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Stichting Biologische Veeverbetering 
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NIEUWSBRIEF  December 2016 
Beste biologische melkveehouders,  hier weer een aantal nieuwsflitsen over Biologische fokkerij en Bio-KI  
 

Bezoek Milchviehtagung Nordrhein-Westfalen 
Op uitnodiging van Guido Simon ging ik afgelopen week naar de Bio Milchvieh Tagung in Duitsland, achter Düsseldorf, 
in Haus Düsse, Nordrhein-Westfalen. Daar kwamen in twee dagen tijd pak weg 100 melkveehouders bijeen om 
samen een aantal onderwerpen te bespreken en natuurlijk ook om elkaar te ontmoeten. Ik was daar alleen de eerste 
dag en avond. Er kwamen allerlei onderwerpen voorbij zoals marktontwikkelingen, opzetten van coöperaties en eigen 
afzet van producten. Er is ook in Duitsland grote zorg om de toestroom van meer biologische bedrijven. Waar men 
een paar jaar geleden nog streed om nieuwe bedrijven, gaan nu de deuren van de ‘molkerijen’ vaak dicht omdat men 
niet meer plek heeft voor de melk. Men verwacht in 2018 wel 30% stijging van het aanbod en dat had makkelijk 100% 
kunnen zijn. Voor de afzet van biologische producten zijn in 
Duitsland het ‘Tier-Wohlsein’ en ‘Gentechniek Frei’ heel 
belangrijke zaken.  In Nordrhein-Westfalen wil men in het kader 
van dierwelzijn het fokken van hoornloze koeien bevorderen. Dit 
wordt vanuit de overheid gestimuleerd. Tachtig procent van de 
melkveehouders wil die kant op. Allemaal om het onthoornen te 
vermijden en de koeien elkaar toch niet laten verwonden. Een 
ander interessante voordracht ging over de afzet van rauwe melk 
via een melktap. Dat schijnt in Duitsland ook aardig op gang te 
komen. Maar weet waar je aan begint. En het kan alleen maar 
lukken in dichtbevolkte gebieden natuurlijk, want anders is er niet genoeg afzet. Voor verkoop in de stad is meer 
nodig dan alleen een melktap. Dan moet je ook de melk pasteuriseren en een wisseltank hebben om de melk te 
vervoeren en het vervoer moet gekoeld zijn. Dat loopt flink in de papieren. Maar in de stad kun je dan ook best veel 
melk verkopen.  
 

Ook Bio-KB in Duitsland? 
Ik ging natuurlijk niet alleen voor de leuk naar Duitsland maar wilde contacten leggen voor Bio-KI. In Nederland is 
ongeveer 20-30% van de melkveehouders enthousiast voor Bio-KI, dat zijn er ongeveer 60 dus. Maar in Duitsland zijn 
er veel meer melkveehouders, wel +2.000,  en binnenkort nog eens 30% meer. Als daar dan ook 20% principiële 
veehouders  mee willen met Bio-KI, of Bio-KB (Künstliche Besamung) dus, zijn dat dus +400 bedrijven. Wellicht een 
interessante markt. Maar in Duitsland houden de fokkerij-instanties de deur aardig dicht voor stieren van buiten. Er is 
wel interesse voor een aantal Bio-KI stieren maar we moeten kijken hoe we dat gaan aanpakken. In ieder geval zijn er 
een aantal goede contacten gelegd waarmee we dit verder kunnen uitbouwen. 

 

Initiatiefgroep Bio-KI, op naar een Coöperatie Bio-KI 
De ontwikkeling van  biologische fokkerij wordt zeer belangrijk want een krachtige en goedkope methode voor 
genetische manipulatie doet zijn intrede in de fokkerij (zie volgende paragraaf). De initiatiefgroep heeft de stukken 
voor een coöperatie Bio-KI dan ook bijna klaar; het doel, de statuten, een businessplan en een routeboekje naar het 
daadwerkelijk opzetten van de coöperatie. Het doel is biologische (en dus gen-tech vrije) rundveefokkerij voor haar 
leden beschikbaar te maken, met passende biologische stieren via het Bio-KI protocol biologisch opgefokt en 
ingezet. Het businessplan komt in het kort neer op een groei naar 10 jonge stieren per jaar met elk 1.000 – 2.000 
rietjes waarvan minimaal 10.000  - 15.000 verkocht worden. Daarnaast hopen wij op een groei naar +100 leden. De 
omzet wordt dan gebruikt voor selectie, organisatie, reclame en vermarkting etc.  
In eerste instantie wordt de leden gevraagd om een hogere inleg om een startkapitaal bijeen te brengen. Met dit 
extra bedrag kunnen we samen de opstartkosten betalen. Er zullen twee mensen in deeltijd actief zijn voor Bio-KI, we 
zullen meer langs de bedrijven moeten gaan voor advies en voor aankoop/verkoop van stieren en sperma. Ook de 
behoefte van de individuele bedrijven komt hierbij beter in beeld. 
SAFE THE DATE, Op woensdag 8 februari 2017 plannen wij een eerste bijeenkomst om samen met jullie veehouders 
de coöperatie op te zetten. Schrijf deze datum vast in uw agenda, de uitnodiging komt spoedig.  
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Ook op de Biobeurs 2017 zullen wij aandacht geven aan de coöperatie plannen. Wij zijn nog op zoek naar een paar 
bestuursleden. Wie wil deze belangrijke taak op zich nemen? Gegadigden (ook voor andere taken) kunnen eventueel 
contact op nemen met Sybrand Bouma (0566-621118, mts.jensbouma@gmail.com) of Corneel van Rijn (071-
5018248, info@boerderijbuitenverwachting.nl). 
 

Genetische manipulatie op komst? de Crispr-Cas9 techniek 
Het is zover, dieren kunnen nu ook op een vrij gemakkelijke en goedkope manier genetisch veranderd worden op 
DNA niveau. Wetenschappers hebben in 2012 een manier gevonden die door bacteriën wordt gebruikt om een stukje 
vreemd DNA van bijvoorbeeld een virus uit te knippen en in het eigen genoom in te bouwen. Deze techniek is nu zo 
gebruiksklaar dat men in het laboratorium heel precies te werk kan gaan, bepaalde genen kan uitschakelen of toe 

voegen in DNA strengen van o.a. een net bevruchte eicel (zygote). Dit doet men 
door een oplossing met zo’n DNA-editing construct in de zygote in te spuiten. 
Datgene wat men wil bereiken, een specifiek gen uitschakelen of inbouwen, 
gebeurd dan al voor de eerste celdeling en zo kan men met grote efficiëntie een 
embryo’s en dus een daar uitgroeiend dier, genetisch manipuleren. Voorheen deed 
men dit via het klonen van dieren. Het DNA van de cellen die daarvoor werden 
gebruikt moesten eerst genetisch veranderd worden, wat erg moeilijk en 
inefficiënt. Daarna moest het klonen nog lukken. Het resultaat was altijd erg slecht 
en de kosten hoog. Nu kan men een fokkoe super-ovuleren en insemineren met 
een fokstier en vlak na de bevruchting de zygotes operatief verwijderen en 
injecteren met het DNA-editing construct. Of men kan eicellen opzuigen van de 
eierstokken en deze in vitro bevruchten en dan de zygotes injecteren. Dit heeft 
weinig impact op de zygote en deze groeit dan met hoog slagingspercentage uit tot 
een embryo van 6-7 dagen oud dat getransplanteerd kan worden in een 

draagmoeder. Men heeft al slagingspercentages voor inbouwen van genen in embryo’s van 80-100% gehaald. Zo kun 
je dus met een spoeling van zygotes of eicelwinning uit een donorkoe al een paar of meer genetisch aangepaste 
nakomelingen hebben verkregen. In Amerika staan al de eerste fokstiertjes te wachten die genetisch hoornloos zijn 
gemaakt. Het gen voor hoornloosheid is er dus ingezet. Zo kan men nu koeien met een hoge fokwaarde ook 
hoornloos fokken.  
Het is nu de vraag wat de biologische sector gaat doen. Experts zeggen dat deze techniek niet acceptabel is voor bio, 
want het grijpt direct in op DNA niveau . Dit wordt gezien als een aanslag op de integriteit van leven. En dat mag niet 
in de biologische landbouw. Is het daarom nu tijd voor een snelle afbakening van biologische fokkerij?  Voordat deze 
gemanipuleerde DNA chromosomen in elke fokstier zitten? Ik kan mij voorstellen dat dit allemaal heel snel kan gaan 
en het vervelende is dat het niet echt traceerbaar is, het gaat namelijk om genmanipulatie binnen de soort, dus om 
koe-eigen genen als het ware. Als het er eenmaal in zit kan niemand dat meer zien, waarschijnlijk alleen aan de 
eigenschappen van de dieren. Straks lopen er ineens hoornloze dieren met heel goede fokwaarden overal. Waar 
komen die zo snel vandaan? 
 

Nieuwe stieren 
Met het geld uit de crowdfunding is er nog ruimte voor 2-3 nieuwe stieren. 
Al eerder melde ik dat we graag een hoornloze Holsteinstier van Guido 
Simon willen maar die is er nog niet. Hij heeft wel een paar beste staan, Pp 
en met een 5 voorop voor triple A, maar de gehalten van de moeders zijn 
aan de lage kant, minder dan 4% voor vet en dan 3,20 voor eiwit. Dat zijn 
wij hier in kaasland niet zo gewend helaas. Daar durf ik nog niet aan te 
beginnen. En hij is ook nog al licht van kleur, bio wil meer donkere stieren? 
 
Wel heb ik vorderingen gemaakt voor een Montebeliarde stier. Ik heb er 
een van Nico van Schaijk uit Brabant kunnen kopen, 75% MB, 25% HF, die 
wel een tijd als dekstier bij een gangbaar bedrijf is geweest, waar hij lekker 
in de wei met de koeien heeft gestaan. Hij is van een moeder en 
grootmoeder met heel hoge levensproducties, samen 132.600 liter al met 
gemiddeld 5% vet en 3,87% eiwit in de melk. Dat zet zoden aan de dijk. De 
stier gaat dan in februari 2017 naar de KI .  
 
Dan gaat er ook nog een rode Fries naar de KI, Bio Skúster Martin, gefokt door Maike Bouma. Ook zijn moeder gaf al 
40.000 liter melk met 4,80% vet en 3,68% eiwit. Bio Martin is een fijne stier ook, komt altijd even naar je toe, heeft 
geen kwaad in de zin. Hij is opgefokt en heeft even gedekt bij FH fokker Frits Lozeman en loopt nu te dekken bij Jan 
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van Berkum, een FH fokker in Dalfsen, niet bio, dat kunnen we niet altijd voor elkaar krijgen. Maar de genen zijn dus 
super bio, dat veranderd niet. 
 

Kuikens naar Navalishoeve 
Van de kippen zei ik vorige keer dat ik pas in het voorjaar weer zou gaan broeden. Maar de kippen leggen goed, zo’n 
60 eieren per dag van 75 kippen, en ik kreeg weer twee aanvragen voor 40-50 hennen uit Noord- en Zuid-Holland, 
zodat ik de broedmachine maar weer aan heb gezet. Op deze beide bedrijven willen we dan een specifieke familie 
plaatsen en dan hebben we in NH + ZH vijf bedrijven met allemaal één 
van de vijf families en kunnen zij met elkaar een fokcirkel gaan vormen. 
Verder hoop ik dan in 2017 een paar tomen van 100+ kippen te kunnen 
neerzetten die dan goed worden gevolgd. Het is altijd om zelf mooie 
producties te behalen maar het is ook goed dit op andere plekken te 
laten zien en ook voor langere tijd. Zelf had ik dit najaar nog 15 kippen 
met haan van familie B van voorjaar 2015 lopen die in september nog 10 
eieren legden. Maar toen de dagen korter werden en ze geen licht 
konden krijgen viel die productie terug naar 3-4 eieren per dag. Ja licht 
hebben ze wel nodig, van 5 tot 9 gaat het aan en ook nog eens van 16.00 
tot 18.00 uur met daarna nog een dimlicht om op stok te komen. De 15 
oude kippen heb ik in november met ook de laatste haantjes moeten laten slachten vanwege de dreiging van 
vogelgriep. Ik had geen overdekte uitloop voor ze, dus dan maar weg. De uitloop van de fokkippen zijn wel helemaal 
overdekt met zeilen. En nu maar hopen dat die wilde vogels uit de buurt blijven. Of kunnen deze robuuste kippen wel 
tegen een griep? 
En oh ja, ook wel mooi om te vertellen, deze keer een heel goede bevruchting van de eieren, ca. 90%, en er kwamen 
uiteindelijk 365 kuikens uit 440 eieren. Honderdtien gingen er deze week al naar de Novalishoeve op Texel. Dit BD 
bedrijf wil ook de kippen helemaal in de kringloop opnemen, zelf ook gaan aanfokken. Zij hebben kuikens van groep A 
gekregen, de Amalia’s. In Alkmaar zitten de Barbara’s en in Schoorl de Cornelia’s. Zo krijgen we in Noord-Holland al 
aardig de gehele fokkerij in de rondte. Puur biologische fokkerij. Echt genieten dus. 
 

Meer gebruik van Bio-KI maakt ook meer mogelijk 
Als laatste nog even een pep-talk voor de afzet van de Bio-KI stieren. In de bijlage vinden jullie de lijst van stieren, er 
zijn er weer een paar mooie bijgekomen, MRIJ, Holstein en een 
Fries. En voor de Duitse boeren had ik ook weer eens even de 
levensproducties van de moeders en grootmoeders op een rij 
gezet. En dat liegt er niet om, gemiddeld 108 ton melk met 4,42% 
vet en 3,62% eiwit gemiddeld bij deze koeien. De Duitsers waren 
onder de indruk!  
In de tabel hieronder staan de verkopen van rietjes per jaar. 
Van dit jaar zijn wij nog niet onder de indruk, we zitten nu op 
1015 rietjes verkocht. Daar mogen best nog wel wat bij. Ook zien 
wij op onze lijst van ‘gebruikers’van Bio-KI een heel stel 
veehouders die dit jaar nog niets weer heeft besteld. Dat is 
jammer. Maar het jaar is natuurlijk nog niet om en we hebben wel eens vaker een recordomzet in e laatste weken 

gerealiseerd. Doen we dat in 2016 weer. Als 
je voor biologisch en levensproductie gaat is 
er nog twee weken de tijd om onze 
verkopen van de laatste jaren te evenaren? 
En bedenk wel, als er meer verkocht wordt 
kunnen wij ook weer meer inzetten en 
wordt de keuze ook steeds groter. Wij 
rekenen daarom op jullie! 
 
 
 
 
 
 

Wytze Nauta , Stichting Biologisch Veeverbetering – Bio-KI 
En de Initiatiefgroep Bio-KI.2020 


