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Kalf bij koe wordt
socialer in de kudde

TE GASTTE GAST

D e Tweede Kamer heeft
een motie aangenomen
waarin de regering wordt

gevraagd binnen een half jaar
met een plan van aanpak te
komen dat erop is gericht kalve-
ren voor bepaalde tijd bij de
moeder te laten, omdat volgens
de motie ‘het meteen na de
geboorte scheiden van kalf en
ernstige gevolgen heeft voor het
welzijn en de weerstand van kalf
en koe’. De publieke discussie
spitst zich vooral toe op deze
welzijnsclaim.

Zelf ben ik een boer die vanaf
2004 de kalveren twee tot drie
maanden bij hun moeder laat
lopen. De kalveren ontwikkelen
zich goed en gedragen zich op
latere leeftijd socialer in de
kudde dan voorheen. Het spe-
nen van de kalveren geeft een
paar dagen stress bij moeder en
kalf, maar het hebben kunnen
vervullen van het moedergedrag
en het zooggedrag weegt daar
ruimschoots tegenop.

De georganiseerde landbouw
(LTO) en de dierenartsen verkla-
ren zich tegen het langer bij de
koe houden van het kalf. Dat is
vreemd omdat de sector in een
convenant met maatschappelij-
ke organisaties vijftien ambities
op het gebied van duurzaam-
heid en dierenwelzijn heeft
geformuleerd. In één van de
ambities staat: ‘Dieren in de
Nederlandse veehouderij kun-
nen hun hele leven lang volledig
voorzien in hun ethologische

behoeften en die zonder pijn of
beperkingen uitvoeren.’ Vallen
moedergedrag en zooggedrag
niet meer onder de ethologische
behoeften?

De tegenstanders zijn bang
dat er ziekteoverdracht (vooral
paratuberculose en salmonella)
is van koe naar kalf. Of de ziekte
wordt overgedragen is sterk
afhankelijk van de weerstand
van het kalf en van de ziekte-
druk op het bedrijf. Als een
bedrijf ‘in balans’ is, is de veron-
derstelde ziekteoverdracht geen
probleem. Een bedrijf met een
hoge ziektedruk en/of een lage
weerstand bij de kalveren heeft
natuurlijk wel een probleem,
maar dat staat los van de discus-
sie over het kalf bij de koe.

Daarnaast worden er vaak nog
een aantal praktische bezwaren
aangevoerd tegen het langer bij
de koe houden van het kalf. De
kalveren zouden verwilderen en
het is lastig voor de boer om te
controleren of ze genoeg biest
krijgen. Dit soort praktische
‘problemen’ kunnen relatief
eenvoudig worden opgelost of
voorkomen en hebben vooral te
maken met het vakmanschap
van de boer.

Dat het kalf bij de koe laten
niet ten koste gaat van het die-
renwelzijn, is in de praktijk al
lang bewezen. Dat veel boeren
het gewoon niet willen, is nu
ook duidelijk.ook duidelijk.
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