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Tien melkveehouders gaan de 
komende jaren in de praktijk 
testen en kennis delen op welke 
manier kalveren het beste tussen 
de koeien kunnen opgroeien. De 
inzet is een nieuw marktconcept 
met 3 sterren van het Beter Leven-
keurmerk.

ACHTERGROND

‘We willen een nichemarkt aan-
boren’, motiveert initiatiefnemer 
en melkveehouder Corné Ansems 
van de Ruurhoeve in het Brabantse 
Hoogeloon. Al meer dan tien jaar 
heeft hij in een familiekudde de 
kalveren bij de koeien staan. Zijn 
belangrijkste inzicht? ‘Haal de kal-
veren of meteen weg of laat ze een 
aantal maanden bij de moeder 
staan. Na een week of twee scheiden 
levert zowel bij de moeder als bij het 
kalf een hoop stress op.’

Ansems zorgt op zijn bedrijf 
voor een nauwkeurige afbouw van 
de zoogperiode. In de laatste week 
kunnen de kalveren alleen via een 
hek aan de uiers drinken als de 
koe ook bereid is om naar het hek 
te komen. De week erop is drinken 
niet meer mogelijk, maar contact 
aan het hek wel. ‘Dat zorgt voor een 
soepele scheiding’, ervaart de melk-
veehouder.

De kalveren staan of buiten in 
de wei of in de strostal. De moe-
ders kunnen via automatische her-
kenning naar de melkrobot. Daar 
duiken de eerste nadelen van deze 
bedrijfsvoering op: de kalveren drin-
ken elke dag 12 tot 15 liter en met een 

lage productie slaat het manage-
mentsysteem automatisch alarm. 
‘Het is dan zaak om de gezondheid 
van de koeien extra in de gaten te 
houden en genoegen te nemen met 
minder melk.’

De voordelen ervaart Ansems 
ook. ‘Kalveren groeien als kool en 
het geeft mij een goed gevoel om de 
dieren in een familiekudde groot te 
brengen.’ De volgende stap voor de 
melkveehouder is om zich ook in de 

markt te onderscheiden. ‘De extra 
kosten voor arbeid en investerin-
gen in de stal wil ik natuurlijk graag 
terugverdienen.’

Met een subsidie van het Barth- 
Misset Fonds en de Stuurgroep 
Landbouw Innovatie Noord-Bra-
bant gaan tien melkveehouders 
gezamenlijk werk maken van het 
nieuwe marktconcept. Welzijnson-
derzoeker Hans Hopster van Wage-
ningen Livestock Research ziet de 
plaatjes van kalveren bij de moe-
der al op het melkpak staan. ‘Het 
is natuurlijk een enorm aaibaar 
onderwerp, dus vanuit pr-oogpunt 
biedt dit volgens mij zeker kansen.’

KANTTEKENINGEN
Hopster juicht het Brabantse 

project toe. Hij plaatst wel kant-
tekeningen bij het idee om het kalf 
bij de koe als nieuwe standaard te 
zien. ‘Voor 95 procent van de melk-

veebedrijven, met hoogproductieve 
Holstein-koeien in ligboxenstallen, 
zal het welzijn van de kalveren eer-
der onder druk komen te staan dan 
vooruitgaan. Dus laten we nu eerst 
in de praktijk ontdekken hoe we de 
nadelen kunnen ombuigen tot voor-
delen.’

Een van de nadelen zijn de 
gezondheidsrisico’s in een regulier 
stalsysteem, weet Hopster. ‘Denk 
aan kalveren die de ligboxen zou-
den vervuilen, met hun klauwtjes 
vast in de roosters raken of jonge 
dieren die niet bestand zijn tegen de 
ziektekiemen die rondwaren.’

Daarbij zet het de huidige relatie 
tussen de dieren en de melkveehou-
der op z’n kop, voorspelt de onder-
zoeker. ‘De vraag is als je de kalve-
ren bij de moeder houdt of je geen 
wildere dieren krijgt die moeilijker 
te hanteren zijn’, zegt de onderzoe-
ker, die zich al tientallen jaren buigt 

over stressfactoren bij koeien.
In Nederland houdt maar een 

klein deel van de melkveehouders 
de kalveren de hele zoogperiode bij 
de koeien en dan vooral op biolo-
gische bedrijven. Voor Ansems, die 
gangbaar boert, past het kalf bij de 
koe prima in de bedrijfsvoering. De 
Ruurhoeve telt ruim zestig melk-
koeien en heeft een eigen kaasma-
kerij. Daarnaast zijn er tal van acti-
viteiten, zoals een boerderijterras 
en rondleidingen.

NICHEMARKT
In samenwerking met de Dieren-

bescherming wil de melkveehouder 
graag het Beter Leven-keurmerk 
3 sterren krijgen voor zuivel en 
vlees. ‘Ik zie de angst in de melk-
veehouderij voor een nieuwe stan-
daard, zoals dat bijvoorbeeld bij de 
Nieuwe Standaard Kip is gebeurd, 
maar ik denk echt dat het eerder een 
nichemarkt zal zijn.’

Hopster denkt daar hetzelfde 
over. ‘Het is een logische gedachte 
dat kalveren in principe graag bij 
hun moeder opgroeien, maar het 
is veel te vroeg om dat in de Neder-
landse melkveehouderij door te 
voeren. Niet alleen om andere stal-
systemen te ontwikkelen en te bou-
wen, ook de fokkerij zal maternaal 
gedrag in het fokdoel moeten opne-
men, zodat het gedrag van koeien 
op een nieuw systeem kan worden 
afgestemd’, zegt hij.

Om nog maar te zwijgen over 
de melkveehouders zelf, die een 
nieuwe bedrijfsvoering voor de kie-
zen krijgen. ‘Dat kost tijd. Zo heb-
ben we onder andere gezien toen de 
zeugenhouderij omschakelde naar 
groepshuisvesting waarbij in het 
begin juist meer gezondheids- en 
welzijnsproblemen optraden’, weet 
Hopster.

‘Het is zeker een enorm aaibaar onderwerp’

Melkveehouder Corné Ansems uit Hoogeloon en ZLTO-specialist Marjon Krol in de strostal. Foto: René Eijsink

Kalf bij koe | Verder onderzoek naar bedrijfsvoering en gezondheidsaspecten van samenleven koe en kalf

‘Kalveren drinken 
elke dag 12 tot 15 
liter bij de koe’

Wageningen University & Research (WUR) 
heeft samen met het Louis Bolk Instituut 
het onderzoek ‘Verkenning kalf bij de 
koe’ gedaan. Van het vervolgonderzoek 
‘Kansen voor het kalf in de keten’ zijn de 
eindresultaten zijn nog niet bekend.
De verkenning beschrijft een scala aan 
aspecten: van voeding en microbiotica tot 
gedrag, welzijn en huisvesting. Het gaat 

om verschillende zoogsystemen: koe 
en kalf 24 uur per dag bij elkaar, koe en 
kalf deels bij elkaar en de inzet van een 
pleegkoe die meerdere kalveren zoogt.
De WUR en het Louis Bolk Instituut 
werken ook samen in het internatio-
nale project ‘GrazyDaisy’: een duurzame 
bedrijfsvoering om jongvee samen met 
koeien te laten opgroeien.

Meerdere onderzoeken door WUR en Louis Bolk Instituut
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Het leidt vaak tot maatschappelijke 
discussie: veel pasgeboren kalve-
ren in de melkveehouderij worden 
vrijwel direct bij de moederdieren 
worden weggehaald. Wat betekent 
dat voor het dierenwelzijn?

ACHTERGROND

Het begrip dierenwelzijn is in 
dit geval lastig te definiëren, vindt 
Hans Hopster, naast WUR-onder-
zoeker lector diergedrag, dierge-
zondheid en dierenwelzijn bij Van 
Hall Larenstein. ‘Het voorkomen 
van gezondheidsschade, pijn of 
ongerief leidt tot beter dierenwel-
zijn, maar ingewikkelder is het stre-

ven naar natuurlijk gedrag omdat 
dit aangeboren, maar ook aange-
leerd kan zijn.’

Voor Hopster gaat het verge-
lijken van een koe en kalf met een 
moeder en kind in ieder geval te ver. 
‘Een rund is geen primaat. Bij ons 
oordeel over de welzijnsimplicaties 
moeten we altijd de diersoort in 
ogenschouw nemen.’ In het geval 
van de koe geeft de oeros inzichten 
naast runderen die in seminatuur-
lijke omstandigheden leven.

VERSTOPPEN IN STRUIKGEWAS
‘In de ongerepte natuur van 

Zuid-Toscane verstoppen runderen 
hun pasgeboren kalf enkele dagen 
in het struikgewas om ze te bescher-
men tegen predatoren. Terwijl de 

koe in de nabijheid graast, bezoekt 
ze het kalf om het te zogen.’

Pas na twee tot vijf dagen slui-
ten kalf en koe zich bij de kudde 

aan en voegt het kalf zich bij leef-
tijdsgenoten, de ‘kinderopvang van 
de kudde’. ‘Dit soort aspecten van 
natuurlijk gedrag moeten we in de 

discussie over het kalf bij de koe 
betrekken.’

Als onderzoeker kijkt Hopster 
onder andere naar alle natuurlijke 
gedragingen van een moederdier 
tegenover haar nakomelingen. 
‘Voor en tijdens de geboorte is het 
juist de koe die zich hormonaal en 
fysiek voorbereidt op de komst van 
een kalf. Na de geboorte wordt het 
gedrag van de koe door de prikkels 
van het kalf in stand gehouden en 
versterkt’, licht hij toe.

‘Als die prikkels ontbreken, 
dooft het maternaal gedrag van de 
koe relatief snel uit. Het is niet uit 
te sluiten dat door de jarenlange 
selectie op een vlotte melkafgifte 
maternale eigenschappen in aanleg 
minder sterk aanwezig zijn.’

Van verstopt in de natuur tot pleegmoederschap

Gedrag van de koe wordt gevormd door prikkels van het kalf. Foto: Robin Utrecht


