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Biodiversiteit / agrobiodiversiteit

3 niveau’s

 Ecosystemen (en landschappen)

 Variatie aan soorten
planten en dieren

 Genetische diversiteit op DNA niveau
(binnen soorten/rassen)
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Natuurinclusief.... Meer biodiversiteit.... 

Welke koe/ras hebben we nodig in een

Veehouderij met meer biodiversiteit ?



Fokprogramma
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Fokdoel? – kenmerken van het toekomstige

veehouderijsysteem en van de “markt”

 Systeemkenmerken – locale productie omstandigheden

● Beschikbaarheid van voer

● Huisvesting en management

● Klimaat en (variatie in) weersomstandigheden

● Kostprijs (intern en extern)

 Markt

● Wensen van consument en burger

● Opbrengstprijzen van melk en vlees

● Andere inkomstenbronnen (multifunctioneel)

 Kenmerken van het dier!



 Benutting van voer dat niet direct door mensen kan
worden geconsumeerd ?

 >65% eiwit van eigen grond ?

 Melk én vlees ?

 Biodiversiteit voorop ?

Welke uitgangspunten?
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Welke kenmerken? Selectiecriteria
 Productie melk, vet, eiwit

 Uier

 Benen

 Vruchtbaarheid

 Celgetal

 Geboortegemak

 Exterieur / bouw / frame

 Bespiering

 Voerefficientie

 Karakter

 Kleur

 Arbeidsgemak

 Etc?

Veehouderij met meer biodiversiteit
(natuurinclusief):

• Welke kenmerken worden
belangrijker?

• Welke eigenschappen zijn
onderbelicht

• Welke kenmerken zou je toe willen
voegen?



Voorbeeld – veranderingen in fokdoel sinds

de jaren 80 in Nederland
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Dit willen we voorkomen......



Perspectief voor (NL dubbeldoel)rassen in 

een veehouderij met meer biodiversiteit? 



Specialisatie en intensivering: verdringing

van dubbeldoelrassen door Holstein Friesian 

% change in population size 1979 - 2007
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Genetische verschillen tussen NL runderrassen
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Hoe doen verschillende rassen het in de 

praktijk. Wat weten we er van?

 Fokwaarden van stieren, bijv (GES 2010):

● MRIJ

● Vruchtbaarheid

● Omzet en aanwas

● % Eiwit in melk

● Fleckvieh

● Afkalfgemak

● Brown Swiss

● Beenwerk

 NB – Dit is gemiddeld over alle systemen
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Blaarkop – “come back cow” ?

(Maurits Tepper, NZV inspiration dinner 2018)

 Blaarkopveehouder: 

● “Wij vergelijken technische en bedrijfseconomische 
resultaten in een studiegroep van onze accountant. 
Gangbaar zwartbonte, maar ook enkele biologische 
zwartbontbedrijven doen ook mee. Als 
Blaarkopbedrijf zaten we vorig jaar op 15 kg 
krachtvoer/ 100 kg melk en het groepsgemiddelde 
was 26”. 

● “Het NZO/LTO plan over grondgebondenheid gaat 
uit van 65% eiwit van eigen grond in 2025, onze 
veevoeradviseur berekende voor onze Blaarkoppen 
94,55% eiwit van eigen grond over 2017. 41% 
groen gras, 51% kuilgras en hooi, 8 % aangekocht 
krachtvoer”.



Discussie

• Welke koe past in een toekomstige Veehouderij met 
meer biodiversiteit (natuurinclusief) ?

 Wat zijn belangrijke kenmerken van een
veehouderijsysteem met meer biodiversiteit cq
natuurinclusief.

 Welke koe-eigenschappen moeten meer
aandacht krijgen of welke “nieuwe” 
eigenschappen moet naar worden gekeken? 
(fokdoel)

 Zien jullie kansen voor de Nederlandse
dubbeldoelrassen en waarom wel/niet?

 Wat moet er gebeuren? Door wie?
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