kleine
ventilatoren vlak bij elkaar geplaatst worden.
Voor de bediening van de mechanische ventilatie verdient traploos regelbare apparatuur
de voorkeur. Hierdoor wordt het volop draaien of plotseling stilstaan van de ventilator en
daardoor grote temperatuurschommelingen als gevolg van grote verschillen in de luchtverplaatsing voorkomen. De apparatuur regelt; afhankelijk van de temperatuur, de luchtverplaatsing door het toerental te laten variëren.

Gasstralers vragen als verwarmingssysteem slet:hts
een beperkte investerir‘Q.
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Verwarmingssystemen
Verwarming van een afdeling, waarin tijdens een koude periode jonge dieren worden gestald, is noodzakelijk. De periode is meestal niet lang, twee à vier weken is voldoende.
Voor verwarming van een afdeling kan uit de volgende mogelijkheden worden gekozen.
Gass tralers
Omdat bijverwarming slechts tijdelijk nodig is en gasstralers een beperkte investering vragen, is dit een goedkoop systeem. De stralers moeten, regelmatig verdeeld over de afdeling, opgehangen worden op een hoogte van tenminste 2 meter boven de voergang.
Gasconvectoren
Gasconvectoren kunnen aan een muur of in het midden van de afdeling worden opgehangen. Met een aan de gasconvector verbonden buizensysteem kan de warme lucht beter
door de afdeling worden verdeeld.
Centrale verwarming
Bij centrale verwarming kan de verwarmingsketel al dan niet in combinatie met de warmwatervoorziening worden gebruikt. Het systeem kan met buizen of met radiatoren in de afdeling worden uitgevoerd. De regeling van deze verwarming dient daarbij goed op het ventilatiesysteem te zijn afgestemd. Per afdeling moet de verwarming instelbaar zijn.
Op een aantal bedrijven zijn gunstige ervaringen opgedaan met het aanbrengen van verwarmingsbuizen onder de boxen. Hierdoor wordt de warmte benut op de plaats waar de
kalveren zich in de afdeling bevinden.
Heteluch tkanonnen
Een heteluchtkanon zonder regelmogelijkheden en schoorsteenafvoer is alleen te gebruiken om zojuist schoongemaakte afdelingen snel te laten drogen of om een afdeling bij
lage temperaturen voor de aankomst van de jonge kalveren enige tijd voor te verwarmen.
Gebruik van een dergelijke verwarmingsbron in een stal met kalveren moet vanwege de
hoge luchtsnelheden, temperatuurschommelingen en verbrandingsgassen worden afgeraden.
Eenlingboxen
Tot 1980 werden bijna alle vleeskalveren in eenlingboxen gehuisvest. Als gevolg van het
steeds hoger wordende afleveringsgewicht van de vleeskalveren (figuur 2) zijn de boxen
in de loop van de jaren steeds breder en langer uitgevoerd.
De voordelen van eenlingboxen zijn:
- goede individuele verzorging en controle van de dieren wat de gezondheid en voeropname betreft;
- de dieren kunnen minder gemakkelijk aan elkaar likken en zuigen.
Meestal wordt de box van een harde houtsoort bijvoorbeeld azobé gemaakt. Voor de tussenwanden worden de laatste jaren vaak tweezijdig vlakke astbest-cementplaten gebruikt.
Het voorfront bestaat uit een verticaal uitneembare schuif met afsluitmogelijkheid. De emmers worden in een beugel op een zodanige hoogte geplaatst dat de bodem van de emmer
zich 10 cm boven het lattenrooster bevindt. Tegenwoordig worden meestal emmers van
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Figuur 2
Gemiddeld eindgewicht
vleeskalveren op de L.E.I.
Studiebedrijven 19621983.

Eindgewicht
(kg)
I
220
200
180
160
140

Ij

1962

11

1,

1966

I

[

1970

I

),

,

II

1974

1,

11

1978

1,

,

,

,

1

jaar

1982

15 I gebruikt. Deze zijn voor jonge kalveren gedurende de eerste weken te diep. Daarom
worden voor hen vaak ondiepe schalen met eenzelfde diameter als de emmer gebruikt. De
emmers en de emmerbeugels moeten zodanig zijn geconstrueerd dat de kalveren de emmers niet uit de beugel kunnen wippen. Verder moeten beugels opklapbaar of wegneembaar zijn om bij aflevering van de kalveren verwonding te voorkomen.

Naar de boxbreedte zijn verschillende onderzoeken gedaan met name door het IMAG en
het IVO. In 1982 is geprobeerd een ontwerp Mestkalverenbesluit aangenomen te krijgen
maar dit is verworpen, zodat het Mestkalverenbesluit van 1961 de belangrijkste wetgeving
bleef. Daarin staan geen exacte maten genoemd.
Na een periode van verwarring is overleg gestart met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren; de Nederlandse Vereniging van Kalfvleesproducenten; Kalvermelkfabrikanten; het Produktschap voor Veevoeder, en het Landbouwschap. De belangrijkste werkafspraken zijn als volgt.
Maximaal toelaatbaar koppelgewicht (kg)
Datum van
plaatsing

Boxbreedte*
(cm)

1-1-1985
tot
1-1-1989

1-1-1989
tot
1-1-1994

1-1-1994
tot
1-1-1995

vóór 1-1-1985

60
65
70

220
240
240

200
230
240

200
220
240

n.n.**
n.n.
n.n.

n.n.
n.n.
nn.

tussen 1-1-1985
en 1-1-1987

60
65
70

220
240
240

200
230
240

200
220
240

n.n.
2;

n.n.
n.n.
n.n.

ná 1-1-1987

60
65
70

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

nn.

1-1-1995
tot
1-1-1997

ná
1-1-1997

* Maten zijn binnenwerks.
** n.n. = nieuwe normen, nader te noemen.
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Als gevolg van het steeds
hoger wordende afleveringsgewicht van de vleeskalveren zijn de boxen in de loop
van de jaren steeds breder
en langer uitgevoerd.

Nieuwbouw en verbouw
Bij aanschaf moeten boxen geplaatst worden van minimaal 65 x 170 cm. Beter is het om
nu al direkt te kiezen voor boxen van 70 x 170 cm.
De boxvloer bestaat uit een hardhouten lattenrooster. De latten zijn ca. 70 mm breed x 20
mm dik. De lengte is afhankelijk van de boxbreedte. Tussen de latten is een spleet van
maximaal 25 mm breed toelaatbaar. Tussen de vloer en het lattenrooster is een ruimte van
tenminste 20 cm.

Groephuisvesting
Vanaf 1979 wordt onderzoek gedaan naar het systeem van groepshuisvesting van vleeskalveren. Bij de eerste proeven werden direct na aankomst 5 kalveren los in een groepshok met stro geplaatst. Dit systeem had als nadeel dat de kalveren elkaar konden bezui28

gen (met name navelzuigen) en elkaars urine drinken. Een ander nadeel was het moeilijker kunnen onderkennen van gezondheidsproblemen in de startperiode.
Deze nadelen zijn reden geweest om een ander systeem van groepshuisvesting te ontwikkelen. Hierbij staan de kalveren de eerste 8 tot 10 weken vast aan een halsband en ze zijn
van elkaar gescheiden door al of niet wegneembare tussenschotjes. Het ligstro in de eerste proeven vroeg veel arbeid. Als nadeel van ligstro is gebleken dat de kalveren dit bevuilen en dan opnemen. Daarna zijn hardhouten roostervloeren toegepast met een spleet van
30 mm. De balkdikte is 30 mm en de balkbreedte 70 mm. Het uitglijden van de kalveren
wordt tegengegaan door het aanbrengen van aluminium strippen op de roostervloer, die
haaks op de spleetrichting worden gemonteerd.
Naast onderzoek op proefbedrijven is ook onderzoek gestart op praktijkbedrijven. In dit
onderzoek wordt vooral gelet op het houden, de gezondheid en de produktie-technische
aspecten van de vleeskalveren.
Inrichting

groepshuisvesting

Belangrijk bij de inrichting is dat wordt aangegeven aan welke eisen de groepshuisvesting
moet voldoen. Hierbij valt te denken aan de volgende uitgangspunten.
- Per groep 5 dieren.
- Vloeroppervlak 15 m* per dier.
- Aan het voerhek 0,60 m per kalf.
- Het voerhek kan zelfsluitend zijn of afsluitbaar worden uitgevoerd.
Indien deze uitgangspunten worden gekozen komt men tot een frontbreedte van 3 meter
en een hokdiepte van 2,50 meter. Aan de voorkant kunnen 5 eetplaatsen van 50 cm en

Op 1 mei 1985 bedroeg het totaal aantal kalverplaatsen in groepshuisvesting 34.280. Dit is 4,7% van
het totaal aantal kalverplaatsen.
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één deur van 50 cm worden aangebracht. In de deur kan eventueel een voorraadbakje
voor strobrok geplaatst worden. De groepshokken worden tegen de muur geplaatst, zodat
bij een middengang van 1,751 m de totale breedte van de stal 6,75 m wordt (zie tekening nr.
3751).
Het voerhek en de tussenhekken kunnen van hardhout of gegalvaniseerd ijzer zijn. Een
zelfsluitend voerhek heeft om de volgende redenen de voorkeur.
- De dieren kunnen tijdens het drinken vastgezet worden, waardoor ze andere kalveren
niet verstoten.
- De controle over de melkopname is beter.
- Behandelingen kunnen eventueel aan het voerhek plaats vinden.
In een aantal gevallen heeft men geprobeerd om meer dan 5 dieren per hok te houden.
Meestal ontstaan dan problemen doordat de inhoud (8-9 m3) te klein wordt. Uit de praktijk
komen nu ervaringen beschikbaar. Daaruit blijkt dat er voor- en nadelen zijn verbonden
aan groepshuisvesting tegenover het houden in boxen. Alvorens een beslissing te nemen
is het aan te bevelen op een aantal praktijkbedrijven te gaan kijken. Hierna kunnen dan de
volgende zaken tegen elkaar afgewogen worden.
Voordelen groepshuisvesting
-

Flexibeler in eindgewicht.
Minder slijtage aan hokken.
De kalveren zijn rustiger.
Maatschappelijk gemakkelijker aanvaardbaar.

Nadelen groepshuisvesting
- Individuele controle is moeilijker.
- Ziektebehandeling is moeilijker.
- Indien de dieren te kort hebben vastgestaan (4-6 weken), komt navelzuigen en urinedrinken nog wel eens voor.
In de praktijk is wel gebleken dat er in de groei en voederconversie geen grote verschillen
zijn met boxkalveren. De uitval ligt over het algemeen hoger.
Voerlokaal
Om de melk voor de kalveren snel en hygiënisch te kunnen bereiden moet het voerlokaal
doelmatig zijn ingericht en gemakkelijk schoon te houden. De vloer moet daarvoor vlak
doch stroef zijn en mag niet door zuren kunnen worden aangetast. Een tegel- of epoxymortelvloer verdient daarom aanbeveling. Bij een tegelvloer moeten ook de voegen zuurbestendig zijn. De wanden kunnen geheel of gedeeltelijk worden betegeld of van een epoxyverf worden voorzien.
In het voerlokaal mag geen water blijven staan. Het is nodig om daarvoor in de vloer één of
meer putjes met stankafsluiters aan te brengen. Ook wordt voor dit doei wel een goot met
stalen roosters toegepast. De vloer wordt gelegd met een helling van 2 cm per strekkende
meter naar dit rooster of putjes. Behalve een goede kunstverlichting is daglicht wenselijk.
Daarvoor kunnen enkele klepramen in de wanden worden aangebracht.
Voor het verkijgen van voldoende luchtverversing kan op het dak een luchtkoker (bijvoorbeeld 70 x 70 cm) met een afzuigventilator worden geplaatst. Deze ventilatie is vooral tijdens het bereiden van kalvermelk van belang voor de afvoer van waterdamp.
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Om de melk voor de kalveren snel en hygiënisch te kunnen bereiden moet het voerlokaal doelmatig
zijn ingericht en gemakkelijk schoon te houden.
Een brede toegangsdeur (250 x 300 cm) is nodig om de apparatuur te kunnen plaatsen of
om pallets met gezakte melkpoeder gemakkelijk te kunnen lossen. In het voerlokaal staat
de mengapparatuur voor de bereiding van de kalvermelk. Het aantal mengers en voorraadmengers is afhankelijk van de inhoud en de gewenste capaciteit, het aantal dieren en
de leeftijdsverschillen per bedrijf. Boven deze mengers bevindt zich meestal de voorraad
warm en koud water. Het warme water is in voorraad in een boiler en het koude water in
een voorraadbak. Het warme en koude water wordt automatisch aangevuld.
Bij of in het voerlokaal bevindt zich ook de opslag van melkprodukten, strobrok en produkten zoals medicijnen. De ruimte voor de melkbereiding en voeropslag moeten, in verband
met de looplijnen, centraal liggen en gemakkelijk bereikbaar zijn voor zware vracht- en
bulkwagens. Een goede ruime erfverharding is daarvoor noodzakelijk.
In de voerkeuken kunnen eventueel de volgende apparaten worden opgesteld:
warm-watervoorziening
warm-watervoorraadtank (5 liter/kalverplaats)
koud-watervoorraadtank (5 liter/kalverplaats)
automatische menger (1 à 2 liter/kalverplaats)
voorraadmenger (2 à 4 liter/kalverplaats)
regelautomaat
medicijnenmenger
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Voeropslag
Het voer zit in zakken of in silo’s. Het werken met zakken - van 25 kg - is relatief zwaar
werk. Silo’s geven een zekere arbeidsverlichting, terwijl het de bedrijfshygiëne bevordert.
Vaak worden de silo’s door het dak boven de melkbereidingsruimte geplaatst. Om grote
temperatuurverschillen te voorkomen verdient het aanbeveling de siloruimte te isoleren.
Ook kunnen speciaal daarvoor geschikte silo’s buiten het stalgebouw worden opgesteld.
Bij een gemiddelde voeropname van 15 kg per dier per week zal voor een stal met 500
kalveren aan opslagruimte 500 x 15 x 2 = 15 000 kg aanwezig moeten zijn. Rekening
houdend met m3-gewicht van 500 kg betekent dit 30 m3 netto siloruimte. Deze ruimte kan
in twee silo’s van elk 17 m3 worden ondergebracht.

Het opslaan van het voer in silo’s geeft een zekere arbeidsverlichting, terwijl het de bedrijfshygiëne
bevordert.
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De werkzaamheden in de vleeskalverhouderij omvatten dagelijks terugkerende werkzaamheden zoals voeren en controle, en periodiek voorkomende werkzaamheden. Deze
laatste werkzaamheden komen minder vaak voor. De benodigde arbeid ervoor is weinig
afhankelijk van de wijze van huisvesten; wel van het aantal malen opzetten, de bedrijfsuitrusting en de werkmethoden.
Punten die de arbeidsbehoefte bepalen zijn indeling en inrichting van de stal, inrichting
van het voerlokaal, de capaciteit van de mengers en het voeren van strobrok en controle.
Melkbereiding
De kalvermelk wordt bereid in mengers met warm water. De melkpoeder en het water
moeten intensief gemengd worden. De juiste mengtemperatuur van de melkpoeder is afhankelijk van het merk. Door toevoeging van koud water wordt deze melk daarna afgekoeld tot een drinkbare temperatuur van 40 à 41 “C. Om dit mengen met koud water in een
zo kort mogelijke tijd uit te kunnen voeren is een voorraadtank met koud en warm water
nodig. Hiervoor wordt de norm van 5 I per box gehanteerd.
De keuze van de menginstallatie is afhankelijk van het aantal kalveren. In de praktijk zien
we dat bij meer dan 500 kalveren een automatische menginstallatie wordt overwogen.

Het aanmaken van het voer kan volledig worden

37

Het mengsysteem is bij alle installaties vrijwel gelijk. De verschillen in arbeidstijd worden
veroorzaakt door de mate van mechanisatie en automatisering, de inhoud van de mengers
en de inhoud van de voorraadmengers.
Tabel 9 geeft een indruk omtrent de capaciteitsverschillen van de verschillende mengsysternen.
Tabel 9

Arbeidsbehoefte bij verschillende melkbereidingssystemen

Methode Opslag
melkpoeder
silo
silo

Bediening
menginstallatie

silo
zakken
zakken

automatisch
elektronische
regelkast
automatisch
handwerk
handwerk

zakken
silo
zakken

handwerk
handwerk
handwerk

3x
1 x
1 x
1 x
2x
1 x

Mantijd per 100
kalveren
~~
in minuten
in uren per
per keer
21weken

Inhoud
voorraadmenger

totaal

1500

3000

4500

0,24

1.18

1000

1500
1660
-

2500
2410
1800
1700

2,68
3,lO
3,92
6,35

13,13
15,19
19,21
31,12

-

1200
1200
500

8,86
9,03
9,50

43,41
44,25
46,55

menger

750
600
1200
500
1200
600
500

-

Vanuit de menger of de voorraadmengers wordt de melk via de melkleiding naar de afdelingen gepompt. Op de melkleiding is een snelkoppeling gemonteerd, waaraan de melkleiding met tapkraan bevestigd wordt. Hiermee wordt de melk in de emmers voor de dieren
afgetapt. De capaciteit is afhankelijk van de hoeveelheid per dier en de pompcapaciteit.
De meeste bedrijven hebben bij het bereiden van de melk in korte tijd veel warm water
nodig. Daarvoor wordt water van tevoren opgewarmd en in een geïsoleerde voorraadtank
opgeslagen. Voor de inhoud van deze geisoleerde tank wordt wel de norm van 5 liter per
kalf aangehouden.
Voor het opwarmen van water kan uit de volgende apparatuur een keus gemaakt worden.
Gasgeiser
Bij een beperkt aantal dieren kan van een gasgeiser gebruik gemaakt worden. Het water
moet tenminste 80 “C zijn. Vanwege de beperkte capaciteit van een gasgeiser vraagt het
enige tijd voor het benodigde water is getapt. Een geiser is dus alleen toepasbaar op zeer
kleine bedrijven.
Warm-waterboiler
Van warm-waterboilers bestaan gasgestookte en elektrische uitvoeringen. Bij een elektrische boiler kan het warme water gedeeltelijk met het goedkopere nachtstroomtarief worden verkregen. Welke apparatuur het goedkoopste is, is afhankelijk van de tarieven voor
de gassoort en elektriciteit. Bij meer dan 100 kalveren is de watervoorraad van een boiler
echter gering. In de meeste gevallen is een extra voorraadtank met warm water nodig.
Warm-waterketel
Afhankelijk van de uitvoering kan een warm-waterketel in korte tijd veel warm water opleveren. Een warm-waterketel wordt met gas of olie gestookt en beschikt over een grote
brander. Er dient tevens een voorraadtank voor warm water aanwezig te zijn.
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Indien men over voldoende goedkope vaste brandstoffen zoals briketten of hout beschikt. kan het verantwoord zijn met een allesbrander het benodigde water te verwarmen.
Allesbrander (experimenteel)
Indien men over voldoende goedkope vaste brandstoffen zoals briketten of hout beschikt,
kan het verantwoord zijn om met een allesbrander het nodige water te verwarmen. Wel
vraagt het stoken van een allesbrander meer aandacht en tijd, doch dit kan door een besparing op energiekosten worden gecompenseerd. Om de bezwaren van rook, stank en
roetneerslag te beperken moeten de uitvoering van de schoorsteen en de allesbrander aan
wettelijke eisen voldoen. Het verdient uit het oogpunt van hygiëne aanbeveling om een
allesbrander in een aparte ruimte en niet in de voerkeuken op te stellen.
Zonnecollector (experimenteel)
Het water voor de bereiding van kalvermelk kan met een zonnecollector verwarmd worden. Naast een zonnecollector zal altijd nog een ander verwarmingsapparaat aanwezig
moeten zijn.

Er zijn verschillende methoden om melk aan vleeskalveren te verstrekken.
Rijdende menger met emmers of slang
Bij het uitgroeien naar grotere eenheden is het sjouwen met emmers vervangen door de
verrijdbare menger met een inhoud van enkele honderden liters. In de voerkeuken wordt
de melk in deze menger klaargemaakt en hierin naar de stal gereden. Daar kan de melk in
39

Door middel van een melkpomp en voEAang met
pistool kan de gewenste
hoeveelheid melk rechtstreeks in de! emmers voor
de boxen WClrden gedoseerd.

emmers worden afgetapt. Ook kan door middel van een melkpomp en slang met pistool de
melk in de gewenste hoeveelheid rechtstreeks in de emmers voor de boxen worden gedoseerd.
Stationaire menger met slang
De menger en de melkpomp worden vast opgesteld in het voerlokaal. Voor het transport
van de melk wordt een vaste leiding van kunststof aangebracht vanaf het voerlokaal naar
alle stallen of afdelingen. Tijdens het voeren wordt de voerslang met pistool met een snelkoppeling op de hoofdleiding aangesloten. Per afdeling is één aansluitpunt voldoende.
Automatische mengapparatuur met slang
Op bedrijven met 300 tot 500 vleeskalveren wordt vaak door twee personen gewerkt waarbij één persoon het voer in het voerlokaal aanmaakt, terwijl de ander met de slang de melk
in de emmers doseert.
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Het aanmaken van het voer kan ook worden geautomatiseerd met behulp van een machine, bestaande uit een elektrische regelkast, een op een bascule geplaatste menger, een
pomp en een voorraadmenger voor de aangemaakte kalvermelk. Hierbij hoort ook een
bulksilo of een voorraadbak voor de melkpoeder. Zie tekening nr. 3834. Tijdens het voeren
worden de ingestelde hoeveelheden melkpoeder en warm of koud water in de menger gebracht en goed gemend in de voorraadmenger overgepompt. Dit herhaalt zich een vooraf
ingesteld aantal keren, waarbij zonodig de mengverhouding kan worden veranderd. Vanuit
de voorraadmenger wordt de kalvermelk door de vaste kunststofleiding naar de afdelingen
gepompt en daar met een voerslang in de emmers voor de kalveren gebracht. Wanneer
het voeren langzamer verloopt dan de voorraadvorming, wordt automatisch in de voorraadmenger de aanmaak enige tijd stopgezet.
Kalverdrinkautomaat (experimenteel)
Een kalverdrinkautomaat bestaat uit een drinkbox en een melkautomaat waarin door verwarmings- en doseerapparatuur uit water en melkpoeder volgens de gewenste samenstelling melk met een temperatuur van 38 tot 40 “C wordt bereid. Uit een speen in de drinkbox
kunnen de in groepen gehuisveste dieren onbeperkt drinken. Het is ook mogelijk hierbij
een computer gestuurd herkenningssysteem toe te passen. leder kalf krijgt dan een zendertje om de nek, waarmee het dier toegang tot de speen kan krijgen. Een computerprogramma zorgt ervoor dat het kalf gespreid over de dag in een aantal porties zijn totale rantsoen op kan nemen. Als het dier zijn portie heeft gehad gaat de speen terug in de ruststand
waardoor onnodig luchtzuigen wordt voorkomen. Tijdens de groei zal de hoeveelheid melk
die het dier per dag mag opnemen regelmatig via de computer moeten worden bijgesteld.
Momenteel worden met dit systeem proeven genomen.
Verdelen
Het voeren van de kalveren gebeurt in emmers, die vastgezet zijn in beugels. Gedurende
de eerste weken worden in plaats van emmers ook wel drinkkommen gebruikt. Het dose-

Het voeren van de kalveren gebeurt in emmers die vastgezet zijn in beugels. Gedurende de eerste
weken worden in plaats van emmers ook wel drinkkommen gebruikt.
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ren van de melk geschiedt meestal op het oog. Soms zijn in de emmers maatverdelingen
aangebracht. Deze zijn echter bij het verdelen slecht zichtbaar.
Aan de melkslang zit een afsluiter. In de praktijk worden drie soorten afsluiters gebruikt:
het tappistool (in de vorm van een benzinetapkraan); de kogelkraan of het drukventiel. In
arbeidstijd zijn geen verschillen waargenomen tussen de drie soorten van afsluiters.
In de tabel 10 is de invloed van de werkmethoden en de huisvesting bij het voeren te zien.
Uit deze tabel blijkt dat één zelfsluitend voerhek meer arbeid vraagt dan het gebruikelijke
repelhek (12%) bij groepshuisvesting. Indien dit zelfsluitende voerhek nog voorzien is van
een draaibaar emmerrek, vraagt het 16% meer arbeid. Toch heeft een zelfsluitend voerhek grote voordelen bij de individuele verzorging van de dieren. Snelle drinkers profiteren
bij het gewone repelhek nogal eens ten koste van de tragere drinkers. Ook is het bij een
zelfsluitend voerhek mogelijk de goede drinkers/groeiers wat meer te verstrekken.
Tabel 10

Invloed van werkmethode en huisvesting op voeren van de melk met slangmethode uitgedrukt in manuren per 100 kalverplaatsen

Huisvesting
Voerhek

Groepshuisvesting

Boxen
repelhek

repelhek

Aan- en afkoppelen slang inc. verplaatsen
Spoelwater uit leiding
Emmers inzetten
Voerhek dichtmaken
Restmelk verzamelen
Emmers draaien
Melkprodukten verdelen
Totale mantijd in minuten per
100 kalveren per keer
Totale mantijd in uren per
100 kalveren per 21 weken

zelfsluitend
a

Methode

voerhek
-~
b

0,92
0,51
0,40
2,55
0,96
10,22

0,92
0,51
0,40
1,65
0,96
10,36

0,92
0,51
0,40
3,50
0,96
10,36

0,92
0,51
0,40
3,50
0,96
0,70
10,36

15,56

14,80

16,65

17,35

76,24

72,52

81,59

85,02

Reinigen
De hygiëne speelt in de vleeskalverhouderij een grote rol. Wanneer daar onvoldoende
aandacht voor is, wordt de kans op infectie erg groot. Het reinigen kan onderverdeeld wor-

Hygiëne speelt in de vleeskalverenhouderij een grote
rol. Wanneer daar onvoldoende aandacht voor is,
wordt de kans op infecties
erg groot. Regelmatige reiniging van drinkgerei hoort
daar zonder meer bij.
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den in dagelijks terugkerende werkzaamheden zoals het reinigen van voerlokaal, emmers,
apparatuur en het verwijderen van de gemorste melk en mest. Daarnaast moet het reinigen van de melkleidingen, het naspoelen van de mengers eens in de week gebeuren.
Grondig reinigen en ontsmetten van stal en stalinrichting nadat de dieren zijn afgevoerd,
voorkomt overdracht van infecties.
Controle
Een goede controle op afwijkingen bij de dieren is van groot belang. Meestal wordt deze
uitgevoerd voor en tijdens het voeren van de kalveren. Dit is ook het eenvoudigste omdat
men aan de melkopname van het dier kan zien of er afwijkingen zijn.
In tabel 11 staan taaktijden vermeld. Uit deze tabel blijkt dat er geen verschil is in arbeid
tussen boxen en groepshuisvesting. Ook is duidelijk dat het werk rond het voeren 80-90%
uitmaakt van de totale tijd voor de verzorging. Opgemerkt dient nog te worden dat in deze
tabel geen rekening is gehouden met het algemene werk, bedrijfsleiding, enz.
Tabel 11

Taaktijden in uren per mestperiode van 23 weken
Box
200

Box
400

Box
600

G roeps
400

Groeps
600

1. Aan- en afloop + mengen +
verdelen + reinigen + controle
2. Gezondheidszorg
3. Werk rond opstallen
4. Werk rond afleveren
5. Reinigingswerk

462,0
10,8
794
532
25,9

645,3
21,6
14,9
10,3
51,9

729,3
32,4
22,3
15,5
77,8

626,3
21,6
205
10,o
42,4

702,9
32,4
30,8
15,o
63,6

Totaal
Per kalf

511,3
2,55

744,0
1,86

877,3
1,46

720,8
1,80

844,7
1,40

Huisvesting
Aantal dieren
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6. ENERGIE

Op een bedrijf met vleeskalveren is dagelijks warm water nodig voor het aanmaken van de
kunstmelk, het schoonmaken van de emmers, mengers, melkleidingen etc. Daarnaast is
soms nog warmte nodig voor het bijverwarmen van de stallen, vooral als kalveren opgezet
worden in een koude periode. Het energiegebruik op een vleeskalverbedrijf vormt een
aanzienlijke kostenpost. Het consultentschap voor de rundveehouderij te Arnhem heeft in
1982 een enquête gehouden naar de energiekosten op bedrijven met vleeskalveren. Van
45 bedrijven is de opgave over de brandstof- en stroomkosten weergegeven in tabel 12.
Tabel 12

Kosten per kalverplaats per jaar voor verwarming van water en stal en stroomkosten (guldens) (1982)

Soort brandstof
Aardgas
Olie
Propaangas
Elektriciteit
- natuurlijke ventilatie
- mechanische ventilatie

Aantal
bedrijven

Kosten per
kalverplaats per jaar

Spreiding

27
10
8

16,15
30,63
29,57

9,26-22,43
22,46-41,40
18,90-4589

6
25

3,77
11,60

2,66- 543
6,56-16,03

In tabel 13 zijn de kosten voor verwarming van water en stal bij elkaar opgeteld. Wanneer
we alleen de kosten voor het verwarmen van water voor het aanmaken van de kunstmelk
berekenen, worden de bedragen ongeveer als in tabel 13.
Tabel 13

Brandstofkosten voor verwarming van water per afgeleverd vleeskalf (guldens) (1984)

Brandstof

Prijs

Aardgas
Olie
Propaan
Bruinkoolbriketten
Futurex

0,63/m3
0,85/liter
0,85/liter
220 per ton 1 65/m3
350 per ton

Kosten per
afgeleverd vleeskalf
9,00
1150
15,25
7,00
7,00

Omdat deze kosten aanzienlijk zijn is het nuttig na te gaan hoe op deze kosten bespaard
kan worden. De kosten voor de verwarming van water worden vooral bepaald door de
soort brandstof, de isolatie van de verwarmingsinstallatie en het rendement. Op deze drie
punten zal nader ingegaan worden.
Soort brandstof
De meest gebruikte ,,normale” brandstoffen zijn aardgas, huisbrandolie of propaan. Bedrijven die op het aardgasnet zijn aangesloten zijn in het voordeel omdat aardgas per eenheid
warmte goedkoper is dan olie. Of dat nog lang zal blijven is echter twijfelachtig.
Doordat het rendement in de vleeskalverhouderij onder andere afhankelijk is van lage
energieprijzen is de laatste jaren veel belangstelling ontstaan voor zogenaamde vaste
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Zonnecollectoren kunnen op de grotere vleeskalverbedrijven een besparing geven op de energiekosten. Omdat de overheid het gebruik van zonneboilerinstallaties wil bevorderen worden hiervoor subsidies gegeven.
brandstoffen. De meest gebruikte brandstoffen zijn bruinkoolbriketten, petroleumcokes
(handelsnaam Futurex) en hout. Deze brandstoffen zijn vaak goedkoper dan olie of propaan Bij het gebruik van vaste brandstoffen moet geinvesteerd worden in een installatie
die geschikt is om vaste brandstoffen in te stoken en in een opslag. Daarnaast komt er
extra werk aan te pas voor het stoken, het toezicht houden en de opslag van de brandstof.
De kosten daarvan moeten opwegen tegen de besparingen die ermee bereikt kunnen worden.
Het gebruik van vaste brandstoffen is voor de omwonenden vaak minder prettig. Soms
gaat het gebruik samen met rook, roet, stof en/of stank. Het is dan ook dringend gewenst
om van de leverancier van de verbrandingsinstallaties en van de leverancier van de brandstof schriftelijke garantie te vragen tegen eventueel afsluiten van de installatie door de
overheid. Tevens moeten afspraken met de leverancier van de brandstof gemaakt worden
over de prijs op langere termijn.
Bedrijven die nog een goede olie- of gasgestookte verwarmingsinstallatie hebben en toch
aan energiebesparing willen doen komen in aanmerking voor een zonneboilerinstallatie.
Deze installaties kunnen een energiebesparing opleveren van ongeveer 40%. Omdat de
overheid het gebruik van zonneboilerinstallaties wil bevorderen worden hiervoor subsidies
gegeven. Hierdoor kan met name voor de grotere bedrijven vaak een rendabele opzet gemaakt worden. Bovendien behoudt men het gemak dat een olie of gasgestookte verwarmingsinstallatie geeft. In tabel 14 is een overzicht gegeven van enkele belangrijke
waarden van brandstoffen.
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Tabel 14

Stookwaarden en rendementen van brandstoffen

Produkt

Stookwaarde per kg
MJ

Bruinkoolbriketten
Huisbrandolie
Propaan LPG
Aardgas
Petroleumcokes
1 cal
1J

= 4,187 J
= 0,238 cal

20
42
46
32
33

Gem.rendement

kcal
4
10
10
7
7

760
000
950
690
800

70
80
85
85
70

1 kW = 860 kcal = 3600 kJ
50 kW = 43 000 kcal

Isolatie
De meeste vleeskalverbedrijven hebben bij het voeren in korte tijd veel warm water nodig.
Daarom is dit water van te voren opgewarmd en in een geïsoleerd vat opgeslagen. Met
name aan het isoleren van het opslagvat en bijbehorende leidingen dient veel aandacht
besteed te worden. Bij slechte isolatie kunnen aanzienlijke verliezen aan ruimte ontstaan.
Wanneer de ruimte waarin het opslagvat en de verwarmingsinstallatie staan ook op koude
dagen aangenaam warm is, is het met de isolatie van het vat vaak niet best gesteld.
Rendement verwarmingsinstallatie
Het rendement van een installatie is onder andere afhankelijk van de soort brandstof, de
kwaliteit van de installatie en de onderhoudstoestand van de installatie. Vooral dit laatste
is door de gebruiker te beïnvloeden. Zo is het van groot belang dat de brander en de warmtewisselaar van de installatie niet vervuilen en dat de luchtaanvoer en de rookgasafvoer
optimaal verlopen. Bij de meeste kalverenhouders wordt de verwarmingsinstallatie zo intensief gebruikt dat deze twee keer per jaar schoongemaakt en gecontroleerd moet worden. Goed onderhoud betaalt zich gemakkelijk terug in de vorm van een lagere brandstofrekening.
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7. GEZONDHEIDSZORG

ALGEMEEN
In de sector van de kalfsvleesproduktie is het handhaven van de gezondheid van grote
economische betekenis. We moeten dus streven naar een goede gezondheidstoestand en
deze bewaken door stoornissen te voorkomen of tijdig te corrigeren.
Een aantal oorzaken van ziekten zijn: aangeboren afwijkingen, infecties, voedings- of voederingsfactoren, combinaties van factoren.
Aangeboren afwijkingen
Aangeboren afwijkingen kunnen zichtbaar zijn, zoals kromme voorbenen, een gespleten
bovenlip of een strekpoot. Ze kunnen ook onzichtbaar zijn zoals een ,,open” hart of een
verminderd vermogen om infecties af te weren of te controleren.
Infecties
Bij infectie-ziekten spelen ‘micro-organismen (smetstoffen) een rol die zich in één of meer
lichaamsweefsels vermeerderen. Hier veroorzaken ze door hun vermeerdering en/of produktie van gifstoffen (toxinen) schade.
Het in aanraking komen met de betreffende micro-organismen noemen we besmetting. Het
indringen en vermeerderen in het lichaam is dan de infectie. Dit ,,binnen dringen” gebeurt
via slijmvliezen, bijvoorbeeld van de ademhalingswegen of van het maagdarmkanaal. Andere mogelijkheden zijn via wondjes in de huid, slijmvliezen van ogen en geslachtsorganen, tepels enz.
Voeding+ of voederingsfactoren
Problemen met de voeding of met de wijze van voeren kunnen een aanleiding zijn tot een
gestoorde spijsvertering. Ook aandoeningen aan andere orgaansystemen zoals de huid of
het zenuwstelsel kunnen daar een gevolg van zijn.
Een niet goed verlopende spijsvertering zal gepaard gaan met symptomen van ziekte,
zoals gestoorde eetlust, produceren van afwijkende mest of oplopen door een overmatige
vorming van gassen. Daarnaast kunnen veranderingen in het haarkleed en het gedrag optreden.
Combinaties van factoren
Wanneer bijvoorbeeld de voeding niet in orde is, kan dit tot een verminderde weerstand of
een grotere vatbaarheid voor infecties leiden. Zo kunnen ziektebeelden ontstaan met verschillende oorzaken.
ZIEKTEN VAN HET MAAGDARMKANAAL
Aandoeningen van het maagdarmkanaal komen relatief veel voor in de startperiode. Als
startperiode gelden dan de eerste drie weken na het opzetten. In het algemeen is diarree
in deze periode het meest in het oog lopende symptoom. Daaraan worden verschillende
namen gegeven zoals start-, overgangs- of voedingsdiarree. Overigens zegt dit alleen
maar iets over een veronderstelde relatie met start of voeding, maar niets over de directe
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Problemen met de voeding of met de wijze van voeren kunnen aanleiding zijn tot een gestoorde spijsvertering. Deze kan gepaard gaan met symptomen als gestoorde eetlust, afwijkende mest of overmatige vorming van gassen bij de dieren.

oorzaak. Diarree is alleen een symptoom en voor bestrijding ervan zal de oorzaak bekend
moeten zijn.
Diarree met infectieuze oorzaak
Besmetting met ziektekiemen kunnen de kalveren op doen, bij de melkveehouder, tijdens
het transport en op de markt of overlaadplaats. Wanneer deze tot ziekte leiden, treedt een
verspreiding van de smetstof binnen de koppel op.
Extra gevoelig kunnen de dieren zijn door een minder goede verzorging en/of andere verzwakkende factoren zoals vochtgebrek, onrust, vermoeidheid of koude ligging. In deze periode zijn vooral virusinfecties van veel belang. Deze beschadigen het darmslijmvlies. Andere micro-organismen kunnen deze processen verergeren. Daarnaast kunnen er infecties met specifieke bacteriën optreden, zoals bij paratyfus en bij bepaalde clostridium
infecties.
Diarree met niet-infectieuze oorzaak
Bij diarree met niet-infectieuze oorzaak zijn geen ziektekiemen in het spel. Een gestoorde
vertering van opgenomen melk kan aanleiding zijn tot het ontstaan van diarree. Ook een te
snelle darmpassage van de voedselbrei of een onvoldoende opname van vocht en/of verteerd voedsel door de wand van de darm kunnen een oorzaak zijn.
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Startdiarree kan ontstaan door ondervoeding en een lage omgevingstemperatuur. Het
treedt op tussen de derde en de tiende dag na opzetten. Als gevolg van startdiarree zijn de
dieren aanvankelijk niet ziek, maar kunnen wel verzwakken. Infecties in het darmkanaal
kunnen als bijkomende factor betekenis hebben.
Bij opname van te veel melk in één keer kan de normale eerste afbraak van eiwitten gestoord zijn. De vertering in de dunne darm zal dan bemoeilijkt worden. Dit kan leiden tot
een overmatige groei van de normaal in de darm aanwezige bacteriesoorten, die nu onverteerde eiwitten te verwerken krijgen. Daardoor treedt een beschadiging van de wand en
een gestoorde opname (absorptie) op.
Een andere aanleiding tot diarree kan zijn ,,melk in de pens”. Deze voormaag is immers
niet in staat melk te verteren. Wanneer hierin toch melk komt in plaats van in de lebmaag,
zal die melk hier een bacteriële afbraak ondergaan, die te vergelijken is met een rottingsproces. Het gevolg is een ontsteking van de penswand, met in het algemeen een heel
chronisch verloop. Vaak zal eveneens een ontsteking van de lebmaag kunnen volgen. Deze produceert nu geen normale hoeveelheden maagsap meer en de eerder geschetste
verteringsstoornis in het darmkanaal zal het gevolg kunnen zijn.
Hoe komt melk in de pens? Dit kan komen door ,,foutief drinken” door het kalf en/of door
het niet goed functioneren van de slokdarmsleuf, die door de pens naar de lebmaag loopt.
Dit ,,pensdrinken” kan veroorzaakt worden door het gewend zijn aan zuigen in plaats van
aan drinken of door veranderingen bij het voeren (andere emmer, andere smaak, onrust,
andere tijd, enz.). Een andere mogelijkheid is het teruglopen in de pens uit een (overvulde)
lebmaag.
Wanneer bijvoorbeeld de vetdeeltjes in de melk erg groot zijn door een onjuiste bereiding
of een minder goede kwaliteit van de kalvermelkpoeder kan een gestoorde vetvertering
optreden. Een gevolg kan zijn ,,vetdiarree”, waarbij de droge stof van de geproduceerde
mest voor een groot deel uit onverteerde vetten bestaat of veel zouten van vetzuren bevat.
Meestal spelen hier voedertechnische fouten een rol.
Het doel zal moeten zijn herstel van een normale vertering te bewerkstelligen. De oorzaak
moet dan worden weggenomen.
Voorzorgsmaafrege/
Ter voorkoming van diarree met niet-infectieuze oorzaak moet een volledige vertering bevorderd worden. Belangrijk is het geven van kleine porties melk, die licht verteerbaar is. Dit
betekent: goede kwaliteit en bereiding. Wel is noodzakelijk dat het dagrantsoen toereikend
is voor de onderhoudsbehoefte. Dit houdt globaal in dat het dagrantsoen aan droge stof
(poeder) 1% van het lichaamsgewicht van het kalf moet zijn. De vochtvoorziening zal dan
nog niet optimaal zijn. Het streven is 10% van het lichaamsgewicht per dag.
Heel gunstig is bijvoorbeeld viermaal per dag voeren en naast de melk nog extra water
geven. Het kost extra werk maar het loont de moeite! Ook het regelmatig voeren van kleine
hoeveelheden ruwvoer, bijvoorbeeld strobrok, schijnt gunstig te werken om niet-infectieuze diarree te voorkomen.
Overige aandoeningen maagdarmkanaal
Bij het oplopen, trommelzucht (meestal in de eerste vier weken) ontstaat een overmatige
produktie van gas, door bacteriële omzettingen van opgenomen melk of voer . Deze gas49

produktie kan optreden in de darm, de pens of soms in de lebmaag. Bij gasvorming in de
darm zal de buikomvang gelijkmatig toenemen. Het wordt vooral waargenomen bij de nog
jonge kalveren bij niet infectieuze verteringsstoornissen. Soms is het een voorloper van
diarree. Gasophoping in de darm verdwijnt als regel na een korte periode van voeronthouding. Het verstrekken van actieve kool (norit) kan gunstig werken. Daarnaast voeren met
kleine porties.
Gasophoping in de pens geeft meer een verdikking aan vooral de linker buikwand, achter
de ribben. Deze aandoening heeft de neiging gemakkelijk in herhaling te treden. Er ontstaan dan chronische veranderingen in de wand van de pens. Bij dergelijke zieke dieren
treedt vermagering op en ook zo nu en dan diarree of mest van een andere afwijkende
samenstelling (klei-achtig).
Een met gas gevulde pens kan men door middel van een sonde (in noodgeval een tuinslang) ,,ontlucht” worden. Daarmee is het gistingsproces nog niet overwonnen. De oorzaak zal weggenomen moeten worden. Er moet een einde gemaakt worden aan de te
grote activiteit van de pensbacteriën.
Een andere oplossing is het toedienen van andere bacteriën aan de pensinhoud. Dit kan
door het toedienen van pensvloeistof van gezonde herkauwers. Het in de pens vloeien van
melk kan worden verminderd door met een drijfspeen te voeren. Overvoedering moet worden voorkomen. Het bijvoeren van strobrok is niet altijd een goede weg om trommelzucht
te voorkomen. Mogelijk moeten er dan andere eisen aan het ruwvoer worden gesteld.
Bij hardnekkig herhaald optreden van oplopen door gasvorming in de pens is naast melkvoedering het regelmatig bijvoeren van gras of voordroogkuil te overwegen. Een deel van
deze dieren redt het niet en zal aan deze aandoening sterven.
Bij verstopping of na 2 dagen vasten wordt geen mest meer uitgescheiden. Na enige tijd
neemt de eetlust af en de buikomvang toe. Bij uitsluitend melkvoedering zal een verstopping slechts zelden optreden. Soms komt het bij of direct na aanvoer voor.
Verstopping wordt wel gezien bij bijvoeren van strobrok en bij te weiging vocht (weinig
melk of ingedikte melk). Het is ook mogelijk bij hoge omgevingstemperaturen en droge
lucht. Het toedienen van een laxeermiddel zal als regel tot herstel leiden.
ZIEKTEN VAN DE ADEMHALINGSORGANEN
Tot de ademhalingsorganen rekenen we de luchtwegen, het longweefsel en de long- en
borstvliezen. Tot de voorste luchtwegen behoren onder andere neus, keel, strottehoofd en
luchtpijp. Tot de diepere of achterste luchtwegen rekenen we de grote en kleine bronchiën
en de longen. De longen zijn omgeven door longvliezen en liggen in de borstholte die bedekt is met het borstvlies.
Ontstaan
Verreweg de meeste aandoeningen van de ademhalingsorganen zijn het gevolg van infecties. Ze komen betrekkelijk veel voor bij jonge dieren en vaak als groepsziekte. Een ongunstige factor is het houden van veel dieren in één ruimte. Besmetting kan ontstaan langs
verschillende wegen.
Via koppelgenoot: er zijn dieren die smetstof bij zich dragen in ,,rustende” toestand. Op
zeker moment leidt dit tot een actieve infectie waarbij dan smetstof wordt uitgescheiden en
koppelgenoten besmet worden.
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Voor een goede gezondheid is het nodig zoveel mogelijk besmetting van buiten het bedrijf te voorkomen.

Via buitenaf (veldvirus): vooral dieren met een minder goede weerstand kunnen door in- of
meegebrachte smetstof ge’infecteerd raken.
Via bloedbaan: dit kan gebeuren wanneer kiemen zich met het bloed verspreiden vanuit
andere ziekteprocessen. Dit gebeurt onder andere bij paratyfus en navelontstekingen.
Bij het optreden van veel luchtweginfecties in een stal is het goed de ventilatie te controleren. Een hoge luchtvochtigheid kan verantwoordelijk zijn voor een relatief langduriger
overleven van smetstof. Te droge lucht irriteert en beschadigt slijmvliezen. Deze zullen
dan gevoeliger voor infecties worden. Ventilatie betekent luchtverversing maar tegelijk
aanvoer van veelal koude lucht en soms ook een intensieve luchtbeweging. Deze laatste
twee factoren maken een beheersing en regeling van het luchtstromingspatroon noodzakelij k.
Verschijnselen
Dieren met luchtweginfecties zullen wat natte neuzen hebben en traanogen. Verder zal
vooral hoesten optreden. Wanneer de diepere luchtwegen mee (gaan) doen, treedt in het
begin meestal koorts op. De ademhaling wordt sneller en de dieren zullen zich ziek tonen.
Zij zijn minder attent op hetgeen in hun omgeving gebeurt, zij drinken trager en hebben
een haarkleed met overeindstaand haar, de lichaamstemperatuur zal verhoogd zijn,
meestal boven de 40 “C.
Bij een verder verloop kunnen de verschijnselen ernstiger worden. Er kan dan een duidelij51

ke buikademhaling optreden en de in- of uitademing kan extra bemoeilijkt worden. Het
,,ziek-zijn” zal nu veel duidelijker worden. De kalveren komen bijvoorbeeld niet overeind
maar liggen met de kop in de zijde. Soms is er geen koorts meer, maar is er alleen wat
verhoging (39,4 à 39,8 “C).
In heel slepende gevallen zijn de dieren dor en vermagerd. Er is duidelijke buikademhaling
(,,buikslag”) en soms een heel vieze, wat etterige neusuitvloeiing, die zichtbaar ,,plakt”
rond de neusgaten (dit laatste niet te verwisselen met wat door de neus teruggevloeide
melk!).
Behandeling
De te nemen maatregelen tegen ademhalingsziekten zullen moeten worden aangepast
aan de ernst en de aard van de verschijnselen en de uitgebreidheid binnen de koppel.
Wanneer een enkel dier ziek is kan deze individueel behandeld worden. Treedt uitbreiding
op naar vijf à tien procent van de koppel, dan is een koppelbehandeling te overwegen. Het
rantsoen kan worden verminderd om de ademhaling minder te belasten.
Bij verstrekking van medicamenten via de melk moet men zich ervan overtuigen dat de
eiwitten uit de melk geen ongunstige effecten op de medicamenten hebben. Zie hiervoor
de gebruiksaanwijzing. Anders moeten deze verstrekt worden in water of water met een
smaakstof. De dierenarts kan u hierover informeren.
Individuele patiënten met een aandoening van de ademhalingsorganen kunnen eventueel
ook per injectie behandeld worden. Daarbij kunnen dan ook middelen gebruikt worden die
niet voor toepassing via het maagdarmkanaal in aanmerking komen.
Een koppelbehandeling voor een luchtweg-infectie moet volgens voorschrift van de
dierenarts uitgevoerd worden. Wanneer daarna nog een aantal zieke dieren overblijft, kunnen deze eventueel individueel behandeld worden via het drinken of door middel van inspuiten. Steeds moet het resultaat kritisch beoordeeld worden.
Voorzorgsmaatregelen
De belangrijkste voorzorgsmaatregel bij het voorkomen van ademhalingsziekten is het
zorgen voor en handhaven van een goed stal- en boxklimaat. Verder dienen zieke dieren
met luchtweginfecties geweerd of verwijderd te worden en ook moeten geen kalveren hier
en daar ,,tussengepoot” worden. Bij een optreden van hoest dient een goede en deskundige beoordeling van de ernst en wenselijkheid om medicamenten te verstrekken plaats te
vinden.
In principe zijn er ook mogelijkheden voor preventie door middel van vaccinaties. Goede
en geschikte vaccins tegen Iuchtweginfectis bij deze nog jonge dieren zijn er niet, met uitzondering van vaccins voor IBR en para-influenza. Vaccins tegen andere smetstoffen zijn
gemaakt voor het vaccineren van wat oudere kalveren en geven veelal teleurstellende
resultaten bij dieren beneden twee tot vier maanden.
BACTERIËLE INFECTIES
Paratyfus is een ziekte veroorzaakt door een infectie met paratyfusbacteriën (Salmonel/ae). Deze komen voor bij de mens en talrijke diersoorten. Aanvankelijk kwamen incidenteel ziektegevalen voor bij de vleeskalveren. Later is er een sterke toename van het aantal
ziektegevallen, waardoor paratyfus nu de meest voorkomende oorzaak van sterfte is. Vast
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staat dat de sinds 1973 veelvuldig optredende infecties veroorzaakt werden door salmonella-stammen die met kalveren uit het buitenland werden geïmporteerd.
Van paratyfusbacteriën bestaat een groot aantal soorten. Voor de vleeskalveren zijn daar
van twee belangrijk, namelijk de Salmonella dublin en Salmonella typhimurium. Van elke
soort bestaat weer een aantal stammen, waarvan een paar duidelijk ziekte veroorzaken bij
vleeskalveren.
Besmetting met salmonella-bacteriën komt in het algemeen via de mond en het maagdarmkanaal tot stand. Binnengekomen bacteriën dringen in de darmwand en proberen
zich hier te vermeerderen. Wanneer dit lukt treedt verspreiding binnen de wand op en
eventueel via de bloedbaan. Een besmetting zal in veel gevallen niet direct tot ziekte leiden maar wel tot een sluimerende infectie. Dit is afhankelijk van de toestand van de darmwand, de verdediging of actieve afweer van de gastheer en ook het aanwezig zijn van natuurlijke darmkiemen. Bij verzwakking of veranderde omstandigheden in het darmkanaal
treedt uitbreiding op en ontstaan duidelijke ziekteverschijnselen. Met de vaak dunne mest
worden veel bacteriën uitgescheiden.
Uit onderzoek is komen vast te staan dat besmetting met de bij kalveren ziekte veroorzakende paratyfuskiemen in het algemeen pas plaatsvindt na het verlaten van de melkveebedrijven. Deze bacteriën handhaven zich dus uitsluitend binnen de sector vleeskalveren.
Onder andere worden de vervoersmiddelen gezien als een plaats van smetstofoverdracht.
Besmetting daarvan kan tot stand komen door het afvoeren van muiters en het vervoer van
oudere kalveren naar het slachthuis. Deze kunnen weliswaar al lang hersteld zijn van een
paratyfus-infectie maar scheiden soms nog bacteriën met de mest uit. Verder kan de mens
door middel van het meenemen van mest aan schoeisel of kleding deze infectie binnenslepen.
Verschijnselen
Bij een infectie met Salmonella typhymurium zijn de volgende ziekteverschijnselen waar
te nemen.
- Deze ziekte treedt meestal op in de eerste weken.
- De kalveren zijn wat suf en weinig actief.
- De dieren drinken niet of drinken traag.
- Ze hebben diarree. De aard van de diarree kan een aanwijzing zijn. Er zit veel slijm en
vellen in, soms met bloed.
- Ze worden later dor en vermageren snel.
De kans op herstel van duidelijk zieke dieren is beperkt. Dit is mede afhankelijk van de
toestand van de kalveren bij het optreden van de infectie, het instellen van een behandeling en van de verdere verzorging. Ziekten die op deze vorm van paratyfus kunnen lijken
zijn darm-virusinfecties met een ernstig verloop en eventueel niet-infectieuze darmstoornissen.
Het ziektebeeld door infecties met Salmonella dublin treedt vooral op in de tweede
levensmaand en soms ook wel bij oudere kalveren. In veel gevallen komen ontstekingsprocessen in de darmwand voor, maar toch ontstaat niet altijd diarree (ongeveer bij de
helft van de zieke dieren). De volgende ziekteverschijnselen zijn te noemen.
- De dieren zijn opvallend stil.
- Het drinken gaat traag of wordt geweigerd.
- De kalveren hebben duidelijk koorts.
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Sommige dieren hebben longaandoeningen en hoesten daardoor of hebben een snelle
en afwijkende ademhaling.
De dieren worden dun in de buik.
Later is er een sterke vermagering en wordt de huid strak en ontstaat een los haarkleed.
Na verloop van enige tijd zijn er soms complicaties in de vorm van gewrichtsontstekingen of hersenaandoeningen.
Zo nu en dan wordt afsterven van delen van de oren en staart gezien.
Ook bij Salmonella dublin infecties is de kans op herstel beperkt en deze zal afhankelijk
zijn van de weerstand van de kalveren en de verstrekte medicijnen en de verzorging. Het
sterftepercentage varieert nogal, van 5 tot 25%. Daarnaast is de kans op chronisch zieke
dieren of achterblijvers groot. Heel belangrijk voor vaststelling van de ziekte is onderzoek
van mest van zieke dieren, die nog niet behandeld zijn. Mestmonsters van vier of zes dieren moeten snel naar de Gezondheidsdienst voor Dieren gebracht worden. Verder is
onderzoek van eventueel gestorven dieren een middel de mogelijke ziekte vast te stellen.
Ziekten die op paratyfus S. dublin gelijken zijn vooral de luchtweginfecties en paratyfus
welke door S. typhimurium veroorzaakt wordt.
Behandeling
De behandeling zal altijd uit twee maatregelen moeten bestaan. Op de eerste plaats het
bestrijden van de paratyfuskiemen in de darmwand of andere organen en daarnaast het
nemen van maatregelen om de beschadigingen als het gevolg van het ontstekingsproces
zo goed mogelijk te behandelen. Daarnaast moeten de afweermogelijkheden van het dier
gestimuleerd worden.
Wanneer een geneesmiddel met de melk wordt toegediend, moet men ervan verzekerd
zijn dat de werkzaamheid niet door de melkbestanddelen verminderd wordt. Bij een wat
langdurige behandeling moet opgepast worden dat het betreffende kalf niet teveel schade
ondervindt van het geneesmiddel door neven-effecten of door vergiftiging. De ziekteverwekkende salmonella-bacteriën bij vleeskalveren zijn nog maar weinig gevoelig voor de
gebruikelijke antibacteriële geneesmiddelen. Bij darmontsteking door S. typhimurium kunnen de volgende ondersteunende maatregelen genoemd worden.
Bij zieke dieren twee à drie voedingen vervangen door water met elektrolyten.
Frequenter voeren per dag (extra vochttoediening).
Verzorging optimaliseren.
Staltemperatuur 18-20 “C.
Droge roosters, houtkrullen.
Na het betreden van een afdeling met zieke dieren schoeisel en handen ontsmetten.
Bij paratyfus veroorzaakt door S. dublin moeten altijd middelen gebruikt worden die ook
actief zijn buiten het darmkanaal. Als ondersteunende maatregelen kunnen de volgende
punten in acht genomen worden.
- Voedingsrantsoen halveren en pas weer verhogen wanneer de dieren er om vragen.
- Eventueel vocht met elektrolyten bijvoeren om vochtvoorziening veilig te stellen.
- Hygiënische maatregelen.
- Zorgen voor een optimale ventilatie bij de dan optredende uitwendige klimaatsomstandigheden.

54

Voorzorgsmaatregelen
Om paratyfus op een bedrijf te voorkomen zullen maatregelen enerzijds altijd bestaan uit
het voorkomen of beperken van de besmetting en anderzijds uit het in stand houden van
de weerstand van de dieren door verzorging, voeding en klimaat. Bij het voorkomen van
besmetting moet in de eerste plaats gedacht worden aan het doorbreken van de kringloop
van de paratyfus. Dat houdt in hygiëne bij het vervoer, ontsmetting van de te gebruiken
veewagens en dergelijke. Een tweede maatregel is de insleep via personen voorkomen.
Het gebruik van een ontsmettingsbak of bedrijfslaarzen is zonder meer aan te bevelen.
Het in stand houden van de weerstand betekent dat het voer goed bereid en regelmatig
verstrekt wordt en dat gezorgd wordt voor voldoende vocht. Kleine hoeveelheden worden
het best verteerd. Een gestoorde vertering kan het best verholpen worden met onthouden
van één of meer malen melk.
Ter voorkoming van paratyfus worden uit voorzorg ook wel medicamenten gegeven. Het
effect hiervan is nogal teleurstellend. Het is niet mogelijk alle salmonella-bacteriën in de
dieren te doden. Als groot nadeel is er de snelle resistentie-ontwikkeling en daarnaast een
negatieve invloed op de kolonisatieresistentie. Dit laatste betekent dat, wanneer met het
verstrekken van medicamenten gestopt wordt, het bacterieleven in de darm zodanig gewijzigd is dat de aanwezige paratyfuskiemen extra kansen krijgen zich te vermeerderen (te
,,koloniseren”). De mogelijkheden van een vaccinatie zijn heel beperkt. Er is te enten
tegen infecties met S. dublin maar niet tegen die met S. typhimurium. Verder heeft de vaccinatie nogal wat nadelen en is die alleen onder bepaalde voorwaarden uit te voeren.
De paratyfuskiemen die ziekte bij kalveren veroorzaken, zijn in principe niet ongevaarlijk
voor de mens. Vooral een besmetting bij verzwakte personen en jonge kinderen moet worden voorkomen. Het dient aanbeveling deze personen niet in de stal te laten bij aanwezigheid van paratyfus of verdenking hiervan. Verder kan besmetting van verzorgers beperkt
worden door het wassen van handen en andere hygiënische maatregelen.

Onder andere worden vervoersmiddelen gezien als
een plaats van smetstofoverdracht van paratyfus.

Infecties met colibacteriën komen vooral voor in de eerste levensdagen, dus op de melkveebedrijven. Er is een bepaalde colibacterie die geboortediarree kan veroorzaken, door55

dat de kiemen in de darm sterk vermenigvuldigen en zich aan de darmwand hechten. Het
gevolg is onder andere een gestoorde opname-functie met daardoor een waterdunne diarree. Deze kan snel tot overmatig vocht en zoutverlies leiden. Behandeling met bepaalde
antibiotica kan herstel geven, maar het verstrekken van extra vocht is zonder meer gewenst. Na herstel kunnen deze kalveren door de opgetreden verzwakking gevoelig zijn
voor andere infecties.
Voorzorgsmaatregelen
Het ligt voor de hand dat het voorkomen van deze coli-infecties een zaak is voor de melkveehouder. Eventueel aangetaste dieren moeten op het bedrijf blijven tot ze geheel hersteld zijn.
Om infecties met colibacteriën te voorkomen is een goede hygiëne (in de kalverstal) een
noodzaak. Daarnaast is het tijdig verstrekken van voldoende biest noodzakelijk. Wel moeten zich in deze biest voldoende beschermende antistoffen tegen de betreffende bacterie
bevinden. Eén en ander is te controleren in het laboratorium. Voor het praktische van biest
met veel antistoffen kan vaccinatie van de hoogdragende koeien een goede aanvulling
zijn.
Kalverdifterie is een plaatselijk optredende ontsteking in de slijmvliezen van mond- en
keelholte. Een infectie kan een diepgaand ontstekingsproces met weefselverval veroorzaken. Een dergelijk proces doet zich vaak in de wang voor waardoor zich een uitwendig
zichtbare zwelling ontwikkelt. Zit de ontsteking op het strottehoofd, dan treedt een geremde ademhaling op. Aangetaste dieren kunnen moeilijker slikken en bij opname van ruwvoer zien we speekselen. Bij een inwendig onderzoek van de mond is de aandoening
meestal wel waar te nemen. Om de ziekte bij koppelgenoten te voorkomen is het noodzakelijk lik-contacten met andere dieren te verhinderen. Ook moeten andere kalveren niet uit
de emmer van een dier met difterie drinken.
VIRUSINFECTIES
Naast bacteriën zijn er virussen die ziekten veroorzaken. De voor vleeskalveren belangrijke virusinfecties worden hier behandeld.
Pinkengriep is een virusinfectie van de luchtwegen, met in een aantal gevallen een herkenbaar ziektebeeld. De smetstof is het Bovine Respiratory Syncytial virus meestal RS
genoemd. De eerste infectie met deze smetstof van een rund of kalf kan aanleiding geven
tot ziekteverschijnselen. Soms zijn deze maar heel gering. Bij kalveren van twee tot twaalf
maanden oud kunnen ze wel ernstig zijn. Bij de jongere is het beeld vaak minder duidelijk.
Herinfecties kunnen al na enige maanden optreden maar zullen als regel niet tot ziekte
leiden.
Pinkengriep is een echte koppelinfectie, die begint met veelvuldig hoesten, vochtige neuzen en traanogen. Na een paar dagen kan bij een licht verloop vlot herstel optreden, maar
de verschijnselen kunnen bij een uitbreiding van de infectie verder in het longweefsel ook
verergeren. De dieren worden nu ziek en soms is er een duidelijke ontsteking van de oogslijmvliezen en bij nader onderzoek kan in veel gevallen longontsteking vastgesteld worden. Er kan koorts zijn, maar dat hoeft niet in dit tweede stadium. De ademhaling wordt erg
hoog, wat naast het koppelsgewijs optreden het meest typisch is. Ook dit beschreven stadium kan spontaan herstellen. Bij jonge dieren, zoals vleeskalveren, kunnen bacteriële in56

fecties de longontsteking verergeren of voortzetten. Daarnaast kan bij ongunstige klimaatomstandigheden de virusinfectie een meer slepend verloop krijgen of met andere woorden
chronisch worden. Dergelijke dieren zullen sterk in groei achterblijven. Soms treedt er in
het stadium met longontsteking longjacht op, waarbij de kalveren erg benauwd worden en
door verstikking kunnen sterven.
Wanneer de FISvirusinfectie een licht verloop heeft is deze niet als zodanig bij de geïnfecteerde dieren te herkennen. Zo kan para-influenza er dan veel op lijken, een virusinfectie
die als regel veel milder verloopt.
Behandelen
In de periode dat er alleen een virusinfectie is, kan slechts de ontsteking wat geremd worden en moet voor rust en een goede ventilatie gezorgd worden. Dit laatste is van veel betekenis.
Eventuele secundaire (bijkomende) bacteriële infecties moeten bestreden worden met antibiotica door de melk. De keuze valt daarvoor op middelen die goed in het longweefsel
dringen. Treedt longjacht op, dan moet het longoedeem bestreden worden door het bevorderen van de circulatie en vochtafdrijving.
Voorzorgsmaatregelen
Pinkengriep is een wat grillige aandoening met een niet te voorspellen verloop terwijl de
therapeutische mogelijkheden erg beperkt zijn. Dit zijn redenen om veel waarde te hechten aan de preventie. Deze berust op zoötechnische maatregelen zoals gunstige huisvesting en een goed stalklimaat en een eventuele vaccinatie. Helaas voldoet een enting bij
jonge kalveren maar ten dele. Vaccinaties beneden de leeftijd van drie en een halve
maand worden in een deel van de gevallen onmogelijk gemaakt door de aanwezigheid van
moederlijke antilichamen.
Het ziektebeeld van para-influenza vertoont veel overeenkomst met de ziekteverschijnselen bij het begin van een pinkengriep-infectie. Para-influenza komt alleen voor bij jonge
kalveren. Vrijwel alle kalveren maken in hun eerste levensmaanden deze infectie door.
Para-influenza is net als pinkengriep een groepsziekte met vooral hoesten als opvallend
verschijnsel, een versnelde ademhaling en traanogen. Wel is deze infectie over het algemeen goedaardiger dan pinkengriep. Longontsteking treedt bijvoorbeeld minder dikwijls
op, maar para-influenza kan wel bacteriële longontsteking inleiden. Juist hierdoor neemt
para-influenza bij jonge kalveren toch een belangrijke plaats in als ziekteoorzaak.
Voorzorgsmaatregelen en behandeling
Een goede klimaatregeling zal het verloop gunstig beïnvloeden. Bij een wat ernstiger verloop kunnen bepaalde geneesmiddelen een en ander afzwakken.
Treden er bijkomende bacteriële infecties op dan moeten deze eveneens behandeld worden. Om ziekte door para-influenza te voorkomen zijn vaccinaties, naast de zoötechnische
maatregelen noodzakelijk.
De letters IBR duiden een ziektebeeld aan en zijn afkomstig van de naam Infectieuze Bovine Rhinotrachei’tis (besmettelijke ontsteking van neus- en luchtwegen bij het rund). De
oorzaak is het bovine herpesvirus 1, in het dagelijks spraakgebruik ook wel IBR-virus ge57

noemd. De ziekte is over de gehele wereld bekend. Bij onze vleeskalveren zien we betrekkelijk weinig IBR.
Infecties met het IBR-virus veroorzaken een ontsteking van vooral de voorste luchtwegen.
Vrijwel altijd is er een duidelijke aantasting van het neusslijmvlies en/of de keel en soms
ook van de luchtpijp, bronchiën en oogslijmvliezen. In het begin is er een overdadige
vochtafscheiding in de vorm van neusuitvloeiing en door het moeilijke slikken speekselvloed. In een wat later stadium wordt de neusuitvloeiing slijmerig met bloed en etter erin.
Soms stinkt de uitgeademde lucht naar afstervend weefsel. De keelontsteking kan aanleiding geven tot snurken. De ontsteking van het oogslijmvlies veroorzaakt meestal ook nogal wat etter.
De ontstekingsprocessen bij IBR gaan tot diep in het weefsel, waardoor bepaalde bacteriesoorten een kans krijgen zich te vermeerderen. Deze kiemen kunnen bij jonge kalveren
ook ontstekingsprocessen in de longen veroorzaken waarbij dan veel verval van weefsel
optreedt.
Behandeling
Een behandeling van zieke dieren geschiedt met antibiotica met een breed werkingsgebied en een goed doordringend vermogen. Daarnaast is verlaging van het voederniveau
en een goede ventilatie gewenst. Bij het vroegtijdig vaststellen van IBR bij kalveren in een
groep verdient het aanbeveling de nog niet zieke dieren te vaccineren.
Voorzorgsmaatregelen
Tegen IBR kan geënt worden. Bij (heel) jonge kalveren kan met goed gevolg de entstof via
de neus op het slijmvlies toegediend worden. IBR komt niet zo veel voor dat in het algemeen preventief geënt moet worden.
Virusdiarree is een bij jongvee optredende virusinfectie, waarbij vooral de darmwand
wordt aangetast. Bij jonge kalveren die deze infectie doormaken treedt veelal de aandoening van de luchtwegen op de voorgrond. Het betreffende virus staat bekend als Bovine
Virus diarree-virus (BVD-virus). Het ziektebeeld komt voor bij geïmporteerde kalveren,
maar ook wel bij onze Nederlandse. Meestal zijn er niet veel tegelijk ziek en het duurt een
paar weken voor de infectie binnen de koppel voorbij is.
Deze virusinfectie gaat gepaard met veel speekselen door aantasting van het slijmvlies
van mond en keel. Kalveren met BVD tonen zich meestal erg ziek en komen vaak niet uit
zichzelf overeind. De ademhaling is versneld, meestal is er koorts en verder zijn er altijd
traanogen, neusuitvloeiing en ontstoken slijmvliezen. In een aantal gevallen ontwikkelt
zich snel een heftige bacteriële long- en borstvliesontsteking, die zich snel kan uitbreiden.
Bij aanwezigheid van deze ziekte bij vleeskalveren zullen de kalveren meestal individueel
behandeld worden.
De ziekte van Aujeszky is een virusinfectie die het centrale zenuwstelsel aantast. Daardoor heeft zij enige gelijkenis met hondsdolheid of rabiës. Een andere naam is dan ook
pseudo-rabiës.
Een besmetting met het virus is altijd afkomstig van varkens. Alleen varkens scheiden de
smetstof uit en verspreiden deze. De bestrijding van de ziekte van Aujeszky bij rundvee
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Een grondige reiniging van
een afdeling na aflevering
van de vleeskalveren kan
een boel narigheid voorkomen.

moet dan ook gebeuren door het voorkomen van alle luchtcontact met varkens en/of doelmatige vaccinatie van deze diersoort.
AFWIJKINGEN ALS GEVOLG VAN INFECTIEZIEKTEN

Een ontsteking van en rond de navel komt veelvuldig voor als gevolg van een plaatselijke
infectie in de eerste levensdagen. Deze ontsteking kan wat slepend verlopen en een ,,dikke navel” veroorzaken. Het betreffende dier kan hierdoor een groeivertraging hebben
maar vooral in een wat later levensstadium kunnen nare complicaties optreden. Hierbij valt
te denken aan gewrichtsontsteking, hersenontsteking, abcessen in longen of lever, enz.
Deze aandoeningen hebben allemaal geringe kansen op herstel en zijn daarom economisch nadelig. Kalveren met navelontsteking zijn dan ook dieren die een extra risico lopen.
Een ontsteking van één of meer gewrichten zal meestal tot ernstige kreupelheid leiden.
Bij jonge kalveren komt deze aandoening nogal eens voor en is dan een ,,restverschijnsel”
van een eerder opgetreden algemene bacteriële infectie. Behandeling leidt zelden tot herstel.
NIET-INFECTIEUZE ZIEKTEN
Naast ziekten die door diverse smetstoffen veroorzaakt worden, zijn er talrijke aandoeningen door andere oorzaken. Dit kunnen voedingsfactoren zijn of stoornissen van orgaanfuncties. Enkele van deze ziekten, die voor vleeskalveren van belang zijn worden hier genoemd.
Bloedarmoede is een toestand waarbij te weinig bloedkleurstof (in de rode bloedcellen) in
het bloed aanwezig is. Hierdoor wordt het vervoer van zuurstof naar de weefsels beperkt.
Bij een tekort van enige betekenis zal de ademhaling versneld zijn, de groei achterblijven
en de eetlust verminderd kunnen zijn. Ook zullen dergelijke dieren een verlaagd weerstandsvermogen tegen infecties hebben. Bloedarmoede is een gevolg van een onvoldoende aanmaak van bloedkleurstof of een te grote afbraak. Bij vleeskalveren treedt onvol59

doende aanmaak op, omdat niet genoeg ijzer in het rantsoen aanwezig is voor een optimale produktie van bloedkleurstof. Ook voor de spierkleurstof dient o.a. ijzer als bouwsteen.
De opname van ijzer via ijzerhoudend water heeft meestal betrekkelijk weinig betekenis.
De hoeveelheid die hiermede wordt opgenomen, is meestal maar een klein deel van hetgeen totaal wordt opgenomen. Bij verdenking van een te vroeg ontwikkelde bloedarmoede
wordt meestal extra ijzer door de melk verstrekt (,,sporen”).
Hyperthermie is een ziektetoestand waarbij het dier zijn overtollig geproduceerde warmte
niet kwijt kan. Hierdoor gaat de lichaamstemperatuur stijgen. Vervolgens wordt de ademhaling versneld en treedt wat slijmerige neusvloeiing op. Vaak is de mest wat dun. De dieren tonen opvallende dorst.
Omstandigheden die kunnen leiden tot een onvoldoende warmte-afgifte zien we bij hoge
staltemperaturen met een hoge relatieve vochtigheid. Dit betekent dat het stalklimaat tot
een aanvaardbaar peil moet worden teruggebracht, eventueel moeten de dieren naar buiten of naar elders. De hoeveelheid voer moet worden verlaagd evenals de temperatuur
van de drinkmelk.
HUIDAANDOENINGEN
Huidaandoeningen komen bij vleeskalveren regelmatig voor. Bij de oorzaken maken we
onderscheid tussen in- en uitwendige.
Inwendige oorzaken kunnen tot verschillende huidveranderingen leiden. Bekend is onder
andere exantheen. Hierbij treden oppervlakkige veranderingen in de huid op als gevolg
van een inwendige ziekte. Het is te vergelijken met mazelen bij de mens en bepaalde vormen van parathyfus bij het kalf. Ook overgevoeligheidsreacties in de huid na opname van
vreemde voedercomponenten of medicamenten zijn te beschouwen als een vorm van
exantheem. Zo ook de huidveranderingen die bij een afwijkende vetvertering kunnen optreden.
Lokaal kunnen de hiervoor genoemde processen leiden tot kaalheid. We zien dit soms optreden na wat langdurige verteringsstoornissen.
Huidparasie ten
Huidparasieten zoals luizen, mijten en schimmels kunnen huidaandoeningen en onrust
veroorzaken. Ze leven ,,uitwendig” bij hun gastdieren, bijvoorbeeld op of in de huid.
Vachtluizen en bloedzuigende luizen zijn verantwoordelijk voor kale plekken in de vacht
en voor jeuk. Verder veroorzaken ze onrust. Een preventieve bestrijding is gewenst (scheren !).
Vliegen en andere insekten, waaronder steekvliegen, kunnen onrust en hierdoor schade
veroorzaken. Zeker in warmere tijden is een bestrijding gewenst.
Schurftmijten kunnen oorzaak zijn van schurft. Bij vleeskalveren komt schurft bij uitzondering voor.
Huidschimmels zijn bekend als veroorzakers van huidschimmelziekte of trichofytie. Ook
bij vleeskalveren treedt deze vorm van eczeem regelmatig op. Bestrijding is gewenst. De
voor gewone schurft bestemde middelen zullen geen schimmeleczemen kunnen genezen.
Daarvoor zijn andere middelen nodig. De bij de runderen voorkomende huidschimmels
kunnen ook bij de mens eczeem geven. Dit is bekend als ringvuur, een nogal hinderlijke en
soms moeilijk te genezen huidaandoening.
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Bij huidontsteking zijn ook de diepere huidweefsels betrokken. Dit kan ontstaan uit eczeem of door aanhoudend schuren. Het komt ook wel door ,,doorliggen” of verwonding van
de huid.
Bijzondere vormen van huidontsteking kunnen aanleiding geven tot woekering van de opperhuid. Soms treedt dan plooivorming op. We spreken wel van olifantshuid, die bijvoorbeeld bij een gestoorde zinkstofwisseling optreedt.
Bij een oorontsteking is de uitwendige gehoorgang ontstoken. In het algemeen is dan uitvloeiing waarneembaar. Het oor hangt af en soms zijn de betreffende dieren wat ziek. Bij
ongunstig verloop is er kans op complicaties. Een vroegtijdige plaatselijke behandeling
geeft als regel snel herstel. Eventueel kan een injectie met een antibioticum gedurende
enkele dagen ondersteunend werken. Bij middenoorontsteking kan een blijvende aantasting van de evenwichtsorganen optreden.
TEKORTEN OF DEFICIËNTIES
Met deficiëntie wordt een tekort aan een bepaald voedingsbestanddeel in het rantsoen bedoeld. Zo’n tekort kan leiden tot ziekteverschijnselen, die soms karakteristiek zijn voor het
betreffende tekort. De belangrijkste tekorten bij vleeskalveren zijn ongetwijfeld een (tijdelijk) gebrek aan water en/of voedingsstoffen. De kans op het ontstaan hiervan bestaat
duidelijk ook bij langdurige of steeds terugkerende diarree. Dergelijke dieren gaan rillen,
krijgen een vertraagde hartslag en zien er dor uit.
Tekorten aan mineralen of van bepaalde spore-elementen zijn van minder betekenis bij
vleeskalveren, omdat bij de bereiding van kalvermelkpoeders veel zorg aan de juiste doseringen wordt besteed. Een tekort aan natrium, carbonaten en kalium kan optreden bij de
al genoemde langdurige of ernstige diarree. De mineraal- en waterhuishouding kan op deze wijze ernstig verstoord worden. Een verstrekking van elektrolyten bij het optreden van
diarree zal tekorten aan deze mineralen tegengaan.
Ook een niet voldoende vitamine-voorziening zal onder normale omstandigheden bij
vleeskalveren zelden of nooit optreden. Wel kan na ziekte een tijdelijk tekort aan bijvoorbeeld vitamine A betekenis hebben. Een extra gift hiervan kan de kans op deficiëntie voorkomen.
VERGIFTIGINGEN
Vergiftigingen zullen bij vleeskalveren kunnen optreden door opname van giftige stoffen,
zoals bestrijdingsmiddelen en onjuist gedoseerde medicamenten. Ook kunnen stoffen
uit de directe omgeving vergiftigingen veroorzaken, zoals bepaalde houtconserveringsmiddelen of loodhoudende verf. In lang bewaarde melkpoeders kunnen zich schimmels
ontwikkelen die giftige stoffen vormen. Gassen als zwavelwaterstof en andere zwavelverbindingen kunnen uit gier of mestkelders ontsnappen bij het roeren en/of uitrijden en sterfte veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen zijn geboden.
De meeste vergiftigingen zullen veroorzaakt worden door mengfouten en onoordeelkundig
medicijngebruik. Met name de zogenaamde chematherapeutica zijn in dit opzicht ongunstig, zoals furoxone en in mindere mate quinolineverbindingen, chlooramfenicol en colistine. Vooral door doseringsfouten zijn veel vergiftigingen met furoxone opgetreden. Bij een
acute vergiftiging treden zenuwverschijnselen op de voorgrond. De dieren zijn erg onrustig
en reageren overmatig op het normale gebeuren.
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8. AFZET EN SLACHTKWALITEIT

Ongeveer 95% van de kalverslachtingen vinden plaats op een 12-tal slachtbedrijven. Voor
het merendeel zijn dit particuliere slachthuizen. De slachting vindt plaats volgens een uniform slachtsysteem onder controle van de Internationale Controle Maatschappij (KM). Op
basis van het geslachtgewicht wordt via een standaard aanhoudingspercentage teruggerekend naar het levendgewicht en daarop uitbetaald. Prijzen in de vleeskalverhouderij
hebben dan ook betrekking op de prijs per kg levendgewicht.
Uniformering slachten en wegen van vleeskalveren
Sinds 1 januari 1980 is het voor kalverslachterijen die minstens 4000 vleeskalveren per
jaar slachten, mogelijk om vrijwillig een overeenkomst met het PVV (Produktschap voor
Vee en Vlees) te tekenen waardoor zij zich verplichten zich te houden aan de daarin voorgeschreven uniforme regels voor het slachten en wegen van vleeskalveren. Zij verplichten
zich daardoor ook controle toe te staan. Op hun bonnen, facturen enz. mogen zij dan
vermelden: ,,pvv-regeling slachting en weging van vleeskalveren”. De leverancier die zo’n
afrekening thuis krijgt weet dan, dat het slachten en wegen op de overeengekomen en objectief gecontroleerde manier heeft plaatsgevonden. Dat is een extra garantie.
Niet alleen wat,. . .
Voor een uniforme bepaling van het (koud) geslachtgewicht van de karkassen, zodat verschillen daarin geen concurrentiemiddel meer zijn, schrijft de pvv-regeling nauwkeurig
voor, wat vóór het wegen van het karkas verwijderd mag worden. Dat zijn onderpoten, kop,
halszwezerik, huid, prostaat, pezerik, milt, het aarseinde, het uiervet en het hartzakje.
In de borst- en buikholte moeten volgende organen aanwezig blijven: het longblaasje, de
lever, de nieren en het niervet, het middenrif, het slotvet en een nader omschreven deel
van de aorta.
Is vóór weging méér afgesneden, bijvoorbeeld op grond van een keuringsbeslissing, dan
moet het gewicht daarvan bijgeteld worden. Dat moet apart op het weegbriefje of de gewichtslijsten vermeld worden. Voor afgekeurde levers of nieren is daarvoor al een vast gewicht bepaald. Voor levers 3,9 kg; voor nieren 0,3 kg per stuk. Bedrijven die ritueel slachten, zijn verplicht om, als deze slachtwijze systematisch afwijkt van de voorgeschreven
slachtwijze, een correctiefactor toe te passen.

. . . óók hoe!
Naast de omschrijving van de onderdelen die al dan niet vóór weging van het karkas verwijderd mogen worden zijn in de pvv-regeling nog een paar belangrijke zaken vastgelegd.
Zo is het voor de leverancier van belang, dat zijn vleeskalveren zo spoedig mogelijk na
aankomst op het slachtbedrijf worden gewogen om gewichtsverlies zoveel mogelijk te beperken. Daarom is de contractant (de slachterij dus) verplicht om vóór het einde van zijn
werkdag een aanvoerschema met tijdschema voor de volgende slachtdag samen te stellen. De dan aan te voeren kalveren moeten uiterlijk 2,5 uur na de aanvoer (geslacht) gewogen worden en bij afrekening op basis van werkelijk levend gewicht uiterlijk binnen l,5 uur.
Datum en tijdstip van aanvoer dienen door een automatische datum- en tijdsregistratie
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vastgesteld te worden. Aan de leverancier wordt daarvan een afschrift ter beschikking gesteld.
Arriveren de dieren later op de slachterij dan is gepland - en kunnen ze niet meer diezelfde dag geslacht worden - dan moet dat onmiddellijk aan de leverancier gemeld worden.
Deze kalveren dienen dan de eerstvolgende dag bij voorrang te worden geslacht. Afhankelijk van wie aansprakelijk gesteld kan worden voor het ,,overliggen” van de dieren, wordt
de toegestane korting van 2% op het gewicht bij de omrekening van warm geslachtgewicht naar koud geslachtgewicht verminderd danwel verhoogd met één kilogram per kalf.
Gewichtsverlies kan óók optreden, wanneer (extra) lang gewacht wordt met het wegen na
het slachten. Daarom is een tijdsverloop voorgeschreven van maximaal 45 minuten tussen het wegen en het begin van onthuiden. Wordt die termijn overschreden, dan moet de
slachter de toegestane 2% korting bij de omrekening van warm geslachtgewicht naar koud
geslachtgewicht met 1 kg per kalf verminderen. Behalve dat op het weegbriefje of de gewichtlijst natuurlijk de datum en het uur van wegen (automatisch) vermeld dienen te zijn,
moeten daarop afgedrukt worden de naam en het adres van de slachtplaats, het vastgestelde gewicht en het merknummer van het dier. De slachter is er namelijk verantwoordelijk voor, dat de aangevoerde dieren gemerkt zijn.
De controle op deze regeling werd uitgevoerd door de Internationale Controle Maatschappij (ICM). Met ingang van 1 april 1986 wordt de classificatie uitgevoerd door het VIB.
Classificatie
Op verzoek van het bedrijfsleven heeft het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV) in overleg met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO) te Zeist richtlijnen opgesteld
voor kalverslachterijen om kalverkarkassen op uniforme wijze te kunnen indelen naar kwaliteit. Het EUROP-systeem voor runderkarkassen is er de basis van.
De karkassen worden ingedeeld naar bevleesdheid (klassen E, U, R, 0 en P), en naar vetheid (klassen 1 t/m 5). Desgewenst kan een verdere indeling in subklassen worden aangeduid met: +, 0 en -. Een uniforme indeling naar vleeskleur zal op korte termijn aan het
systeem worden toegevoegd (figuur 3).
De slachterijen voeren, op basis van vrijwilligheid, de classificatie zelf uit, maar worden ten
behoeve van de uniformiteit vanwege het PVV geïnstrueerd en gecontroleerd. Voorlopig
worden de kwaliteitsklassen niet verplicht op de karkassen gestempeld. Wel dienen de
slachterijen de classificatiegegevens beschikbaar te hebben voor de betreffende leveranciers. Het PVV verstrekt aan bedrijfsclassificateurs een verklaring (attest) wanneer zij de
instructie gevolgd hebben en dat zij gedurende een jaar de richtlijnen naar wens hebben
toegepast. Momenteel wordt deze classificatie op bescheiden schaal gebruikt. Voordelen
van de EUROP-classificatie voor de slachtbedrijven zijn een goede toetsing van de inkoop, mogelijkheden tot verkoop op basis van minimale kwaliteitsnormen en een uniforme
taal in de internationale handel. Het voordeel voor de vleeskalverhouders is dat zij de classificatiegegevens kunnen gebruiken bij de aankoop van de kalveren en het mestsysteem.
In de toekomst kunnen de slachtgegevens wellicht gekoppeld worden aan de identificatiegegevens van de nuchtere kalveren op de melkveebedrijven en zo bijdragen tot een beter
fokbeleid ten aanzien van de vleesproduktiegeschiktheid van de Nederlandse melkveestapel.
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Figuur 3

Indeling van vleeskalveren volgens EUROP-systeem
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alle profielen rond tot zeer rond, uitzonderlijke spierontwikkeling. STOMP: sterk gerond. RUG:
breed en zeer dik tot op de schouder, doornuitsteeksels niet waarneembaar. SCHOUDER: sterk
gerond. BOVENBIL EN DIKKE LENDE: zeer bol en sterk gerond.
ZEER GOED
profielen over het geheel rond, sterke spierontwikkeling. STOMP: gerond. RUG: breed en dik tot
op de schouder, doornuitsteeksels niet waarneembaar. SCHOUDER: gerond, bol en gespierd.
BOVENBIL EN DIKKE LENDE: gerond.
GOED
over het geheel rechte profielen. goede spierontwrkkelrng. STOMP: goed ontwikkeld. RUG: nog
dik, maar minder breed op de schouder. SCHOUDER. vrij goed ontwikkeld. BOVENBIL EN
DIKKE LENDE: licht gerond.

Kwaliteitsklasse
Een kwaliteitsklasse cmvat een combinatie van de bevleesdheidsklasse en de vetheidsklasse. De technische kwaliteitsklasse wordt gebaseerd op de technische bevleesdheids- en vetheidsklasse. De administratieve kwaliteitsklasse wordt gebaseerd op de administratieve bevleesdheids- en vetheidsklasse.
Alle karkassen kunnen ingedeeld worden volgens onderstaand diagram.
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profielen recht tot hol, middelmatige spierontwikkeling. STOMP: matig ontwikkeld. RUG: van
matige dikte zonder scherp te zijn. SCHOUDER: matig ontwikkeld tot bijna plat. BOVENBIL EN
DIKKE LENDE: rechtlijnig.
SLECHT
profielen hol tot zeer hol, beperkte spierontwikkeling. STOMP: weinig ontwikkeld. RUG: smal
met zichtbaar been (scherp). SCHOUDER: plat, met zichtbaar been.
GERING
geen of zeer weinig vetbedekking. BORSTHOLTE: geen vetafzetting.
LICHT
lichte vetbedekking, spieren nog bijna overal zichtbaar. BORSTHOLTE: spieren tussen de
ribben zijn duidelijk zichtbaar.
MIDDELMATIG
behalve op stomp en schouder zijn de spieren overal bedekt met vet. BORSTHOLTE: lichte vetafzettingen, de spieren tussen de ribben zijn nog zichtbaar.
STERK VERVET
spieren bedekt met vet, echter op stomp en schouder nog gedeeltelijk zichtbaar, de vetstrepen
van de stomp zijn opvallend. BORSTHOLTE: enige duidelijke vetafzettingen, de spieren tussen
de ribben mogen met vet doorregen zijn.
ZEER STERK VERVET
karkas totaal met vet afgedekt, de stomp is bijna volledig bedekt met een dikke laag vet, zodat
de vetbanden niet meer duidelijk zijn te onderkennen. BORSTHOLTE: sterke vetafzettingen, de
spieren tussen de ribben zijn met vet doorregen.
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Algemene handelsvoorwaarden vleeskalveren 1983
In de Algemene Handelsvoorwaarden Vleeskalveren 1983 (AHV 1983) wordt de rechtsbetrekking tussen kopen en verkopen van vleeskalveren bij mondelinge of schriftelijke koopovereenkomst aangegeven. Deze regeling heeft tot doel een uniformering aan te brengen
in de praktijk bestaande regelingen met betrekking tot de koop of verkoop van vleeskalveren en de rechtsbetrekking tussen koper en verkoper.
Het stellen van algemene regels met betrekking tot de inhoud van de koopovereenkomst,
de levering, de risico-overgang en -verdeling en de betaling verschaft zowel koper als verkoper meer duidelijkheid en zekerheid ten aanzien van de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan, en ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen en rechten.
In de onderhavige AHV 1983 zijn ook regels vastgesteld met betrekking tot het in gebreke
blijven van verkoper of koper. Ook zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot overmacht van verkoper of koper.
Kwaliteit eindprodukt
Het is van groot belang hoge eisen te stellen aan de kwaliteit en de produktieveiligheid van
het kalfsvlees. In dat verband is het o.a. noodzakelijk dat het kalfsvlees vrij is van residuen
van geneesmiddelen en bij de afbraak van geneesmiddelen dient een voldoende lange
wachttijd te worden aangehouden alvorens de dieren worden geslacht. De huidige wettelijke voorgeschreven keuring van vleeskalveren bestaat uit de volgende handelingen.
a. Kop: insnijden van kauwspieren, tongbasis, enkele lymfklieren en verwijderen van tonsillen.
b. Slokdarm: splijten en bezichtigen.
C. Longen: doortasten, lymfklieren, luchtpijp en bronchiën insnijden.
d Hart: verschillende sneden, bezichtigen.
e Middenrif: borstvlies verwijderen.
f. Buikholte: lymfklieren van nieren en bekkenholte insnijden.
g Lever: galgangen aansnijden, bezichtigen.
h Maag en darmen: bezichtigen.
i. Karkas: bezichtigen, letten op injectieplaatsen.
Bovendien worden monsters genomen voor
a. Het voorgeschreven onderzoek op antibiotica van 0,5% van alle dieren, alsmede van
de dieren die daarvoor op grond van de bij de keuring waargenomen verschijnselen in
aanmerking komen.
b. Het voorgeschreven onderzoek op de toediening van hormonale stoffen.
Het ligt in de bedoeling de keuring in de toekomst meer gericht uit te voeren aan de hand
van relevante gegevens (o.a. over diergeneesmiddelengebruik) uit de mestfase. Daartoe
is door het Ministerie van Landbouw en Visserij het zogenaamde IKB-proefproject (IKB =
Integrale Ketenbewaking) opgezet waarbij zowel het traject melkveebedrijf-mestveebedrijf
als het traject mestbedrijf-slachthuis in het onderzoek wordt betrokken. Dit onderzoek zal
in 1986 en 1987 worden uitgevoerd.
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9. TOEPASSING VAN ANABOLE STOFFEN

Effect van anabole stoffen
Anabole stoffen zijn stoffen die een gunstig effect op de stofwisseling hebben en de
eiwitaanzet vergroten.
Het effect van anabole stoffen hangt o.a. af van diersoort, leeftijd en geslacht. Het gaat
erom de verteringscoëfficiënt en groei te verbeteren. De effecten zijn het grootst bij vleeskalveren, ouder vrouwelijk vee en gecastreerde dieren (ossen). Bij vleesstieren zijn de effecten het kleinst. Bij de gebruikelijke vleesveehouderij in Noord- en Zuid-Amerika en in
Engeland en Ierland worden mannelijke dieren gecastreerd en als os afgemest. Daarom is
het in deze landen al lang gebruikelijk één of andere anabole stof in de mestfase aan de
ossen toe te dienen. Op het Europese continent worden mannelijke dieren meestal niet
gecastreerd maar als vleesstier afgemest. Daar is de toepassing van anabole stoffen vooral van belang in de vleeskalverhouderij en bij het afmesten van vrouwelijke dieren van
vleesrassen.
Bij vleeskalveren kan een voordeel in groei (+ 5%), voederconversie (+ 0,05) en kwaliteit
(+ f 0,05/kg) behaald worden dat resulteert in een financieel voordeel van ongeveer
f 50,- per vleeskalf.
Aard van de anabole stoffen
De stoffen die in de loop der jaren zijn aangewend met het oogmerk anabole werking uit te
oefenen kunnen naar aard en herkomst als volgt worden ingedeeld (tabel 15).
Tabel 15 Stoffen gebezigd voor het uitoefenen van een anabool effect bij landbouwhuisdieren
Categorie

Anabole stof

AntithyroÏde stoffen

-

Synthetische oestrogenen en
progestatieve stoffen

-

Natuurlijke hormonen

-

Overige stoffen

-

methylthiouracil

- tapazol(1 -methyl-1 -mercapto-imidazool)

-

diethylstilboestrol
hexoestrol
dienoestrol
melengestrol-acetaat (6-dihydro-l6-methenyl6-methyl-17-acetoxyprogesteron)
oestradiol
testosteron
progesteron
zeranol (6-(6,10-dihydroxy-undecyl)-jYIresorcinyl-CL-lacton)
trenbolone-acetaat (3-0x0-1 7j3hydroxy-4,9,11 -estratrieen-acetaat)

In de veertiger jaren was de aandacht vooral gericht op de mogelijkheden van antithyro’r’de
stoffen. Omdat het effect vooral bleek te bestaan uit een grotere vulling van het maagdarmkanaal is het nooit tot een algemene toepassing gekomen. Dit was wel het geval met
de synthetische oestrogenen en progestatieve stoffen, waartoe onder andere diethylstilboestrol (DES) behoort. In de zeventiger jaren was het gebruik van DES bij de ossenmesterij in de Verenigde Staten vrij algemeen. Nadat bleek dat het gebruik van DES uit het
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oogpunt van volksgezondheid bezwaren op kon leveren is dit produkt in alle landen verboden. In Nederland wordt bij vleeskalveren in de slachthuizen een systematische controle
op de toepassing van DES uitgevoerd. Op dit moment gaat de aandacht tevens uit naar de
groep natuurlijke hormonen, al of niet in combinatie met stoffen die wel een anabole werking vertonen maar geen of een minder uitgesproken hormonale nevenwerking hebben
(zeranol, trenbolon).
Toepassing in de verschillende landen
De toepassing van anabole stoffen bij vleesvee voor produktiedoeleinden is in Nederland
verboden. In veel andere landen is het echter wel toegestaan. In de EG is dit bijvoorbeeld
het geval in Engeland, Ierland en Frankrijk. In 1984 is in opdracht van de Europese Commissie een rapport uitgebracht waarin wordt aangegeven de drie natuurlijke hormonen oestradiol 17 beta, testosteron en progesteron voor gebruik in de vleesveehouderij toe te
laten. Over de anabole stoffen trenbolon en zeranol wil men eerst nog nader onderzoek.
Tot nu toe heeft de Raad van Landbouwministers geen overeenstemming kunnen bereiken
over dit onderwerp. Een aantal lidstaten wil een absoluut verbod terwijl de toepassing van
bepaalde anabole stoffen in andere lidstaten algemeen geaccepteerd is. Het Nederlandse
standpunt is dat men in de eerste plaats een uniforme wetgeving nastreeft. Dit is van belang uit het oogpunt van concurrentiepositie, controlemogelijkheden en exportmogelijkheden. Dit beleid zou een totaal verbod of een beperkte, goed gereglementeerde toepassing
kunnen inhouden. In elk geval zal een volledige garantie gegeven moeten kunnen worden
ten aanzien van de kwaliteit van het eindprodukt.
In december 1985 is door de Raad van EG-landbouwministers besloten om zo snel mogelijk tot een totaal verbod van het gebruik van anabole stoffen te komen.
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10. HINDERWET BIJ INTENSIEVE VEEBEDRIJVEN

De hinderwet wil de omgeving beschermen tegen gevaar, schade of hinder veroorzaakt
door allerlei soorten bedrijven. Dit gebeurt door een aan deze wet gekoppeld vergunningenstelsel. Bij de hinderwet behoort een besluit (het Hinderbesluit), waarin opgenomen is
welke soorten bedrijven hinderwetplichtig zijn. Het streven is de Hinderwet te zijner tijd
volledig te herzien of in te bouwen in een groter wettelijk kader. Vooruitlopend hierop is
een tussentijdse wijziging van de Hinderwet doorgevoerd, die per 1 november 1981 van
kracht is geworden. De meest recente ontwikkeling is een wijziging van het Hinderbesluit
(februari 1984). Op grond hiervan zijn (intensieve) veebedrijven voortaan hinderwetplichtig.
Huidige Hinderwet
Het beleid is er op gericht om van de Hinderwet een volwaardige milieuwet te maken. De
inhoudelijke wijziging van de Hinderwet per 1 november 1981 kan kort worden samengevat met de formulering in de Memorie van Toelichting: ,,De wetswijziging beoogt allereerst
een betere bescherming van het milieu te waarborgen”. Dit betekent dat de gewijzigde
Hinderwet niet alleen bescherming wil bieden aan de medemens als buurtbewoner, maar
ook aan de medemens als recreant, ook aan de natuur in de vorm van plant en diergemeenschappen en ook aan de niet-levende materie, zoals het landschap.
Verruiming van de reikwijdte van de wet wordt eveneens bereikt door rekening te houden
met redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan
toekomstplannen van het bedrijf, aan toekomstige ontwikkelingen in de omgeving zoals
bijvoorbeeld bestemmingsplannen maar ook aan eventuele indirecte gevolgen van het
oprichten van een hinderwetplichtig bedrijf, zoals het intensiever worden van verkeer, de
vestiging van toeleverende of afnemende nevenindustrieën.
Gevolgen voor vergunningverlening
De beslissing om een hinderwetvergunning al dan niet te verlenen wordt voorafgegaan
door een beoordeling van de mate van gevaar, schade of hinder van de betreffende activiteit. De beoordelingspunten ondergaan door de wijziging van de wet een verschuiving. Bij
deze toetsing zal het niet alleen meer gaan om de buurman en de bebouwde omgeving,
maar meer om het milieu als geheel (maatschappelijke, recreatieve, natuurwetenschappelijke en ecologische waarden in omgeving). De beoordeling vond tot nu toe plaats aan de
hand van de huidige toestand per bedrijf; met de gewijzigde Hinderwet zullen de te verwachten ontwikkelingen in de toekomst meegenomen worden, terwijl de situatie ook meer
per streek bekeken zal worden.
Een vergunning kan ook geweigerd worden. Tot voor kort was dat enkel mogelijk als niet
sprake was van ernstige hinder die door het stellen van voorwaarden niet voorkomen konden worden. In de gewijzigde Hinderwet wordt alleen gesproken van hinder als grond voor
weigering van vergunning.
Nadere uitwerking beleid
De Hinderwet heeft steeds de mogelijkheid tot vrijstellingsverordeningen ex artikel 3 ge69

kend. Dit houdt in dat een gemeente bepaalde gebieden kan aanwijzen, waar voor bepaalde categorieën bedrijven een vrijstelling van de vergunning geldt. Hiervoor in de plaats
moet meestal wel aan een aantal algemene voorschriften voldaan worden. Een dergelijke
verordening heeft de goedkeuring van het Provinciaal Bestuur en de Kroon nodig. Naast
deze mogelijkheid wordt nu ook het omgekeerde, namelijk het bij verordening vaststellen
van een gebied waarin bepaalde categorieën hinderwetplichtige bedrijven eenvoudigweg
verboden worden. Deze verbodsverordening behoeft de goedkeuring van het Provinciaal
Bestuur.
Gelijktijdig met de wijziging van de Hinderwet is ook van kracht geworden de Bijdrageregeling sanering milieuhinderlijke bedrijven in de woonomgeving. In tegenstelling tot de
schadevergoedingsregeling in het kader van de Hinderwet stelt deze saneringsregeling
niet als eis dat een hinderwetvergunning aanwezig moet zijn. Bedrijven die in ontoelaatbare mate gevaar, schade of hinder voor een woongebied veroorzaken, komen voor deze
regeling in aanmerking, mits zij aan niet meer dan 35 personen werk verschaffen en mits
zij op de huidige vestigingsplaats voor 1 januari 1976 in werking gebracht zijn.
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De proceduregang, zoals die wordt voorgeschreven en dus ook van toepassing is op de
aanvraag voor een Hinderwetvergunning, is weergegeven in figuur 4.
Hinderwetplichtigheid
In het Hinderbesluit wordt een opsomming gegeven van inrichtingen, die hinderwetplichtig
zijn. Veebedrijven werden tot voor kort hierbij niet genoemd. Dat zij toch hinderwetplichtig
werden kwam door een uitspraak van de Kroon (1967), dat indien een onderdeel van de
inrichting in het Hinderbesluit is genoemd daardoor de gehele inrichting hinderwetplichtig
is. Deze omstandigheid nu doet zich nagenoeg op ieder veebedrijf voor. Te denken valt
bijvoorbeeld aan:
- aanwezigheid van één of meer elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van
meer dan 1,5 kW (elektromotoren met een vermogen van niet meer dan 0,251 kW van
gereedschap en van ventilatoren worden niet meegeteld);
- het bewaren, bewerken, verwerken van afval, zoals mest en meststoffen;
- de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen als benzine en propaan;
- het bewaren van anorganische nitraathoudende stoffen, organische peroxyden en bestrijdingsmiddelen.
Om deze hinderwetplichtigheid te omzeilen en bij gevolg ieder misverstand daaromtrent
weg te nemen is per 2 februari 1984 een wijziging van het Hinderbesluit doorgevoerd. Deze wijziging houdt in dat vanaf die datum alleen hinderwetplichtig zijn: ,,lnrichtingen bestemd tot het bedrijfsmatig houden van mestkalveren, meststieren, varkens, paarden, dieren om te pelzen, pluimvee of konijnen”.
Onder ,,bedrijfsmatig houden” wordt in het besluit verstaan situaties waarbij de genoemde
diersoorten zijn ondergebracht in speciaal daarvoor ingerichte stallen, hokken of kooien,
danwel op speciale daartoe ingerichte terreinen (zoals eendenbedrijven) en waarin tevens
sprake is van fokken of mesten van genoemde dieren of het produceren van eieren, huiden of pelzen voor verkoopdoeleinden.
Bestaande bedrijven
Regelmatig wordt verondersteld, dat het voor bestaande bedrijven pas noodzakelijk is om
een hinderwetvergunning aan te vragen, wanneer er plannen zijn voor een uitbreiding of
wanneer er klachten worden geuit door de omgeving. Dit is zeker niet het geval. Artikel 2,
lid 1 van de Hinderwet bepaalt dat het verboden is een hinderwetplichtige inrichting zonder
vergunning (= hinderwetvergunning) op te richten, in werking te houden, uit te breiden of
te wijzigen. Op grond van dit artikel zijn bestaande intensieve veebedrijven hindetwetplichtig. Wel is van overheidswege de toezegging gedaan, dat een soepeler beleid gevoerd zal worden ten aanzien van bedrijven of bedrijfsgedeelten, die reeds vóór 1972 bestonden. Eén en ander betekent, dat alle - nieuw te vestigen, uit te breiden, te wijzigen of
bestaande - veebedrijven over een hinderwetvergunning dienen te beschikken.
Bouwen is oprichten
Op grond van de Hinderwet is het verboden een vergunningplichtige inrichting op te richten zonder vergunning. Voor het oprichten is dan een hinderwetvergunning nodig. Voorzover het oprichten van een hinderwetplichtige inrichting bouwactiviteiten met zich mee
brengt is er voor dezelfde activiteit ook een bouwvergunning nodig op grond van de
Woningwet. Voor het oprichten van bijv. een stal voor intensieve veehouderij zijn uiteinde71

lijk dus twee vergunningen nodig, een bouwvergunning en een hinderwetvergunning.
In de praktijk wordt dikwijls gehoord dat na de verlening van de bouwvergunning alvast
met de bouw begonnen kan worden. De verlening van de hinderwetvergunning kan verder
afgewacht worden, omdat deze uitsluitend betrekking zou hebben op de bedrijfsvoering.
Het is duidelijk dat dit een onverstandige en riskante werkwijze is, want de teleurstelling is
groot en de problemen kunnen zeer groot zijn als later blijkt dat geen hinderwetvergunning
kan worden afgegeven. Dat geldt ook als op de gekozen plaats en bij de gekozen opzet
ingrijpende en kostbare voorzieningen getroffen moeten worden.
Daarom kan voor de veehouderij als regel worden aangehouden dat bouwen altijd tevens
oprichten is in de zin van de Hinderwet en dat bouwen zonder een hinderwetvergunning
niet toegestaan is.
Het zo vroeg mogelijk starten van de Hinderwetprocedure en een goede onderlinge afstemming met de bouwvergunningprocedure zijn van groot belang voor de aanvrager. Tijdig vooroverleg kan hieraan een goede bijdrage leveren.
Om de oordeelsvorming door de vergunningverlenende instantie zo objectief en uniform
mogelijk te doen plaatsvinden is een aantal richtlijnen beschikbaar, die dienen als hulpmiddel en leidraad bij de beoordeling van de vergunningaanvraag. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in de brochure ,,Veehouderij en Hinderwet” (1976) en zeer recent bijgesteld in de
,,circulaire betreffende toepassing van de Hinderwet op veehouderijbedrijven” (1984). In
de brochure ,,Veehouderij en Hinderwet” staat een voorbeeld om zo objectief mogelijk inzicht te verkrijgen in de te verwachten overlast rondom een veebedrijf.
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ll. SAMENSTELLING, OPSLAG EN VERWERKING VAN
KALVERGIER
In verschillende gebieden zijn problemen ontstaan rond de afzet van mest en gier. In het
bijzonder geldt dit voor gebieden met hoge concentraties vleeskalverbedrijven. Afzet naar
akkerbouw- en graslandbedrijven in de naaste omgeving is in de regel nauwelijks mogelijk
door de geringe besmettingswaarde. Afzet van kalvergier naar graslandbedrijven wordt tevens bemoeilijkt door de slechte opname van het gras van met kalvergier bemest land.
Hoeveelheden
De hoeveelheid door de dieren geproduceerde gier is in de eerste plaats van belang voor
de bepaling van de opslagcapaciteit op de bedrijven. Gerekend met spoel- en schrobwater
komt men gemiddeld op 10 I per dier per dag. De grootte van de mestopslag wordt behalve
door de produktie ook bepaald door de afvoermogelijkheden.
Samenstelling van kalvergier
In tegenstelling tot andere organische mest is de stikstof uit kalvergier vrijwel direkt opneembaar voor de plant. Daarom gaat de stikstof uit de kalvergier, die wordt aangewend in
de herfst en winter vrijwel geheel verloren. In tabel 16 staat een overzicht van de samenstelling van kalvergier. Naarmate meer of minder spoelwater is toegevoegd zijn de gehaltes lager of hoger.
Tabel 16

Samenstelling vleeskalvergier (in kg)

Samenstelling
Per afgeleverd kalf
Per aanwezig dier (bij 1,85
afleveringen per box per
jaar)

Dunne mest

N

PA

W

1525

436

290

337

2800

875

3,7
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Door scheren en verharen van de dieren komen soms flinke hoeveelheden haar in de kalvergier terecht. Voor bemesting van bouwland is dit geen bezwaar maar op grasland kan
dit problemen opleveren. Komt er na een bemesting met kalvergier met veel haar weinig of
geen regen dan is de kans groot dat het vee het gras slecht wil opnemen. Zelfs voordroogkuil en hooi van zo’n perceel is vaak minder goed te gebruiken als veevoer.
Gieropslag
Op een groot aantal bedrijven met vleeskalveren is de opslagcapaciteit minimaal zodat bij
onberijdbaar land spoedig afzetproblemen ontstaan. Verbetering is mogelijk door de opslagcapaciteit te vergroten tot b.v. 1 m3 per aanwezige kalverbox. Dit is voldoende voor
een opslagperiode van 4 maanden.
De mestopslag kan worden vergroot door de bouw van een ondergrondse kelder, een
bovengrondse silo of een met folie of beton beklede grondput. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en het grondwaterpeil vraagt een gierkelder een investering van 175 tot 225
gulden per m3 (prijspeil 1984). De bouw van een silo of een grondput is voordeliger. Deze
vragen afhankelijk van de inhoud een investering van 25 tot 50 gulden per ms.
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Door beluchting wordt stankoverlast tegengegaan.

Vanwege de Hinderwet zal in verschillende gevallen worden voorgeschreven dat het opslagbassin moet worden afgedekt. Bij een grondput is dit door de schuine wanden bezwaarlijk. Doch bij opslag in een silo is afdekking een mogelijkheid met o.a. tempexplaten.
Hiervoor kunnen platen worden genomen van bijvoorbeeld 1 x 5 m bij een dikte van 6 cm
en een persing van 25 kg per m3. De investering voor deze drijvende afdekking is ca. f 7
gulden per m2.
Gierbeluchting
Voor het verkrijgen van een Hinderwetvergunning is de opslag van kalvergier in een niet
afgedekt bassin alleen toegestaan als hierin een beluchtingssysteem wordt toegepast.
Door beluchting wordt namelijk stankoverlast tijdens de opslag uitrijden en verregenen
tegengegaan. Een gierbeluchtingsinstallatie kan op het bedrijf zelf worden geplaatst. Er
worden ook centrale voorzuiveringsinstallaties geplaatst, waarbij het mogelijk is tegen een
vergoeding de kalvergier te storten.
Bij het beluchten van kalvergier worden mest en gier vanuit de stal afgevoerd naar een
centraal mestkanaal of naar een mestkelder. In dit kanaal of in de kelder gaan mest en
kalverhaar drijven. Door plaatsing van duikschotten kunnen mest en haar worden afgescheiden en rechtstreeks worden uitgereden. De afgescheiden mest kan worden geschat
op 1 kg per kalverbox per dag, terwijl moet worden gestreefd naar een opslagcapaciteit
van 100 kg per aanwezige kalverbox. De gier welke onder en over de duikschotten stroomt
kan met een door een niveauschakelaar gestuurde pomp dagelijks worden overgepompt
naar het beluchtingsbassin met een inhoud van 1 m3 per kalverbox.
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Voor de beluchting van gier en spoelwater kan gebruik worden gemaakt van een drijvende
oppervlaktebeluchter, een drijvende onderwaterbeluchter, een bellenbeluchter of een beluchtingstoren.
Een drijvende oppet-vlaktebeluchter bestaat uit een drijfconstructie waarop een elektromotor met een schoepenrad is gemonteerd. Het schoepenrad hangt ongeveer 10 cm in de
vloeistof en zuigt de vloeistof van onder aan en slingert die door de centrifugale kracht
boven over het oppervlak weg. Hierbij wordt door de vloeistof zuurstof opgenomen voor de
afbraak van een deel van de organische stof en verschillende stankstoffen. De vloeistof
neemt bij deze vorm van beluchting de buitentemperatuur aan. Dit kan een nadeel zijn bij
vorst.
Bij een onderwaterbeluchter is de beluchtingspropeller kleiner en het toerental hoger dan
bij een oppervlaktebeluchter. Door de propeller wordt de vloeistof onder het oppervlak in
beweging gehouden terwijl gelijktijdig via een stijgbuis lucht van boven de vloeistof wordt
aangezogen en in de vorm van kleine bellen in de vloeistof wordt verdeeld. Door de afbraak van organische stof wordt de vloeistof verwarmd tot ca. 20 “C boven de buitentemperatuur.
Bij toepassing van een be//enbe/uchter wordt gebruik gemaakt van een blazer die door een
buizenstelsel met verdeelsysteem lucht in de vloeistof brengt. De opstijgende luchtbellen
staan een deel van de zuurstof af aan de vloeistof waardoor een temperatuurverhoging
wordt bereikt.
Zowel bij de oppervlaktebeluchting, onderwaterbeluchting en bellenbeluchting is per 750
mestkalveren een aandrijvend vermogen nodig van 4 kW.
Een beluchtingstoren is een geheel afwijkende vorm van beluchten. Een beluchtingstoren
kan worden opgebouwd van holle bouwstenen, waarin openingen voorkomen van 35 x 35
mm. De voor dit doel ontwikkelde stenen van 25 x 15 x 25 cm en met 12 doorstroomopeningen per steen, worden onder de naam ,,milieusteen” in de handel gebracht. De stenen
worden zonder cement gestapeld en wel zodanig dat de doorstroomopeningen zich verticaal boven elkaar bevinden. Voor 750 vleeskalveren is een blok stapelstenen nodig van
2,5 x 2,5 x 2,25 m.
De stenen kunnen bijeengehouden worden door een rond de milieustenen gemetseld halfsteens muurtje met enkele trekstangen. Om windinvloeden bij het beluchten verder uit te
sluiten wordt het halfsteens muurtje opgetrokken tot 1 m boven de stapelstenen. De beluchtingstoren kan zowel in als naast het opslagbassin worden opgesteld. In beide gevallen is het nodig dat de onderkant van de beluchtingstoren hoger ligt dan het hoogste vloeistofniveau in het opslagbassin. Bij een beluchtingstoren wordt niet in het opslagbassin geroerd, zodat zonder al te veel risico een met folie beklede grondput zou kunnen worden
toegepast. Bij toepassing van een folie is de investering uiteraard lager dan bij een met
beton beklede grondput.
Voor het beluchten van vloeistof wordt met een kleine pomp van 1 kW continu gier boven
in de beluchtingstoren gepompt en van daaruit met een sproeier over de gehele
steenoppervlakte verdeeld. Tijdens de beluchting stroomt de vloeistof door de openingen
in de stenen naar beneden, terwijl door het schoorsteeneffect lucht van onderen wordt
aangevoerd. De beluchte gier kan worden uitgereden of in de naaste omgeving stankvrij
worden verregend.
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investering en kosten
Investeringen voor de opslag, de beluchting en de verregening van kalvergier zijn voor de
verschillende mogelijkheden nagegaan en weergegeven in tabel 17.
Tabel 17

Investering in guldens voor de opslag, beluchting en verregening van gier van 750 vleeskalveren bij verschillende manieren van opslag en beluchting
Beluchtingstoren met

Drijvende
beluchter
met betonnen
grondput

betonnen
grondput

folie
beklede put

4.000
20.000
4.000
2.500
9.000
-

4.000
20.000
4.000
2.500
16.500
900

1 .ooo

1 .ooo

800

600

4.000
5.000
4.000
2.500
16.500
900
1 .ooo
600

Totaal
Regeninstallatie

41.300
7.700

49.500
7.700

34.500
7.700

Totaal

49.000

57.200

42.200

Omschrijving

Beluchting
Grondwerk
Beton of folie voor 750 m3
Omheining
Overpompen naar bassin
Beluchter 4 kW
Beluchtingstoren
Beluchtingpomp 1 kW
Leidingen en afsluiters
Elektr. aansluiting

Naast de investeringen zijn ook de jaarlijkse kosten en de verwerkingskosten per m3 gier
van belang. Hiervan wordt een indruk verkregen door bij de beluchting het bouwkundig gedeelte af te schrijven in 20 jaar en het technisch gedeelte, inclusief de folie, in 8 jaar. Bij de
regeninstallatie wordt de ondergrondse leiding afgeschreven in 20 jaar en de rest in 10
jaar. Gemiddeld komt dat neer op 8% van de totale investering. Verder is bij de berekening
uitgegaan van 5% rente, alsmede van onderhoudsstroom- en arbeidskosten. Deze kosten
zijn weergegeven in tabel 18.
Uit tabel 18 blijkt de gunstige invloed van de lagere energiekosten bij de toepassing van
een beluchtingstoren. Uiteraard worden de jaarlijkse kosten hierbij nog extra verlaagd als
voor het bekleden van het beluchtingsbassin met een folie kan worden volstaan. Het verregenen van de beluchte gier kost f 1,22 per ms. Er moet dan wel voldoende land beschikbaar zijn.
In de komende jaren zal het aantal voorzuiveringsinstallaties op de Veluwe worden uitgebreid. De kalvergier wordt in deze installatie gezuiverd en daarna afgevoerd naar de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties. De kosten van dit systeem zijn afhankelijk van de
kosten van transport en het storten bij de voorzuiveringsinstallatie. Momenteel betaalt men
voor transport f 3,- tot f 5,- per m3 en f 4,- tot f 6,- per m3 voor storten. In totaal is dit
f 9,- per ms. Per kalverplaats per jaar is dit een bedrag van f 27,-.
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Tabel 18

Totale jaarlijkse kosten en de verwerkingskosten per m3 in guldens bij het beluchten en
verregenen van kalvergier bij verschillende manieren van opslag en beluchting

Omschrijving

Oppervlakte
beluchter
met beton

met beton

met folie

1.290
1.938
2.065
413
8.640
500

2.105
925
2.475
495
2.160
500

1.105
1.550
1.725
345
2.160
500

Totaal voor 2000 m3
Per m3 gier

14.846
7,42

8.660
4,33

7.385
3,69

Verregening
Afschrijving 8%
Rente 5%
Onderhoud 1%
668 kWh à f 0,25
60 manuren à f 20,-

616
385
77
167
1.200

616
385
77
167
1.200

616
385
77
167
1.200

Totaal voor 200 m3
Per m3 gier

2.445
1,22

2.445
1,22

2.445
1,22

17.291
8,65

11.105
5,55

9.830
4,92

Beluch ting
Afschrijving bouwkundig deel 5%
Afschrijving techn. deel en folie 12%
Rente 5%
Onderhoud 1%
Stroom à f 0,25 ct/kWh
25 manuren à f 20,-

Beluch ting plus verregenen
Totaal
Per m3 gier

Beluchtingstoren
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12. CONTRACTEN

Algemene voorwaarden contracten vleeskalveren
Algemene Voorwaarden Contracten Vleeskalveren 1978 zijn vastgesteld door: het Landbouwschap, de Centrale Vereniging voor Coöperatieve Industrie, de Nederlandse Industriële Molenaarsorganisatie en de Vereniging van Nederlandse Mengvoederfabrikanten.
De bedoeling van de algemene voorwaarden is tweeledig. In de eerste plaats moeten ze er
toe bijdragen dat de contracten evenwichtig worden opgesteld, zodat de rechtszekerheid
voor beide partijen wordt verbeterd. In de tweede plaats moeten ze de duidelijkheid van de
contracten bevorderen, waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid beter wordt.
Toetsing van de contracten
De toetsing van de contracten vindt plaats bij het Produktschap voor Veevoeder (PV) te
Den Haag. De contractgever stelt een contract op en zendt dit ter goedkeuring op aan het
Produktschap voor Veevoeder. Voldoet het contract aan de algemene voorwaarden, dan
wordt op elke bladzijde een stempel van het Produktschap geplaatst en volgt aan het eind
van het contract een verklaring. Bij het afsluiten van een contract kan de mester dus zien
of het contract aan de algemene voorwaarden voldoet.
In de algemene voorwaarden wordt niets geregeld ten aanzien van de hoogte van vergoedingen, prijzen of kosten. Bij toetsing zijn nog geen namen of bedragen ingevuld. De algemene voorwaarden bevatten een aantal regels waaraan de contracten moeten voldoen
zoals:
- De tekst van het contract moet duidelijk zijn.
- De bepalingen moeten uitsluitend betrekking hebben op het houden van vleeskalveren.
- Namen en adressen van de partijen moeten duidelijk vermeld zijn. Dit geldt ook voor de
begindatum van het contract.
- Elke partij die verplichtingen heeft moet het contract ondertekenen.
- Als regel mag een contract niet korter lopen dan 3 jaren en nooit langer dan 5 jaren.
Bepalingen
Verder bevatten de algemene voorwaarden een aantal bepalingen waaraan de partijen
zich moeten houden zoals:
De contractgever moet bij het afsluiten van het contract een boekje met de algemene
voorwaarden afgeven.
Er moet worden aangegeven welke kosten voor rekening van de contractgever en welke voor rekening van de mester zijn.
Wanneer de mester een aandeel heeft in het financieel resultaat (premielwinstdeling),
dient in het contract nauwkeurig vastgelegd te worden hoe dit resultaat wordt berekend.
Bij meningsverschil over de kwaliteit of de gezondheid van kalveren moet een derde
ingeschakeld worden die een bindend advies kan geven.
Worden meningsverschillen over andere kwesties niet opgelost, dan kan een beroep
gedaan worden op de arbitragecommissie.
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Doel van de

contracten

Het doel van de contracten in de veehouderij was aanvankelijk vooral gericht op het spreiden van de risico’s. Met name in de sector vleeskalveren zijn, onder andere door exportbelemmeringen, de risico’s bijzonder groot. Daarnaast kregen de contracten ook steeds
meer een financieringsfunctie. Vooral door het groter worden van de bedrijven is de behoefte hieraan sterk toegenomen. De risico’s bij contracten kunnen worden onderverdeeld
in prijsrisico’s en produktierisico’s.
Prijsrisico s
De rentabiliteit van de kalvermesterij wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aankoopprijs van de kalveren en de opbrengstprijs bij verkoop. De individuele mester kan op
deze prijzen geen invloed uitoefenen. Het risico dat de mester loopt als gevolg van scheve
verhoudingen tussen aankoop- en verkoopprijzen noemen we het prijsrisico.
Produktierisico
Bij gelijkblijvende marktprijzen zullen de resultaten per bedrijf nog sterk verschillen. Deze
verschillen worden vooral veroorzaakt door verschil in de technische resultaten, zoals
voederconversie, groeisnelheid, uitval en slachtkwaliteit. Het risico dat de mester loopt als
gevolg van de technische resultaten noemen we het produktierisico. Dit risico, dat voor
een deel afhankelijk is van de verzorging, is door de mester dus wel te beïnvloeden.
De mate waarin de spreiding van de risico’s plaatsvindt kan zeer verschillen. Soms biedt
het contract alleen een garantie om zeer slechte financiële resultaten te voorkomen. An-

,,Het opmaken van contracten gaat geheel buiten mij om. Ik heb daarbij niets in de melk te brokkelen.”

derzijds komt het voor dat, gedurende de looptijd van het contract, door een vaste vergoeding ook een vast inkomen gegarandeerd wordt. Dit laatste heeft vooral bij de kalfsvleesproduktie veel ingang gevonden. Vaak is er dan geen sprake meer van een spreiding
van de risico’s.
Soort contracten
Ongeveer 85% van de vleeskalveren wordt op contract gehouden. Overwegend zijn dit
vastgeld- en voergeldcontracten. Tijdens de moeilijke situatie in de jaren 1979 en 1980
zijn veel contracten gewijzigd. Naast een verlaging van de contractvergoeding en het invoeren van meer leegstandskorting is ook de contractvorm vaak aangepast. De belangrijkste wijziging is wel dat men bij een groot aantal contracten is overgegaan van een vaste
vergoeding naar een basisvergoeding met daarnaast een premiestelsel. Dit premiestelsel
is dan vooral gebaseerd op de technische resultaten.
In het nu volgende overzicht worden een aantal punten genoemd waarop men moet letten
bij het afsluiten van contracten. Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de vastgeld- en
voergeldcontracten, de prijsgarantiecontracten en de voorkoopcontracten.
Vastgeld- en voergeldcontracten.
Zonder premie en/of winstdeling
Het vastgeld- en voergeldcontract zonder premie en/of winstdeling is een contractvorm die
nog vrij veel voorkomt. Bij deze contractvorm ontvangt de mester een vaste vergoeding
voor het verzorgen van de kalveren en de kosten voor huisvesting, energie e.d. De kalveren blijven in eigendom van de contractgever. Meestal is dit de kavelmelkfabrikant. Dit
contract is erg eenvoudig van opzet.
De mester ontvangt bij het vastgeldcontract een vast bedrag per kalverplaats per jaar of bij
het voergeldcontract een vast bedrag per week per aanwezig of afgeleverd kalf. Na het
opzetten worden de vergoedingen als regel in maandelijkse termijnen uitbetaald. Bij deze
contractvorm is het prijsrisico en het produktierisico voor de mester dus geheel uitgeschakeld.
Naast de bepalingen die handelen over de verzorging en dergelijke zal de mester vooral
moeten letten op de volgende punten.
- De duur van het contract.
- Welke kosten voor zijn rekening komen.
- Op welke wijze de vergoeding wordt uitbetaald.
- De regeling bij leegstand.
De leegstandsregeling wordt vooral vanaf 1977 toegepast. De regeling geeft de mogelijkheid om het opzetten van de volgende ronde kalveren voor een bepaalde tijd op te schorten met een gelijktijdige vermindering van de contractvergoeding. Voor de mester is van
belang welke korting bij leegstand geldt, wanneer de korting ingaat, hoeveel tijd voor
schoonmaak e.d. en voor welke duur de korting kan worden toegepast.
Met premie en/of winstdeling
Bij toepassing van een premieregeling wordt naast een vaste vergoeding een premie gegeven die afhankelijk is van de technische resultaten. De vaste vergoeding is dan meestal
lager dan bij de contracten zonder premieregeling.
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Als regel heeft de premie betrekking op de voederconversie en de uitval. Soms wordt ook
de groeisnelheid en de slachtkwaliteit (vleeskleur) in de regeling opgenomen. Bij deze
contractvorm is de mester dus wel sterk betrokken bij de technische resultaten. Hij zal
daarom ook moeten letten op de factoren die invloed hebben op de technische resultaten,
zoals
De kwaliteit van de aangevoerde kalveren. In sommige contracten is aangegeven hoe
hierbij wordt gehandeld als de meningen hierover verschillen.
De wijze waarop het begin- en eindgewicht wordt vastgesteld.
De normen die worden gebruikt voor de berekening van de voederconversie en de uitval. Van belang is om te weten of deze normen in een redelijke verhouding staan met
wat in de praktijk haalbaar is. Ook is van belang het eindgewicht waarvoor de normen
gelden. Bij zwaardere eindgewichten neemt de voederconversie namelijk sterk toe.
De kwaliteit van het voer. Hoewel hierover geen cijfers bekend zijn, zal de kwaliteit van
het voer zeker kunnen verschillen. De voerkwaliteit zal dus mede bepalend zijn voor de
te behalen resultaten.
Bij dit alles zijn natuurlijk de hoogte van de basisvergoeding en de hoogte van de premies
of kortingen die worden toegepast van grote betekenis.
In een aantal gevallen wordt naast een premieregeling ook nog een winstdeling toegepast.
Hierbij zal men vooraf moeten afspreken en vastleggen hoe de winst wordt bepaald. Het
gaat hierbij vooral om:
- welke opbrengsten en kosten worden ingerekend (o.a. rente, voerprijs),
- over welke periode de winstdeling geldt (één of meer ronden) en
- hoe de winst wordt verdeeld.
Het prijsgarantiecontract
Dit contract komt vrijwel overeen met het mesten voor eigen risico. Het verschil is dat de
mester bij dit contract is gewaarborgd tegen lage opbrengstprijzen. De minimumprijs wordt
bij de aankoop van de kalveren vastgesteld en heeft betrekking op de aankoopprijs van de
kalveren, het bedrag van de benodigde hoeveelheid voer en meestal een bedrag voor overige kosten. De kalveren en meestal ook het voer worden door de mester gefinancierd.
Voorbeeld van een prijsgarantie (bij aflevering op 220 kg)
Aankoop kalf (40 kg)
520,Voerkosten 325 kg à f 2,28
742,Overige kosten
1 oo,Totaal
1362,De minimumgarantieprijs wordt dan f 1.362,-: 220 = f 6,19. Als de verkoopprijs lager is
dan f 6,19 per kg dan ontvangt de mester toch de overeengekomen prijs van f 6,i 9. Brengen de kalveren bij verkoop bijvoorbeeld f 6,40 per kg op dan is de meeropbrengst voor
de mester. Soms geldt de afspraak dat bij een opbrengstprijs boven de garantieprijs een
gedeelte van de meeropbrengst ten goede komt aan de contractgever.
Bij dit contract moeten er duidelijke afspraken zijn over wie de kalveren verkoopt en wie
het risico draagt bij uitstel van het verkoopmoment. De financiering van de kalveren en het
voer zal bij deze contractvorm meestal door de mester moeten worden verzorgd.
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Voorkoopcontract
Bij het voorkoopcontract wordt de opbrengstprijs van de kalveren vooraf bepaald. Ook hier
gaat men uit van het aankoopbedrag van het kalf, de benodigde voerkosten en een bedrag
voor overige kosten.
Voorbeeld voorkoopcontract (bij afleveren op 220 kg)
Aan koop kalf
520,Voerkosten 325 kg à f 2,28
742,Overige kosten
163,Totaal
1425,De voorkoopprijs wordt dan f 1.425,-: 220 = f 6,48. Ook wanneer bij verkoop de kalveren meer opbrengen, ontvangt de mester niet meer dan f 6,48 per kg. Het prijsrisico wordt
in dit geval geheel gedragen door de contractgever en het produktierisico door de mester.
Belangrijk hierbij is de norm die wordt aangenomen voor het benodigde voer en natuurlijk
ook de voerkwaliteit. Het bedrag voor de overige kosten (in het voorbeeld f 163,-) moet
dus voorzien in alle overige kosten en een vergoeding voor de arbeid.
Algemene opmerkingen bij het afsluiten of verlengen van contracten
1. Overleg vroegtijdig
Wanneer het contract afloopt is het zaak om tijdig overleg te plegen over het nieuwe contract.
2. Vraag vooraf inzicht in het contract en de berekeningen die worden toegepast.
Vooral bij een premiestelsel is het dan mogelijk om, aan de hand van reeds eerder behaalde resultaten, na te gaan of men aan de normen, die in het contract gesteld worden, redelijkerwijs kan voldoen.
3. Sluit bij voorkeur een contract af dat voldoet aan de algemene voorwaarden.
Dat is herkenbaar aan het stempel van het Produktschap voor Veevoeder.
4. Raadpleeg zo nodig ook de Contract Advies Commissie.
In ons land zijn regionaal contractadviescommissies werkzaam. Deze commissies bestaan uit vertegenwoordigers van de provinciale landbouworganisaties, de sociaal-economische voorlichting en de rijkslandbouwvoorlichting. De contracten die deze commissie
krijgt aangeboden, worden grondig bestudeerd. De nodige adviezen worden schriftelijk
aan de inzender voorgelegd.
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13. BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Resultaten
Sinds 1962 verzamelt het Landbouw-Economisch Instituut bedrijfseconomische gegevens
over vleeskalveren. Deze cijfers worden verzameld op 15-20 bedrijven. De meeste van
deze bedrijven houden kalveren op contract, een klein aantal doet dit op basis van eigen
risico. Hoewel de contractmesters in de meerderheid zijn worden alle bedrijfseconomische
kengetallen berekend alsof ze voor eigen rekening worden gehouden. Vanaf 1 januari
1985 worden de LEI-deelboekhoudingen gezamenlijk met de kalvermelkindustrie verzameld. In de praktijk hebben de contractbedrijven hogere voerkosten. De opgegeven voerkosten voor de contractmesters kunnen hierdoor sterk afwijken van de voerkosten op de
eigen-risicobedrijven. Als gevolge van deze rekenwijze komen schommelingen in de
resultaten direct tot uiting in de rentabiliteit. De arbeidsopbrengst op basis van contractvergoeding is voor de ondernemer veel stabieler omdat hij (vrijwel) geen risico draagt.
In tabel 19 zijn enkele technische en bedrijfseconomische resultaten van vleeskalveren
vermeld. Het eindgewicht is in deze periode duidelijk toegenomen. Sinds 1962, het begin
van de administratie, is het afleveringsgewicht met rond 65 kg toegenomen. Omdat de
onderhoudsbehoefte van zwaardere kalveren groter is dan van lichtere neemt de voederconversie toe. Anderszijds is door technologische vooruitgang bij de produktie van het
voer de voederconversie relatief verbeterd. Ook op voedertechnisch gebied is er ongetwijfeld verbeterd.
De rentabiliteit van vleeskalveren wordt uitgedrukt in de arbeidsopbrengst per afgeleverd
kalf. Uit de bedrijfseconomische cijfers komt duidelijk naar voren dat de arbeidsopbrengst
(berekend op eigen risico basis) van jaar tot jaar enorm sterk kan variëren. De voornaamTabel 19

Resultaten kalfvleesproduktie per afgeleverd kalf. Bron: LEI

Jaar

1974

1975

Begingewicht (kg)
Eindgewicht (kg)
Aantal dagen
Groei per dag (g)

40
186
155
943
337
39
1,70
4,37
1,85
813
364
459
50
17
11
- 88

40
183
148
970
4,l
26
1,66
5,28
1,75
966
310
415
52
22
11
156

Uitval (%)
Roodbonte kalveren (%)
Voederconversie
Opbrengstprijs per kg (f)
Prijs per kg melkpoeder (f)
Bedrag van verkoop (f)
Aankoop kalf (f)
Voerkosten (f)
Overige kosten
Kosten uitval (f)
Afleveringskosten (f)
Arbeidsinkomen (f)
(op basis van eigen risico)
Arbeidsinkomen (f)‘)

-

1980

1981

1982

1983

41
208
164
1.017
573
36
1,78
5,19
1,97
1.080
459
586
103
26
15
-109

40
205
160
1.031
478
47
1,74
6,47
2.09
1.326
402
600
113
26
16
169

42
214
165
1.043
491
45
1,77
6,64
2,28
1.421
534
694
144
23
18
8

41
215
169
1.030
436
26
1,81
6,60
2,30
1.420
539
723
142
37
19
-40

32

74

45

38

l). Het gewogen gemiddelde (80 : 20) van het arbeidsinkomen behaald op de contractbedrijven (op
basis van de betaalde vergoeding) en het arbeidsinkomen behaald op de ,,vrije bedrijven”.
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ste oorzaken zijn de prijs van het nuchtere kalf en de kalfsvleesprijs. Tussen deze beide
prijzen bestaat een zeker verband. Afgezien van seizoenmatige schommelingen stijgen de
nuka-prijzen zodra de kalfsvleesprijs stijgt en omgekeerd.
Voor de contractbedrijven kan het resultaat berekend worden op basis van de uitbetaalde
contractvergoeding. Deze arbeidsopbrengst, in de verhouding 80 : 20 gewogen met het
gemiddelde resultaat voor de bedrijven die kalveren houden op eigen risico, geeft een
beter beeld van de behaalde rentabiliteit in de Nederlandse vleeskalverhouderij. De laatste
regel van tabel 19 geeft vanaf 1980 deze gewogen arbeidsopbrengst. Hieruit blijkt dat de
arbeidsopbrengst in de loop der jaren vrij stabiel is geweest.
invloeden op rentabiliteit
Om de invloed van veranderingen van prijzen en technische resultaten op de rentabiliteit
te berekenen is een overzicht (tabel 20) van opbrengsten en kosten opgesteld. Uiteraard
zullen van bedrijf tot bedrijf de verschillende kostenposten variëren in hoogte.
Tabel 20

Overzicht opbrengsten en kosten per normaal afgeleverd kalf

Netto opbrengsten
-verkoop 220 kg x f 6,60
Kosten
- aankoop kalf
- voer 180 kg (groei) x 1,80 (voederconv.) x f 2,28 (prijs kilo melkp.)
17
- overige kosten
-dierenarts, medicijnen
- uitval
25
2
- registratie
- afleveringskosten
18
- rente
29
-

1452
520
739

91

- elektra
-verwarming
-water
-huisvesting (incl. inventaris)
- afvoer mest

8
9
4
64
10
95

Totaal kosten

1445
7

Arbeidsopbrengst

Het effect van veranderingen van enkele prijzen en technische resultaten is weergegeven
in tabel 21.
Tabel 21

Overzicht van wijzigingen en het effect ervan op de arbeidsopbrengst per normaal afgeleverd kalf
Wijziging

Aankoopprijs
Opbrengstprijs
Voederconversie
Slachtkwaliteit
Aanhoudingpercentage
Kunstmelkprijs
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- f 10,OO per kalf
+ f 0,lO per kg
0,05
+f 0,lOperkg
+ 1%
-f 0,lOperkg

Arbeidsopbrengst
+f
+f
+f
+f
+f
+f

10.00
22,00
21,00
22,00
22,00
32,00

Het effect van een hoger of lager afleveringsgewicht op de arbeidsopbrengst per afgeleverd kalf is minder eenvoudig te bepalen. Een aantal factoren hebben namelijk invloed op
het optimale afleveringsgewicht: de prijzen van kalveren, kunstmelk en kalfsvlees evenals
de voederconversie.
Berekeningen, waarbij de arbeidsopbrengst per jaar gemaximaliseerd wordt en het aantal
ronden per jaar beperkt wordt tot maximaal 2, tonen het volgende aan.
Het optimale afleveringsgewicht voor een zwartbont stierkalf bij de prijsverhoudingen,
zoals gegeven in tabel 19, ligt in het traject 210-230 kg.
Naarmate de kalverprijs stijgt (bij gelijkblijvende kunstmelk- en opbrengstprijs) wordt
het optimale afleveringsgewicht hoger.
Naarmate de kalvermelkprijs hoger wordt (bij gelijkblijvende kalver- en opbrengstprijzen) wordt het afleveringsgewicht lager.
Naarmate de gemiddelde opbrengstprijs stijgt (bij gelijkblijvende kalver- en kunstmelkprijzen) stijgt het optimale afleveringsgewicht.
Een betere voederconversie heeft hetzelfde effect op het afleveringsgewicht als een lagere kunstmelkprijs.
Huiswestingssyteem
In de toekomst zal wettelijk een verband gelegd worden tussen het kalvergewicht en de
boxbreedte. Boxen van 60 cm zullen dan bij de huidige afleveringsgewichten te smal zijn.

De investeringen voor groepshuisvesting zijn hoger waardoor de contractvergoeding verhoogd dient
te worden om het arbeidsinkomen gelijk te houden.
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Indien een nieuwe stal gebouwd wordt, liggen de jaarlijkse huisvestingskosten (gebouw +
inventaris) van groepshokken circa f 8 per kalverplaats hoger dan die van boxen van 70
cm. Toch kan het aantrekkelijk zijn om voor groepshokken te kiezen, omdat men dan minder gebonden is aan maximale gewichten van de kalveren. In het geval dat in een bestaande stal 60 cm boxen moeten worden vervangen door boxen van 70 cm of groepshokken, zal het financieel resultaat verslechteren. Door het plaatsen van 70 cm boxen komen
er minder kalverplaatsen op het bedrijf, waardoor enerzijds de huisvestingskosten per kalverplaats zullen stijgen en anderzijds de totale bedrijfsinkomsten lager worden.
Door groepshokken te plaatsen blijft het aantal kalverplaatsen gelijk, maar de totale huisvestingskosten zullen ten gevolge van duurdere groepshokken stijgen. Wanneer de technische resultaten van kalveren in 70 cm boxen en groepshokken gelijk zijn aan de resultaten in 60 cm boxen, zal de contractvergoeding respectievelijk met f 23 en f 19 per plaats
per jaar verhoogd moeten worden om het arbeidsinkomen op het bedrijf gelijk te houden.
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Voordat men besluit om vleeskalveren te gaan houden, moet men zich realiseren dat er
veel te weinig nuchtere kalveren beschikbaar zijn om nog enige uitbreiding in het
boxenbestand te rechtvaardigen. Besluit men toch, dan moet men een idee hebben over
het rendement van de investeringen. Hiervoor worden de kosten en de opbrengsten begroot. Ook bij veranderingen in de bedrijfsvoering of bij aanpassing van het aantal boxen is
het gewenst een begroting te maken. In een begroting worden de volgende onderdelen bezien.
a) De totale investering in gebouwen, inrichting boxen, installaties en - bij het op eigen
risico houden - de investeringen in kalveren en kalvermelkpoeder.
b) De jaarlijkse kosten en opbrengsten.
c) Het bedrag aan eigen en vreemd vermogen dat nodig is.
Daarnaast wordt een begroting veelal ook gehanteerd als vergelijking tussen de begrote
opbrengsten en kosten en de behaalde opbrengsten en kosten. Ook kan in een begroting
worden aangegeven welke bedragen dienen te worden gereserveerd voor toekomstige
vernieuwing of verandering van boxen.
In de begrotingen wordt uitgegaan van nieuwbouw en aanschaf van nieuwe boxen. Er
wordt daarom begroot op vervangingswaarde in verband met de continuïteit.
Uitgangspunten (prijspeil 1984/85)
- Stal met 400 kalveren in 10 afdelingen.
- 2 ha grond : 1,5 ha voor verbouw snijmais, 0,5 gebouwen.

Door het opstellen van een begroting heeft U een beter inzicht in de vermogensbehoefte en de rentabiliteit van een vleeskalverbedrijf.
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- Geen silo’s voor voeropslag, geen automatische mengmachines, wel aansluiting op
aardgas.
- Gier uitrijden door loonwerker.
De volgende situaties worden berekend.
A. 400 kalveren mesten op contract bij een vaste vergoeding van f 250 per box per jaar.
B. 400 kalveren mesten op eigen risico.
C. Uitbreiden van 400 kalveren naar 600 kalveren - op contract - met aanschaf van voersilo’s en automatische mengapparatuur op contract.
Resultaten
Saldoberekeningen
Tabel 22

Saldoberekening vleeskalveren op contract per box (guldens).
A

c

Vaste vergoeding
Premie voederconversie en uitval
Bulkkorting

250
-

-

250
15

Totaal

Situatie
Opbrengst per box per jaar:

250

265

Toegerekende kosten
Electra
Water
Verwarming
Afvoer gier

16
8
18
20

16
8
18
20

Saldo per box per jaar

188

203

In de saldoberekeningen is alleen rekening gehouden met de vaste boxvergoeding. Afhankelijk van het contract is het mogelijk voor een premietoeslag in aanmerking te komen.
Het saldo geeft het eindbedrag weer van kosten minus toegerekende kosten. Van dit bedrag moeten de jaarlijkse kosten nog afgetrokken worden voor huisvesting, installaties en
een bedrag van algemene kosten. Onder algemene kosten worden o.a. verstaan administratie-, vervoerskosten en abonnementen.
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Tabel 23 Saldoberekening vleeskalveren voor eigen risico per box (guldens).
B

Situatie
Opbrengst per kalf
Verkoop 220 kg à f 6,60 per kg
Aankoop kalf

1452
520

Omzet
Toegerekende kosten
Kalvermelkpoeder 325 kg à f 2,08
Elektra
Water
Verwarming
Afvoer mest
Dierenarts + medicijnen
Uitvalrisico
Rente f 700 à 5,5 mnd à 9%
Afleveringskosten
Registratie

676
8
9
4
10
17
25
29
18
2
2
798
134
268

Totaal
Saldo per kalf 2 ronden per jaar
Saldo per box per jaar

In deze berekening zijn een aantal getallen aangenomen die van bedrijf tot bedrijf zeer
sterk kunnen variëren. Voor uw eigen situatie kunt u daarvoor de van toepassing zijnde
getallen invullen. In hoofdstuk 13 is al aangegeven wat de invloed is van de kengetallen op
het resultaat. Een wijziging in de kalvermelkprijs van f 0,lO per kg betekent per box per
jaar een bedrag van f 64,-. Voor het totale bedrijf is dit een bedrag van f 25.600,Investeringen en jaarlijkse kosten
Tabel 24

Investering en jaarlijkse kosten (guldens) in gebouwen en installaties voor situatie A, B
en C

Investering in
Situatie
Vervangingswaarde
per box
totaal
Rente
percentage
bedrag
Afschrijving
percentage
bedrag
Onderhoud
percentage
bedrag
Totaal
percentage
bedrag

Installatie

Gebouw

Boxen

A+B

C

A+B

C

A+B

C

750
300000

750
450000

75
30000

165
99000

175
70000

175
105000

4,5
13500

4,5
20250

435
1350

475
4455

495
3150

495
4725

5
15000

5
22500

10
3000

10
9900

10
7000

1
10500

2
6000

2
9000

5
1500

5
4950

2
1400

2
2100

11,5
34500

115
51750

19,5
5850

19,5
19305

16,5
11500

16,5
17325
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In tabel 24 zijn de jaarlijkse kosten aan rente, afschrijving en onderhoud weergegeven op
basis van nieuwwaarde. De eerste jaren zijn de onderhoudskosten over het algemeen gering, maar dat betekent wel dat er toch wel reservevorming voor de volgende jaren nodig
is. Worden geen nieuwe boxen aangekocht dan zullen de investeringskosten lager zijn,
maar de onderhouds- en afschrijvingskosten zijn dan hoger.
Begroting bedrijfsresultaten
Tabel 25

Begroting van bedrijfsresultaten van vleeskalveren in guldens per jaar
A

B

C

400
800
2200

400
800
2400

600
1200
3000

Opbrengsten
Verkoop kalveren/contractvergoeding
Bulkkorting
Verkoop snijmais

100.000
6.000

1.161.600
6.000

150.000
9.000
6.000

Totaal

106.000

1 .167.600

165.000

Situatie
Aantal boxen
Aantal af te leveren kalveren per jaar
Arbeidsbehoefte (manuren)

Kosten
Aankoop kalveren
Kalvermelkpoeder
Uitvalrisico
Dierenarts + medicijnen
Rente dierkapitaal
Afleveringskosten
Gierafvoer
Energie (gas, water, elektra)
Registratie
Gebouwen - stal
- installaties
- boxen
Kosten snijmais
Grondkosten
Algemene kosten
Totale kosten
Arbeidsopbrengs t
Kapitaalbehoefte (excl. woning en grond)

8.000
16.800
34.500
5,850
11.550
3.000
2.700
6.200

34.500
5.850
11.550
3.000
2.700
7.000

12.000
25.200
51.750
19.305
17.325
3.000
2.700
7.800

1.119.000
48.600
700.000

139.080
25.920
650.000

416.000
540.800
20.000
13.600
23.200
14.400
8.000
16.800
1.600

De arbeidsopbrengst is het totaal van de opbrengsten min de betaalde berekende kosten;
met uitzondering van de arbeidskosten.
De begrotingen geven een globale benadering van de te verwachten resultaten. Bij wijziging van de uitgangspunten zal ook het eindresultaat veranderen.
Bij plannen voor uitbreiding of nieuwbouw moeten vaak belangrijke beslissingen genomen
worden. Het opstellen van een begroting, aangepast aan de bedrijfssituatie, kan hierbij
een belangrijk hulpmiddel zijn.
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15. ADRESSEN WAAR MEN DESKUNDIGE ADVIEZEN KAN
KRIJGEN
Friesland
Consulentschap voor de Rundveehouderij
Landbouwcentrum, Tesselschadestraat 7, 8913 HA Leeuwarden, tel. 058-443313.
Drenthe/Groningen
Consulentschap voor de Rundveehouderij, Mandemaat 3, Postbus 235, 9400 AE Assen,
tel. 05920-27443.
Overijssel en IJsselmeerpolders
Consulentschap voor de Rundveehouderij, Elzenstraat 31, 7556 DJ Hengelo, tel. 074430445.
Consulentschap voor de Rundveehouderij, Veemarkt 21-22, Postbus 10051, 8000 GB
Zwolle, tel. 038-972345.
Gelderland
Consulentschap voor de Rundveehouderij,
6800 ED Arnhem, tel. 085-5791 ll.

Rosendaalsestraat 64, Postbus 9075,

Utrecht
Consulentschap voor de Rundveehouderij, Minrebroederstraat 15-17, Postbus 345,
3500 AH Utrecht, tel. 030-331418.
Noord-Holland
Consulentschap voor de Rundveehouderij, Landbouwhuis, Helderseweg 8, Postbus 316,
1800 AH Alkmaar, tel. 072-122020.
Zuid-Holland
Consulentschap voor de Rundveehouderij, Ronsseweg 551, 2803 ZK Gouda, tel. 0182018855.
Noord-Brabant/Zeeland
Consulentschap voor de Rundveehouderij, Prof. Cobbenhagenlaan 225, Postbus 1158,
5004 BD Tilburg, tel. 013-678755,
Consulentschap voor de Rundveehouderij, Eindhovenseweg 67, 5582 HR Waalre, tel.
04904-15885.

:

Limburg
Consulentschap voor de Veehouderij, Swalmerstraat 52, Postbus 965, 6040 AZ Roermond, tel. 04750-33211.
Algemeen
Nederlandse Vereniging van Kalfsvleesproducenten. secr. P/a Mevr. F. Heusinkveld,
Grote Drijfweg 1,724l NM Lochem, tel. 05730-2202.
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