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Hoe kijk je naar natuurlijke veehouderij? Voor veehouderijonderzoeker Ton

value of ‘naturalness’ in organic agriculture.

Baars is het van belang om hierbij de integriteit van het dier voorop te

Aan het einde van dit project werd duidelijk,

zetten. Maar dat levert ook dilemma’s op. Boerenzoon Wim van Oort ziet
een parallel met de dilemma’s die op zijn ouderlijk bedrijf speelden, dat
intensiveerde om het hoofd boven water te houden. Hij zag het welzijn
van de dieren wegglijden. |

Tekst: Ton Baars en Wim van Oort

Waarom de
integriteit van
het dier zo
belangrijk is

dat je met drie – elkaar aanvullende – brillen naar het begrip natuurlijkheid kunt kijken:
geen-chemie, systeem en integriteit.

Drie brillen
Bij mensen die met de ‘geen-chemie-bril’
naar natuurlijke of biologische landbouw keken, ging het vooral over de afkeer van onnatuurlijke, door de mens in het lab gemaakte
chemische stoffen.
Anderen keken meer naar levensprocessen
en de ecologie, naar het natuurlijk systeem.
Kringlopen en compost waren belangrijk,
maar ook begrippen als regulatie en terugkoppeling hoorden hierbij. Niet onbelangrijk
was dat de blik verschoof van het bestrijden
van plagen en ziekten (end-of-pipe) naar de
preventie, het voorkómen ervan door een grotere biodiversiteit op het landbouwbedrijf.
Tenslotte werd over natuurlijkheid gesproken,
als ‘de eigen aard der dingen’, de integriteit
van ‘de ander’ (dus diegene of datgene wat
tegenover me staat). Het duidelijkst werd dit
uitgesproken als het om onze omgang met

Ton Baars: ‘Bij anders doen hoort anders denken’

dieren ging: hoe groot kan een kudde koeien
zijn? Waarom natuurlijke dekking? Waarom
grazen koeien, wroeten varkens of scharrelen
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Een BD-veehouder werd ruim 20 jaar gele-

gebracht. Maar door deze vraag werd hij één

kippen? Om dit te beantwoorden moest men

den bij een excursie geconfronteerd met een

van de pioniers die het systeem van ‘kalveren

op zoek naar de vraag naar ‘heel-zijn en in-

moeder, die haar baby op de arm meedroeg:

bij de koe’ mee hielp ontwikkelen.

tegriteit’, ‘respect voor het andere’, ook ‘het

“Waarom konden de kalveren eigenlijk niet bij

Dit is een voorbeeld van hoe, na verandering

grondrecht van de andere’.

hun moeder drinken, net zoals zij haar eigen

van inzicht, je wereld anders is. En niet omdat

baby voedde?” Een echt goed antwoord had

de wereld veranderd is, maar omdat je inner-

Waar trekt een boer de grens?

de veehouder niet. Hij had het zo geleerd, ie-

lijk is veranderd, je relatie tot de wereld. In

Hoe verder je van de natuur afstaat, hoe

dereen deed het en het was efficiënt. Genera-

2007 heb ik als onderzoeker bij het Louis Bolk

harder je oordeel lijkt over de landbouw. Wa-

ties aan koeien waren al op deze wijze groot-

Instituut meegewerkt aan het onderzoek The

ren we in de jaren 1980 nog blij met de eerste
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dat we straks koeien hebben die 20.000 kilo

men. Daar wist de dierenarts met antibiotica

melk per jaar geven, dat is omgerekend ruim

wel raad mee. Het economische rendement

helpt om het gesprek te

twee melkbussen per dag, 300 dagen achter

kwam steeds meer op de voorgrond te staan,

elkaar. Het dier heeft vooral de genetische

ten koste van het welzijn van de dieren.

voeren, waarom je een

drang (honger) om aan het voerhek te staan,

meerprijs nodig hebt voor

te herkauwen en melk te maken. Het rantsoen

Meegezogen in het systeem

is dan dagelijks gelijk, voerschommelingen

Mijn vader werd ten aanzien van de bedrijfs-

schaden de melkproductie. In de melkrobot

voering meegezogen in een systeem, waarbij

Ton Baars, senior-onderzoeker

wordt zij dan drie tot vier keer per dag au-

ethische grenzen beetje bij beetje werden

Universiteit Utrecht

tomatisch gemolken om de druk op de uier

verlegd. In de loop der jaren raakte hij gelei-

De koe is een kuddedier

Fokken met een stier

te verlichten. Daarmee gaat de koe dezelfde

delijk aan steeds verder vervreemd van het

Koeien herkennen elkaar nog tot een groep van

Vroeger was er nog geen kunstmatige insemi-

Verdiepen in integriteit

je BD-product
biologische melk en een slagerijketen die bio-

Het verzorgen van de aard van de koe

logisch vlees aanbood, de huidige consument

de alom aanwezige markt en de prijs die de

weg als onze kippen en varkens, die ook niet

natuurlijke gedrag en welzijn van de dieren,

70-100 dieren. Er zijn leiders onder de koeien,

natie (KI). Je nam een stier uit de beste koeien

wordt direct veganist. Niet alleen stedelijke

consument wil betalen, mede bepaald door

veel anders meer kunnen als groeien en vlees

een sluipend proces. Op een gegeven moment

die het hoogste in rang staan. Deze rangorde

die je zelf op stal had staan en af en toe nam

consumenten komen door de afstand stad-

het bewustzijn rondom natuurlijkheid. Bewust

aanzetten of dagelijks een ei te leggen.

was hij er klaar mee, mede omdat ik er niet

is geen probleem, wanneer je (1) niet te grote

je een stier van de buren. Door een stier-koe

platteland in conflict met de boer, ook boeren

of onbewust speelt integriteit een rol, waar

In het koorddansen om een BD-bedrijf te

voor koos het bedrijf over te nemen. Hij is

kuddes hebt, (2) niet te snelle vervanging hebt

verhouding van ca 1 op 10 te kiezen en door

zelf zijn niet altijd blij met de ingeslagen weg

boeren een grens trekken.

runnen, is het zinvol je te verdiepen in het

vroegtijdig gestopt en vrijwilligerswerk gaan

met jonge dieren en (3) genoeg plaats hebt om

elk jaar nieuwe stieren in te zetten en inteelt

functioneren van de natuur en de betekenis

doen als nieuwe zingeving, waarbij hij nieuwe

uit te wijken in de stal en de looppaden. Zelfs

in de eerste drie generaties te vermijden, kun

van het begrip integriteit. Het helpt je andere

talenten ontplooide.

gehoornde koeien kun je goed houden, als je

je door familieteelt je eigen lokale koe fokken,

van schaalvergroting, automatisering en intensivering, die soms geen einde lijkt te ken-

Koorddansen als BD-boer

nen. Veehouders beleven dagelijks wat leven

Welk recht heeft de koe? En met welk recht

keuzes te maken, motivaties voor je handelen

Sinds kort ben ik betrokken als coach bij Col-

rekening houdt met de kennis over kuddege-

het liefste met meerdere boeren in eenzelfde

en dood betekent en moeten keuzes maken,

kunnen wij als mens de koe steeds verder

te vinden en niet onbelangrijk: een gesprek te

legiale Toetsingsbijeenkomsten. Daar zie

drag. Als je kijkt wat groepen verwilderde koei-

omgeving.

ook in conflictsituaties. Door te handelen

degraderen tot een productiedier pur sang?

voeren, waarom je een meerprijs nodig hebt

ik veehouders worstelen met vergelijkbare

en doen, dan zondert de moeder zich af van de

maakt een boer keuzes en die worden, naast

De gangbare melkveehouderij gaat ervan uit,

voor je BD-product.

dilemma’s: “Ik kan geen kalveren bij de koe

kudde als de geboorte aanstaande is. Door de

Koeien hebben hoorns

houden omdat mijn stal zich daar niet voor

afzondering ontstaat er een sterke band tus-

Vrijwel alle koeien op de wereld dragen hoorns.

leent” of “In de fokkerij moet je toch vooral

sen moeder en kind, die door de moedermelk

Hoorns worden doorgaans uitgelegd als wa-

op melkproductie selecteren, want anders red

bezegeld wordt.

pens: hoe groter, hoe sterker. Hoorns hebben

Wim van Oort: ‘Ethische grenzen steeds een beetje verlegd’

je het financieel niet” en “Met een melkrobot

echter vooral een rol in de warmteregulatie en

Waar trekken boeren de grens, is een vraag

werd op advies van de landbouwvoorlich-

bijgebouwd. De hokken werden kleiner, het-

krijg ik meer tijd voor andere zaken, ook al

De koe heeft grote voormagen

van Ton. Ik heb die grens zien opschuiven.

tingsdienst geïnvesteerd in een varkensstal.

geen de voederconversie ten goede kwam,

gaat dat ten koste van het directe contact

De voormagen liggen vóór de echte maag.

kan een koe in de hitte van de tropenzon

Mijn ouders hadden een klein gemengd be-

De koeien werden verkocht, later ook de kip-

maar door het gebrek aan uitloop en speel-

met mijn vee”. Ondanks dat de meeste BD-

Koeien zijn voorvergisters, paarden hebben

warmte verliezen zonder vocht te verliezen. Zo

drijf met ongeveer 15 koeien, 50 kippen, een

pen. Een concessie, want hun hart lag bij de

ruimte ontstond het probleem van staartbij-

veehouders een goede band met hun dieren

geen pens en zijn navergisters van celstof.

kunnen de hersenen op een constante tempe-

tiental zeugen en verder land voor aardap-

koeien. Aanvankelijk liepen de zeugen nog

ten. Dat werd ‘opgelost’ door de staarteinden

hebben, wordt de vraag wat goed voor het

Koeien ritsen zonder boventanden in korte

ratuur worden gehouden. Binnen Europa vind

pels, granen en veevoergewassen. Een ty-

buiten in de wei en konden ze volop wroeten

te knippen, een symptomatische ‘oplossing’

dier is liever niet gesteld. Het handelen wordt

tijd plukken gras naar binnen, vrijwel zonder

je een gradatie van grote hoorns (stepperun-

pisch kleinschalig Brabants familiebedrijf.

en genieten van modderbaden. De zogende

en een verminking van het dier. Het uitmesten

goedgepraat met rationele argumenten, on-

te kauwen. Kauwen bij de koe is herkauwen.

deren) via kleinere gekromde hoorns (bij onze

Dat was zestig jaar geleden. Het bedrijf was

zeugen met hun biggen werden binnen ge-

was handmatig niet meer te doen en de vloer

danks dat het hart vaak anders spreekt. Hoe

Dan wordt zo’n 50 tot 60 keer op een spijsbrok

koerassen) tot genetisch hoornloze koeien

te klein voor een volwaardig inkomen en de

houden in het stro.

met stro werd vervangen door mestputten

om te gaan met dit dilemma? Het helpt om

gekauwd en verdwijnt het ge-herkauwde voer

als het noordelijke Fjell-rund. In het noorden

keuze was stoppen of specialiseren plus in-

Om de lening bij de bank te kunnen blijven

met roosters. Klauwproblemen en kreupele

de ‘integriteits-bril’ van Ton op te zetten. En

weer in de pens. Daarom is ruwvoer, langsten-

is hoornloos natuurlijk. (Lees de mooie FiBL

tensiveren. Dat was voor mijn ouders een

aflossen, moesten er meer varkens worden

varkens waren het gevolg en door de vrijko-

consumenten te vragen hun verantwoording

gelig hooi, vers gras, etc. nodig om de pens

brochure Bedeutung der Hörner für die Kuh via

megadilemma. Omdat er weinig grond was,

gehouden en werd er weer een nieuwe stal

mende ammoniak ontstonden er longproble-

te nemen. Goed voedsel heeft een prijs.

gezond te houden.

bdvereniging.nl/dp-extra)
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EW ,

met haar hoge, opgaande, dunwandige hoorns

