Vitaal, Gezond
en Duurzaam kalf

Een optimale zorg voor het kalf. Dat is de kern van
het plan ‘Vitaal, Gezond en Duurzaam kalf’ van de
Nederlandse melkveehouderij, vleeskalversector en
Vee&Logistiek Nederland. Het plan streeft naar
transparantie: vanaf het moment dat een koe wordt
geïnsemineerd tot en met het moment dat het kalf
geslacht wordt. Met het plan gaan alle schakels
in de keten (melkveehouderij, kalverhandelaren,
veetransporteurs, verzamelcentra en vleeskalver
houderij) met elkaar informatie uitwisselen over
het kalf met als doel het verbeteren van de zorg
voor het kalf door de keten heen.

KalfVolgSysteem
Belangrijk onderdeel van ‘Vitaal, Gezond en Duurzaam kalf’ is het zogeheten
KalfVolgSysteem (KVS). Het systeem zorgt voor meer transparantie over de kwaliteit
van het kalf omdat alle gezondheidskenmerken (inclusief leeftijd) worden vastgelegd.
Dit zorgt voor een betere overgang van jonge kalveren van melkveebedrijven naar
vleeskalverbedrijven. Een vitaal, gezond en duurzaam kalf zal tijdens de eerste weken
op de vleeskalverhouderij minder medicijnen nodig hebben en beter groeien. Jonge
kalveren zijn tijdens die eerste weken extra kwetsbaar omdat er dan veel dieren
van een groot aantal verschillende melkveebedrijven op één locatie bij elkaar komen.
Wanneer de afweer van de kalveren dan niet optimaal is, kunnen aandoeningen zich
snel verspreiden. Deze situatie zal verbeteren omdat het KVS er voor zorgt dat alleen
kalveren die aan de selectiecriteria voldoen door de collecterende handelaar
geaccepteerd mogen worden.

De sector in vogelvlucht
Jaarlijks worden in de Nederlandse
melkveehouderij 750.000 kalveren
geboren met de bestemming
vleeskalverhouderij. Voornamelijk
stierkalveren, maar ook vaars
kalveren die niet nodig zijn voor de
vervanging van de eigen melkvee
stapel. Daarmee is de Nederlandse
melkveehouderij hofleverancier aan
de Nederlandse vleeskalverhouderij,
die jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen
kalveren tot waarde brengt.

Collecterende handel
Collecterende handelaren spelen een
cruciale rol in het KVS: zij bepalen of
kalveren van melkveebedrijven naar
verzamelcentra (en dus naar vlees
kalverbedrijven) mogen. Die selectie
gebeurt op basis van een aantal
objectieve criteria: het kalf moet mini
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het dier voorzien zijn van oormerken,
correct zijn geregistreerd en in goede
gezondheid v erkeren. Wordt aan één
van deze voorwaarden niet voldaan,
dan blijft het kalf op het melkveebedrijf
tot op het m
 oment dat het dier wél aan

Vleeskalverbedrijven

alle eisen voldoet.

Vleeskalverbedrijven krijgen dankzij KVS
meer vitale kalveren en meer informatie
over de dieren die zij ontvangen.

Melkveebedrijven

Daarmee kunnen ze de verzorging

Melkveehouders zijn verantwoordelijk

(met name de eerste weken) verder

voor goede verzorging en het afleveren

verbeteren en het gebruik van

van een vitaal kalf. Melkveebedrijven

medicijnen verder verlagen.

krijgen met KVS inzicht in de prestaties
van hun k alveren verderop in de keten
door een terugkoppeling van gegevens.

Verzamelcentra én

Goede prestaties zullen leiden tot een

vleeskalverbedrijven

grotere afzetzekerheid van kalveren.

Verzamelcentra én vleeskalverbedrijven

Onder meer op basis van informatie

laten vanaf 1 juli 2017 geen kalveren

uit KVS én adviezen van hun kalver

meer toe die niet zijn gemeld in het KVS.

handelaar kunnen melkveebedrijven de

Uiteindelijk zal KVS uitgroeien tot

verzorging van kalveren tijdens de

een database waarmee een kalf

eerste levensweken verder v erbeteren.

van g
 eboorte tot slacht kan worden
gevolgd, inclusief transportbewegingen.

Overige onderdelen ‘Vitaal,
Gezond en Duurzaam kalf’
Het plan ‘Vitaal, Gezond en Duurzaam kalf’ is meer dan alleen de uitrol van het
KalfVolgSysteem. Melkveehouderij, transport, collecterende kalverhandel, verzamel
centra én vleeskalverhouderij hebben ook ieder afzonderlijk stappen genomen
om de kwaliteit van het Nederlandse kalf verder te verbeteren. Een overzicht.
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