NIEUWSBRIEF
Inmiddels begint stukje bij beetje het gewone leven weer te komen. De kinderen
gaan weer naar school en er komt weer wat ruimte om buiten de deur te werken.
Heel fijn, het inkomen erbij kunnen we goed gebruiken. Hoewel corona bij ons
persoonlijk niet dichtbij kwam, merken we zakelijk natuurlijk wel gevolgen.
Corona en de boerderij - vervolg
In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de gevolgen die de corona crisis voor ons had. Tot ons geluk, bleven de
gevolgen redelijk beperkt. En zeker nu het werk buiten de deur weer opgepakt mag worden, én de eerste schoolklassen
voor het najaar en volgend voorjaar gepland staan, zijn we vooral heel dankbaar dat het zo afloopt.
Wat echter wél een probleem vormt, zijn de kafjes! In deze nieuwsbrief willen we juist daar dieper op ingaan, omdat we
hiervoor alleen een oplossing kunnen vinden, samen met onze volgers.

Aandoenlijk he, zo’n pasgeboren kalf. Ook al maken we
het regelmatig mee, ook voor ons blijft het bijzonder.
Zo’n pasgeboren dier, moeder koe die precies weet hoe
ze haar kalf moet verzorgen. Wist je dat het overgrote
deel van onze koeien zonder hulp van de boer haar kalf
op de wereld zet? En meestal midden in de nacht, als de
boer lekker ligt te slapen
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Koetjes en kalfjes
‘Waarom hebben we op de boerderij kalfjes?’ vragen we altijd aan de leerlingen, als ze
met hun klas op de boerderij komen. Meestal kunnen ze wel bedenken dat de kalfjes
later melkkoe worden. Maar dat een koe zonder kalf gewoonweg geen melk geeft, dát
realiseren veel leerlingen (en volwassenen) zich vaak niet.

Want net als bij mensen en eigenlijk alle andere zoogdieren, komt de melkproductie pas
op gang, als er een baby geboren wordt. Daarom is de vruchtbaarheid van koeien een
ontzettend belangrijk punt in het management op een melkveebedrijf. Daarin verschillen
we als biologisch melkveebedrijf niet veel van een gangbaar bedrijf.
Maandelijks komt de veearts voor een begeleidingsbezoek; tijdens dit bezoek worden
koeien via een echo gecontroleerd op dracht (vanaf 30 dagen na bevruchting is dit te
zien). Ook kunnen we via die echo bij de niet-drachtige dieren zien hoever ze in hun
cyclus zijn. Met andere woorden: de veearts kan zien wanneer de koe ongeveer tochtig
gaat worden. Een tochtige koe is een koe die gedekt kan worden.
Tochtige koeien zijn vaak goed te herkennen; ze zijn erg aanhankelijk, bespringen andere
koeien of worden besprongen en loeien op een bepaalde, typische manier.
Problemen met drachtig worden komt helaas voor. Wel merken we, doordat onze koeien
qua productie wat gedaald zijn, ze een betere weerstand hebben en een verbetering in
de vruchtbaarheid. Koeien die hoogproductief zijn, lopen vaak op de tenen, wat de
vruchtbaarheid niet ten goede komt.
Een koe is iedere 3 weken (21 dagen) in principe tochtig. Is de koe drachtig, dan duurt
het net als bij de mens ongeveer 9 maanden totdat haar kalfje geboren wordt.

Nieuwsbrief Boerderij ‘De Bonte Parels’

NIEUWSBRIEF

Een stagiair maakte een paar jaar geleden een mooie
fotoreportage van een geboorte.
Het was echt mazzel dat onze Aaltje destijds besloot om
overdag haar kalfje op de wereld te laten zetten.
Je ziet mooi hoe de blaas naar buiten komt. We kijken altijd
van een afstand of we het koppie en de voorpootjes zien, dan
weten we dat het kalfje goed ligt en kan de koe haar gang
gaan.
Zien we dat niet, dan voelen we even in of het kalfje niet
gedraaid ligt. In dat geval is spoed noodzakelijk.

Nieuwsbrief Boerderij ‘De Bonte Parels’

NIEUWSBRIEF

Bij deze foto’s is veel toelichting niet nodig;
ontroerend toch, zo’n wondertje dat geboren
wordt!
Een koeientong is ruw als schuurpapier, en
daarmee likt de koe haar kalf droog. Het
spijsverteringssysteem en bloedsomloop van
het kalf worden hiermee gestimuleerd.
Nog geen uur na de geboorte staat het kalfje
wankel op de pootjes. Moeder koe duwt
voorzichtig met haar snuit het kalf richting haar
uier.
Daar wacht de broodnodige biest, boordevol
antistoffen, zodat het kalf weerstand op kan
bouwen.
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Kalvermesterij
Leuk dus, die kalfjes! Zo lief, aaibaar en schattig..
Toch kunnen we onmogelijk alle kalfjes zelf houden. Dat mag niet eens,
omdat we onvoldoende rechten daarvoor hebben. Ook zouden we dan
veel en veel meer land moeten hebben, want al die mondjes moeten
gevoed worden.
Het grootste deel van de kalfjes vertrekt na 2-3 weken naar een
kalvermesterij. Onze kalveren gaan naar de enige biologische mesterij in
Nederland, Ecofields.
Daar worden ze afgemest totdat ze geslacht worden voor blankvlees of
rosévlees.
In Nederland consumeren we nauwelijks kalfsvlees. Het overgrote deel
(60-70%) wordt geëxporteerd naar onder andere Frankrijk, Italië,
Griekenland en Spanje. Daar zijn ze dol op het kalfsvlees uit Nederland.
Maar…..
Je voelt het al aankomen misschien: sinds de corona uitbraak ligt de export
grotendeels stil. En dus is er nauwelijks afzet voor de kalveren.
Gevolg? Melkveehouders krijgen niets betaald voor hun kalf.
Kalverhouders weten amper waar ze met de kalveren naar toe moeten,
prijzen zakken in.
Een serieus probleem dus. Een probleem waar ook wij mee te maken
hebben. Want wat moet je als boer doen met kalveren die je niet ‘nodig’
hebt, maar waar je ook geen geld voor krijgt?

Het kalf: een haast nutteloos
restproduct van de
melkveehouderij óf een
waardevol dier dat voedsel
(vlees) levert?
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Kalveren die afgemest worden bij vleeskalverhouders, worden binnen gehouden. Alleen
bij Ecofields krijgen de kalveren ook weidegang. Dat heeft alles te maken met de
afzetstrategie van het product.
We kunnen wel willen dat de kalveren meer naar buiten komen etc. Maar betalen we daar
dan ook een prijs voor?
De kalversector is bij uitstek een sector die van ‘restjes’ een waardevol product weet te
maken.
Zo wordt op veel kalverbedrijven wei gevoerd; wei is een overblijfsel uit de
kaasindustrie. Als je bedenkt dat er grofweg 9 liter wei overblijft nadat er 1 kg kaas is
geproduceerd, dan begrijp je vast dat er heel wat wei anders weggegooid zou worden.
Kortom, een onderbelichte, maar enorm belangrijke sector!
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Als ondernemer en boer, vinden we het onacceptabel dat onze kalveren momenteel als
een restproduct amper gewaardeerd worden.
Daarom hebben we besloten onze kalveren – zolang de afzet slecht is – zelf aan te
houden en af te mesten.
Naast ons rundvlees willen we in het najaar ook kalfsvlees gaan verkopen. Eerst als
eenmalige actie, maar wie weet…
Kalfsvlees is prachtig mals vlees, snel te bereiden en smaakvol. Een delicatesse!
En na het lezen van deze nieuwsbrief, hopen we natuurlijk dat we met z’n allen
nadenken over hoe we omgaan met onze dieren en ons voedsel.
Eet je kaas, yoghurt, boter, slagroom, of drink je (karne-)melk of wat dan ook aan
zuivelgerelateerd product? Realiseer je dan ook dat de kringloop alleen klopt, als ook
de kalveren gewaardeerd worden.
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Dan nog even wat aandachtspunten:
- De af te mesten kalveren gaan qua opfok volledig mee met de kalveren
die voor de melkproductie blijven. Ze komen dus ook in de wei en
worden gevoerd met biologisch voer.
- Het kalfsvlees zullen we NIET als biologisch kalfsvlees verkopen. Reden?
Het kost een paar honderd euro, omdat we apart gecertificeerd moeten
worden. En dat geld gebruiken we liever om de kalveren goed te kunnen
verzorgen.
- Zoals het er nu uitziet, zullen medio oktober de eerste kalveren geslacht
worden. We kiezen in eerste instantie voor niet al te veel soort vlees:
worstjes, hamburgers, kalfsoesters, schenkel en misschien wat
stoofvlees.
- Op onze website zullen we tegen die tijd wat verschillende recepten
plaatsen. Misschien een leuk idee voor de feestdagen, om een diner met
kalfsvlees te bereiden?!
- De prijzen van het kalfsvlees zijn afhankelijk van de kilo’s vlees en de
uiteindelijke slachtkosten. We verwachten dat de prijs gemiddeld tussen
de € 10,00 en € 15,00 per kg komt te liggen.
Heb je interesse? Laat het ons weten! Je kunt namelijk alvast reserveren
Want hoe meer bestellingen we al binnenkrijgen, hoe meer kalveren we een
waardevol leven kunnen geven!
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Nog een paar (huishoudelijke) mededelingen vanaf de boerderij:

-

-

-

-

Bezoek je ons bedrijf, dan is het goed te weten dat honden niet zijn toegestaan, ook niet aangelijnd.
Honden kunnen een parasiet bij zich dragen waar onze koeien ziek van worden. Dat willen we uiteraard
zoveel mogelijk voorkomen!
Om melk en vlees te kopen hoef je niet te wachten tot een Boerenzaterdag. Die verkoop gaat altijd door.
Omdat we geen officiële winkel hebben, hanteren we ook geen vaste openingstijden. Even een mailtje of
telefoontje van tevoren voorkomt dat je voor een dicht hek komt te staan!
In verband met de coronacrisis hebben we voorlopig de openingstijden aangepast. Elke zaterdag kun je bij
ons terecht voor vlees en zuivel, en ook doordeweeks zijn we regelmatig geopend. Wil je het zeker weten?
Bel of app naar Christianne: 06 50 473 185
De prijslijst voor het vlees vind je op onze website. Enne.. weet je al dat je ook bij ons kunt pinnen?!

Wil je meer foto’s van ons bedrijf zien, of op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op de boerderij, like onze
facebookpagina!

Boerderij ‘De Bonte Parels’
Familie Hennipman
Korssesteeg 3
3615 AS Westbroek
0346 – 282 098
06 – 50 473 185
http://www.debonteparels.nl
www.facebook.com/debonteparels
debonteparels@hotmail.com
*Op zondag hebben we een dag rust. Dan ontvangen we geen gasten en verkopen we geen vlees. De overige dagen
zijn we, op afspraak, bijna altijd te bezoeken. Bel wel even van tevoren!
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