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

Weer een bevlogen bioboer en biofokker minder. 
Terwijl ik met deze nieuwsbrief ben begonnen hoor ik dat Frits Kool uit Hei en Boeicop door een noodlottig ongeval 
om het leven is gekomen. Ik ken hem vooral via Arjen Kool, een ‘oomzegger’ van Frits. Frits fungeerde nog al eens als 
chauffeur voor Arjen omdat die door zijn slechte zicht niet kan auto rijden en wel naar menig Bio-KI bijeenkomst 
wilde gaan. En daar Frits dus ook een bevlogen fokker was kwam die graag mee. Maar nu dus niet meer. Wat weer 
een gemis, voor de familie Kool natuurlijk het meest, maar ook voor de biologische landbouw en fokkerij, want 
biofokkers zijn er niet zoveel. Er gingen er de afgelopen jaren al meer heen, zoals Gerard Kok, Henk Brandsma en wat 
jaren geleden Jan Spaans. Allemaal biologische boeren van het eerste uur en echte fans van de biofokkerij en Bio-KI. 
Zo gaat het natuurlijk altijd als je met een grote groep mensen werkt aan een doel. Dan vallen er ook zo nu en dan 
enkele tussen uit. Maar het is er steeds weer een teveel. En 63 jaar was veel te jong. Vanaf hier wens ik de familie 
Kool heel veel sterkte bij dit verlies van deze vrolijke vent.  
 

Coöperatie Bio-KI  
Voor de oprichting van de Coöperatie Bio-KI zijn we voor het eerst bij elkaar geweest op 22 
augustus in Loenga. Er zijn nu drie veehouders die in het bestuur willen: Hanneke Jellema (Loënga), 
Douwe Zijlstra (Hallum) en Remco Aalbers uit Fochteloo. Deze eerste keer hebben we het vooral 
gehad over waar Bio-KI voor staat en wat er de afgelopen jaren heeft gespeeld en hoe we verder 
kunnen komen. Is daar bijvoorbeeld een coöperatie voor nodig of is misschien een vereniging ook 
goed genoeg? Feit is dat Bio-KI op dit moment niet groeit, er worden jaarlijks zo’n 1200 tot 1500 
rietjes verkocht en waarom is dat? Vanuit de coöperatie  moet vooral ook nagedacht worden over een strategie om 
dat te verhogen zodat het vliegwiel wat meer op gang gaat komen. Wat wel opvalt is dat deze club weer meer voor 
een gewone degelijke fokkerij wil gaan, veel kijken naar de koeien en stieren en niet alleen afgaan op cijfers en 
schattingen.  

 
De nieuwste stier Bio Nico 32 
In de vorige nieuwsbrief stond hij al in de lijst maar nu is het sperma van Bio Nico 32 beschikbaar en er is ook een 
mooie foto gemaakt. Ook aan de stier zelf kun je zien dat hij 
inhoud door gaat geven, zijn moeder is een grote ruime koe die 
veel gras kan vreten. Bio Nico heeft met een sprong op gladde 
roosters een van zijn tenen dusdanig gescheurd tot in het leven 
dat die niet meer herstelde. Daar bleef hij last van hebben maar 
ondanks deze blessure bleef hij ook goed dekken, ook op de KI 
gelukkig. Verder heeft hij natuurlijk prachtige gehalten in de 
afstamming van moeder en grootmoeder. Dikke melk dus waar 
weer lekker veel biokaas van gemaakt kan worden.  
Om de stier even een beetje extra te promoten zijn de rietjes de 
eerste twee maanden, tot 15 oktober dus, €8,- per stuk. Dus grijp 
je kans zou ik zeggen voor deze eerste Bio Montebeliarde stier! 
 
 

Design baby 
Het komt steeds meer in het nieuws, dat de techniek nu daar is om DNA makkelijk te kunnen aanpassen. Het wordt 
heel simpel gebracht, alsof je met een schaartje een ziekte er even uit knipt. Ja ja, want hoe begrijpt het publiek het 
anders? Het enge is echter dat het ook erg eenvoudig is geworden. Eiwitje verantwoordelijk voor de een of andere 
eigenschap die je wenst of niet wenst? Hup, we knippen het DNA daarvoor er bij de net bevruchte eicel even uit of 
zetten het er in en klaar is kees. En zoals altijd met deze technieken kan het voor goede zaken worden gebruikt en 
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ook voor minder goeie zaken. Van metaal kun je een brug bouwen maar ook een kanon. Met de DNA knip en 
plaktechnieken kun je akelige erfelijke ziekten en kanker bestrijden 
maar je kunt er ook dieren mee maken die in  nog grotere 
hoeveelheden gehouden kunnen worden met en nog hogere productie 
van een gewenst product. Van veel eigenschappen zijn de belangrijkste 
genen nog niet bekend maar dit zal ongetwijfeld steeds beter worden. 
Ja de landbouwsector en ook de mensheid staat hier voor een hele 
grote uitdaging. Wat gaan wij hier mee doen?  
De Biologische landbouw heeft altijd gezegd geen genetische 
manipulatie te willen maar problemen op te lossen door meer met de 
natuur op te trekken en evenwichtige robuuste systemen te  
ontwikkelen. Want de natuur doorbreekt toch steeds weer de door de 
mens bedachte barrières. Ik ben benieuwd wat er in de gangbare 
sector met deze DNA technieken zal gaan gebeuren. In Duitsland worden melkveehouders door de overheid 
gestimuleerd om hoornloze koeien te fokken, want dan hoeven de kalfjes niet te worden onthoornd en verwonden 
de koeien elkaar niet in de stallen. Dan kan het snel gaan, want fokken gaat betekenen het gen er even bij een paar 
topfokstieren in zetten. 
Voor de biologische landbouw zal de uitdaging net zo groot worden als bij het niet gebruiken van kunstmest en 
chemische bestrijdingsmiddelen. Met deze middelen is het erg makkelijk gangbaar boeren. Dan moet je als bioboer 
stevig in de schoenen staan om het anders te willen doen. Niet bang zijn voor wat meer blaadjes in de wei en wat 
minder VEM in de kuil. Gaan we dit doortrekken naar de fokkerij? Geen stieren meer van de gangbare fokkerij, 
biologische foklijnen registreren en vastleggen, controleren, binnen de biologische landbouw gaan selecteren, onze 
broek ook voor de fokkerij zelf ophouden? Er zijn er al heel wat die dat doen, vooral zij die met een eigen stier fokken 
die vaak ook bij een biologisch bedrijf vandaan komt. En dan is er een hand vol veehouders die vooral voor Bio-KI 
gaat. Gaat die groep groeien? Dit najaar, bijna 10 jaar nadat jullie veehouders aangaven graag meer biologische 
fokkerij te willen, gaan we hier graag weer eens met jullie over in gesprek. 
 
 

Veel interesse voor de Vredelinger-kippen 
Steken de kippen de stieren de loef af?  De vraag voor de Vredelingerkippen groeit bijna elke week. Nu al lopen er op 
32 bedrijven door heel het land koppels van zo’n 25 tot 100 dieren. Dit vroeg voorjaar heb ik hier in Amersfoort 4 
keer ongeveer 350 tot 400 kuikens uitgebroed en deze gingen dan vooral als kuikens naar nieuwe fokkers. In 
verschillende windstreken lopen nu koppels van verschillende families zodat deze bedrijven hanen kunnen gaan 
uitwisselen en dan hun eigen aanfok kunnen gaan doen. In Amersfoort gaan we nu een nieuwe locatie betrekken en 
daar zal een nieuwe broedstoof komen te staan waarmee we nog meer kuikens in één keer kunnen uitbroeden. Zo 
willen we een aantal bedrijven van 300 tot 500 hennen voorzien 
waarvan de eieren dan door heel Nederland in de winkel komen te 
liggen. Natuurlijk worden daarnaast ook de haantjes opgefokt voor 
vlees.  Heel spannend allemaal. Ondertussen lopen de jonge 
hennen van de vijf families hier bij mij zo tegen de leg aan. Ja ja, ik 
moet het langste wachten want de oudere dieren gingen allemaal 
wel, die leggen allemaal al. Maar de hennen en hanen zien er weer 
prachtig uit, het wordt steeds meer een eenheid, een echt ras. Dit is 
nu de elfde generatie, op naar de twaalfde. Heb je interesse om 
mee te gaan doen met de fokkerij of om gewoon ook deze hennen 
te houden. Laat het dan tijdig weten want op is op!  
 
 
met vriendelijke groet, 
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