Wiljan van de Kruijs:
“Ik hoop dat heel
Nederland snel
BVD-vrij wordt”

Wiljan wil het meteen weten als een kalf drager is.
Daarom kiest hij voor oorbiopten.
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VLEESVEEHOUDER WILJAN VAN DE
KRUIJS LAAT ELK KALF ONDERZOEKEN

Altijd alert
op BVD
Hij werkt bewust aan een goede gezondheid en weerstand
van zijn dieren. Toch kreeg vleesveehouder Wiljan van de
Kruijs op een bepaald moment BVD op zijn bedrijf. Nu is
zijn grote wens dat álle veehouders in Nederland mee gaan
doen aan de BVD-bestrijding.
“Diergezondheid is de basis van het dier en daarmee de basis van
je bedrijf”, aldus Wiljan van de Kruijs (40), trotse eigenaar van
Vleesveehouderij de Krakehoeve in Weert. “We proberen alles uit
onze koeien te halen, maar dat kan alleen als ze gezond zijn.” De
Limburger nam het bedrijf zo’n acht jaar geleden over van zijn
ouders. Op het bedrijf staan 250 raszuivere Belgische witblauwe
runderen, waaruit jaarlijks zo’n 110 kalveren worden geboren.
Begaan met de dieren
Wiljan heeft regelmatig en intensief contact met zijn dierenarts.
“Zolang als ik de boerderij heb werk ik met Veterinair Centrum
Someren. Onze dierenarts werkt met de dieren alsof ze van hemzelf zijn, dat vind ik een echte plus. Hij doet geen ‘kunstje’ zeg
maar.” Met dit laatste doelt hij met name op de geboorte van de
kalveren. “Als er daarbij iets mankeert of er iets afwijkt, dan heb
ik er graag een dierenarts bij die echt begaan is met de dieren.
Die paar procent meer aandacht maakt het verschil tussen
levend- en doodgeboren worden”, aldus de vleesveehouder.
Dat hij zelf ook erg betrokken is bij het welzijn van zijn veestapel blijkt onder meer uit het feit dat hij elke nacht om 03.00 uur
zijn bed uitkomt om te kijken of er koeien zijn die bijna moeten
afkalven. “Dat wil ik echt met mijn eigen ogen zien, een camerasysteem is niks voor mij.” Waar let hij dan op? “Het is een
optelsom van dingen. Als van een koe de temperatuur ineens
daalt, de banden los zijn en er ook nog wat melk komt, dan weet
ik genoeg en bel ik de dierenarts.” Het lukt hem om op deze
manier maar zo’n 5 procent van de kalveren in de nachturen ter
wereld te laten komen, de rest komt overdag of ‘s avonds.
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“Ik vind het belangrijk dat
élk kalf direct na de geboorte
wordt onderzocht op BVD”
Ineens toch positieve kalveren
Wiljan werkt bewust aan een goede diergezondheid op zijn
bedrijf, waarbij hij één dierziekte extra goed in het vizier houdt:
BVD. “BVD is een weerstand-sloper”, zegt hij, “een economische
ziekte die niks oplevert en alleen maar veel geld kost.” Voor hem
voldoende reden om jaren geleden al te beginnen met onderzoek
op BVD. Wiljan: “Het idee was dat we een paar jaar lang alle kalveren zouden testen op BVD-virus zodat na verloop van tijd alle
dieren op het bedrijf onderzocht zouden zijn. We namen niet deel
aan het programma; het certificaat zei me toen nog niet zoveel.”
Het eerste jaar dat alle kalveren werden getest werd er geen BVDvirus aangetoond. Maar het tweede jaar werden er ineens toch
BVD-dragers gevonden. Op dat moment liep het ook wat minder.
Wiljan: “Vooral de jonge dieren hadden meer longproblemen en
diarree, en ze groeiden niet goed.” Een geluk bij een ongeluk was
dat de vleesveehouder toen al wel veel dieren had onderzocht.

“We hadden op dat moment tegen de 300 stuks vee, waaronder
zo’n 150 dieren waarvan we zeker wisten dat ze geen BVD-drager
waren en die we dus niet opnieuw hoefden te testen.” Nadat de
eerste positieve kalveren waren ontdekt, startte Wiljan ook meteen met vaccineren. “Zo wisten we dat er negen maanden later
geen nieuwe dragers meer geboren zouden worden.”
Niet wachten maar snel weten
Wiljan heeft uiteindelijk toch voor deelname aan het programma
en voor de BVD-vrijstatus gekozen. Ook omdat in de landen
waarnaar hij dieren exporteert de regels voor import steeds
strenger werden. “Daarom wilde ik dat papiertje op een gegeven
moment toch hebben.”
Na zijn negatieve ervaring neemt Wiljan die status nóg serieuzer dan voorheen en laat hij alle kalveren onderzoeken. “Ik vind
het belangrijk dat élk kalf direct na de geboorte wordt onderzocht, want als een kalf drager is, wil ik dat meteen weten.

Tegemoetkoming zoogkoehouders
bij deelname aan BVD-bestrijding
Om zoogkoehouders te stimuleren de
strijd aan te gaan met BVD, stelt
ZuivelNL een tegemoetkoming
beschikbaar van 25 euro per bedrijf
per kwartaal. De regeling geldt voor
maximaal 2.500 zoogkoebedrijven die
voldoen aan bepaalde voorwaarden en
loopt tot eind 2020. Zowel nieuwe als
bestaande deelnemers aan een BVDroute kunnen zich aanmelden voor de
tegemoetkoming. GD is uitvoerder van
de BVD-routes en zal bij bedrijven die
zich aanmelden en voldoen aan de
voorwaarden 25 euro in mindering
brengen op de kwartaalfactuur.
Wilt u weten of u in aanmerking
komt? Kijk dan op www.ibrbvd.nl.

14 - Herkauwer, november 2018

reportage

Margreet Pasman, redacteur

De vleeskoeien op het bedrijf van Wiljan doen het weer goed.

Daarom kies ik voor oorbiopten. Die kan ik zelf nemen en ik
moet eerlijk zeggen dat het digitaal inschrijven van die oor
biopten perfect gaat. Het is heel gemakkelijk, je hoeft geen
computerman te zijn om dat te kunnen uitvogelen. En het
scheelt ook nog een klein beetje in de kosten.”

Als iedereen meedoet, kan deze ziekte binnen een paar jaar
helemaal verdwenen zijn.” Anderzijds denkt hij dat meer
bewustwording ook helpt. “Misschien als meer vleesveehouders
zich realiseren wat BVD op een bedrijf kan doen, ze ook eerder
maatregelen willen nemen.”

Grote wens: heel Nederland snel BVD-vrij
Kijkend naar de toekomst zegt Wiljan: “Mijn grote wens is dat
alle rundveebedrijven in Nederland meedoen aan de BVDbestrijding en ik hoop dat heel Nederland snel BVD-vrij wordt.
Want of je nu melk- of vleesveehouder bent; je kunt het op je
eigen bedrijf nog zo goed op orde hebben, je loopt nog steeds
risico als bedrijven in je omgeving er niets aan doen.” Toch
wordt dat volgens hem lastig zolang deelname aan een bestrijdingsprogramma voor vleesveehouders vrijwillig blijft.
“Vleesveehouders laten zich toch al niet zo gemakkelijk sturen,
en ik kan het weten”, zegt hij lachend.

De vleeskoeien op de Krakehoeve doen het momenteel gelukkig
weer goed, aldus Wiljan. “Ik ben blij dat het BVD-probleem is
opgelost. We zijn door een diep dal gegaan, maar het had nog
veel erger kunnen zijn. We hebben op ons bedrijf nog bloedlijnen uit mijn vaders tijd. Voor hetzelfde geld hadden we die allemaal op moeten ruimen, dat zou echt heel zuur zijn geweest.”

“Ik denk dat we als land naar een hoger niveau moeten willen
komen”, gaat hij verder. “Omdat we in Nederland voor de import
geen BVD-vrijstatus eisen en in steeds meer landen om ons
heen wel, blijft het risico dat wij de zieke dieren ons land binnenhalen groot. Als een bedrijf in je omgeving op die manier
dragerkalfjes ontvangt, dan is het een kwestie van wachten.

“Als iedereen meedoet, kan
deze ziekte binnen een paar jaar
helemaal verdwenen zijn”

Wiljan houdt één dierziekte extra goed in het
vizier, en dat is BVD.
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