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

Adopteer een Stier 
De actie Adopteer een Stier is met succes volbracht. Wij brachten samen met ongeveer 100 consumenten in totaal de 
18.000 euro bijeen die nodig is om vijf nieuwe stieren te kunnen inzetten. Nu moeten 
we er wel bij zeggen dat wij ook zelf vanuit Bio-KI zo nu en dan de groei van het 
bedrag moesten stimuleren, en zo doneerden wij zelf ook 3500 euro in de pot, maar 
dat mag de pret niet drukken. Dit geld kwam ook deels weer uit de opbrengsten van 
vleesverkoop van de stier Bio Bram en uit de opbrengsten van spermaverkoop. Zo 
hielpen de stieren zelf ook mee voor de verdere fokkerij. Met dit geld gaan wij dus 
weer meer nieuwe biologische stieren inzetten. Twee zijn er eigenlijk al ingezet, dit 
zijn Bio Eva’s Appel en Bio Boris. De actie liep uiteindelijk 9 maanden en de zaken 
gingen door natuurlijk. Zo stonden deze twee stieren begin dit jaar al klaar om ingezet 
te worden maar was het geld er nog niet.  
Voor de donateurs gaan we nu een bijeenkomst organiseren. Dit moet ergens in het 
midden van het land want daar wonen de meeste donateurs, zie de kaart. Wie o wie 
wonend in dit gebied en gebruiker van Bio stieren werpt zich op om de donateurs te 
ontvangen? Laat het ons snel weten want we willen hen niet te lang laten wachten. 
 

Nieuwe stieren 
Bio Borus en Bio Appel zijn dus ingezet. Voor meer informatie zie de nieuwe stierenkaart in de bijlage. Beide stieren 
zijn uit families met een hoge levensproductie, als is dat per ras natuurlijk wel wat anders. 
In Duitsland zijn wij op zoek naar een 100% hoornloze zwartbonte HF stier. Het moet er eentje worden zonder Lawn 
Boy in de afstamming, want die hebben we immers al in 
Bio Opneij Wytze. Wij hebben contact met de HF fokker 
Guido Simon in Duitsland. Guido probeert zijn hele koppel 
50% P te krijgen, dus hoornloos maar niet 100%. Zo wil hij 
nieuw bloed fokken met hoornloosheid. Hij heeft nu een 
Norwin zoon (KI Samen) uit zijn beste O-Man koe in de 
aanbieding maar het is nog niet bekend of die 100% 
hoornloos is. 
Daarnaast wachten wij op een hoornloos Fleckviehstiertje 
uit zuid Duitsland, van de fokker van Bio Doru, Tony 
Daxenbichler. Ook daar wachten we op een bericht of het 
stiertje PP vererft, dus alleen maar hoornloze dochters zal 
vererven.  
Is hoornloos de toekomst? Zeker is dat wanneer je als 
veehouder de kalveren weer moet onthoornen en de 
dierenarts hoeft er deze keer maar een paar nog te doen, dan geeft dat de meeste veehouders een goed gevoel, 
want het is echt geen leuke ingreep voor de jonge kalfjes. En we zien dat de hoornloze stieren goed verkopen, Bio 
Opneij Wytze is zo goed als op en ook van Bio Doru zijn niet veel doses meer over. Zij hebben de rest makkelijk 
ingehaald. En stallen aanpassen voor gehoornd vee dat is vaak ook niet haalbaar, met alle gevolgen van dien. 
Hiernaast kijken wij samen met Ben Meijering ook naar de mogelijkheid om een Bio Belgisch Blauwe stier in te gaan 
zetten. Meer en meer koeien worden daarmee drachtig gemaakt om er maar geen kalf van hoeven aanhouden en 
een betere prijs te krijgen voor het kalf. Deze markt is misschien ook wel een makkelijke markt, het gaat vooral om 
een goede vererving voor makkelijk afkalven en snelle groei daarna. Wel moet de stier an ook van een biobedrijf 
komen vinden wij. Dan klopt het hele verhaal weer. Wordt vervolgt. 
 
 

Guido Simon toont een van zijn beste koeien 
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Initiatiefgroep Bio-KI, op naar een Coöperatie Bio-KI 
 

De initiatiefgroep buigt zich nu vooral over de mogelijkheid om een coöperatie Bio-KI op te richten. De 
reden hiervoor is dat zij denken dat daarmee Bio-KI nog meer door de boer, voor de boer wordt. Een 
coöperatie zal een betere plek krijgen binnen de sector in Nederland, maar wellicht ook daarbuiten. Ook 
geeft een coöperatie door het hebben van leden een groter saamhorigheid gevoel, samen gaan we die 
fokkerij nu serieus aanpakken, goeie passende biostieren voor onze eigen bedrijven selecteren en 
inzetten en daarmee ook de consument laten zien dat we voor helemaal biologisch gaan.  
De groep is nu bezig de statuten te schrijven. Het doel is biologische rundveefokkerij voor haar leden 
beschikbaar te maken, met passende biostieren en via het bio-KI protocol opgefokt en ingezet. Ook 
wordt nagedacht over het routeboekje naar de coöperatie. Wat moet er eerst en laatst gebeuren. Wie 
gaat wat doen etc. En dan zal er hopelijk komende winter een oprichtingsvergadering komen. Binnenkort 
zullen zij jullie hierover meer vertellen. Nu is het al wel belangrijk een beetje een indruk te krijgen over 
hoeveel veehouders lid van de Coöperatie Bio-KI willen worden, voor bijv. 100 euro per jaar, met wellicht 
als eerste inleg een wat hoger bedrag, bijv. 250 euro, om de opstartkosten te dekken. Als je van plan ben 
lid te worden, laat het dan weten aan Sybrand Bouma of Corneel van Rijn. bio-ki@ziggo.nl    
 

Kippen 
Met de kippen gaat het goed. De 10

de
 generatie loopt nu op veel verschillende plaatsen in Nederland, van Schipluiden 

tot Hallum, van Dronten tot Diepenveen, overal kun je ze bewonderen. In Amersfoort en Dronten lopen nu alle vijf 
families voor de fokkerij. In Noord- en Zuid-Holland hebben we nu vijf bedrijven waar wellicht in de nabije toekomst 
ook kippen van elk van de vijf families , een per bedrijf, zullen lopen. Zo kunnen we dan een speciale Hollandse tak 
van biokippenfokkerij opzetten.  
Verder gingen er ook wat broedeieren naar Ierland 
en Italië. Zo wordt de Vredelingerfokkerij al een 
internationale business!  
Dit alles is vooral van belang voor meer spreiding van 
genen en risico. Ook is het goed om te zien dat er 
weer meer mensen bezig gaan met het fokken van 
kippen en het gaat ook veel sneller dan bij de koeien. 
Elk jaar kunnen er 1,5 rondes/generaties worden 
gefokt. In de praktijk zal het wel vaker 1 per jaar 
worden, dat geeft wat meer rust en je kunt ook dan 
met de seizoenen meer gaan. In het voorjaar 
broeden enzovoort. Het is immers biologische 
fokkerij. De productie ligt op ongeveer 75% en de haantjes wegen op 18 weken gemiddeld 1,25 kg geslacht. 
 

Hier in Amersfoort probeer ik het concept ook meer onder de mensen/consumenten te brengen. Ik heb nu een 
tweede kippenmobiel gebouwd en die staat op een weilandje in de stad. Ook heb ik een koppel kippen en een haan 
en wat kuikens bij een stadslandbouwproject (www.eemstadboerderij.nl ) lopen waar zij de kringloop helpen sluiten 
met de tuinderij en de klanten van de CSA eitjes en veel plezier geven. Het vlees van de haantjes verkopen we hier 
onder de naam EEMhaan. We verkopen hele haantjes maar ook steeds meer kipproducten: saté, drumsticks, dijen, 
vleugeltjes. De dieren worden geslacht bij een kleine slachterij bij Utrecht, de Frissche Roemer te Oud Zuilen. Dat 
maakt het allemaal ook een stuk makkelijker. 
In totaal zijn er dus dit jaar een >600 hennen gefokt voor de fokkerij en leg en daarvan zijn 350 broerhaantjes 
opgefokt in Amersfoort en 100 haantjes gingen naar iemand in Nijmegen. Ja er missen i.d.d. nog ongeveer 50, die 
werden door een vos opgeruimd.)-: 
Op dit moment bedenk ik mij dat ik de kippen hier misschien ook maar de winter door moet laten leggen en lekker 
moet wachten met fokken tot volgend jaar. Wel zo rustig, hou ik wat meer tijd over voor o.a. Bio-KI. Ik hou mijn 
kippen nml. op verschillende plekken in en om Amersfoort, best wel bewerkelijk. Een eigen boerderij zit er helaas nog 
niet in. Dus we zullen zien. Maar het is wel genieten van de prachtige eigengefokte biokippen Vredelingers. Al zeg ik 
het zelf. 
 
Wytze Nauta , Stichting Biologisch Veeverbetering – Bio-KI 
En de Initiatiefgroep Bio-KI.2020 
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Haantjes in mobiel op veld in Amersfoort 
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