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Inleiding

Melkproducten vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlandse eetpatroon. Het wordt letterlijk met de paplepel ingegoten.
Wie is niet bekend met de slogans “Melk is goed voor elk” en
“Melk en je kan tegen een stootje”? Op veel scholen krijgen kinderen schoolmelk aangeboden en voor de lunch is een boterham
met kaas doodnormaal. Maar wat is eigenlijk het verhaal achter
melk?
De eerste gedachte die bij de meeste mensen opkomt is dat de
melk die we hier in Nederland consumeren van een koe afkomstig
is. Maar wist je dat de melk van geiten en schapen ook wordt
gebruikt voor melkproducten? Er is zelfs paarden, ezelen kamelenmelk te koop. Echter, de meeste melk die hier in Nederland
verkrijgbaar is komt van melkkoeien en dan met name van de
zwartbonte Holstein-Friesian die speciaal gefokt is om grote
hoeveelheden melk te produceren. Al eeuwenlang zijn er veel
boeren geweest die koeien houden om melk te produceren. Het
beeld van koeien in de wei is nog steeds erg kenmerkend voor
het Nederlandse landschap.
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Hoofdstuk 1:
Het leven op de melkveehouderij
Mensen begonnen ongeveer 6000 à 8000 jaar geleden met de
domesticatie van rundvee voor onder meer zuivel en vlees. [73]
Door middel van kunstmatige selectie zijn er diverse rassen ontstaan met als doel de zuivelen vleesproductie te verhogen. [69]
Hoe ziet het gemiddelde leven van de Nederlandse melkkoe er
tegenwoordig eigenlijk uit? In dit hoofdstuk nemen we een kijkje
op de melkveehouderij.

1.1 De geboorte
In de natuur drinken vrouwelijke kalfjes tussen de 7 à 9 maanden
melk bij hun moeder en stiertjes tussen de 9 à 14 maanden. [57]
Echter, in de intensieve melkveehouderij wordt het kalfje meestal
binnen 48 uur bij de moeder weggehaald. [30] Sommige boeren
kiezen er zelfs voor om het kalf direct bij de moederkoe weg te
halen. De moederkoe heeft hierdoor niet de kans om het kalf
droog te likken. Het likken is van groot belang voor de binding
tussen moederkoe en kalf en stimuleert daarnaast de ademhaling,
bloedcirculatie en de spijsvertering van het kalf. [7] [48] [70] Ook
droogt de vacht door het likken sneller op, waardoor het kalf beter
warm blijft. [58] Voorstanders van deze snelle scheiding stellen
dat deze methode in het belang is van zowel de melkkoe als het
kalf, omdat er dan nog geen sterke hechting zou hebben plaatsgevonden, waardoor de scheiding minder stressvol zou zijn. Er zijn
inderdaad koeien die na de geboorte geen aandacht hebben voor
hun kalf. [36] Dit is echter geen natuurlijk gedrag. Koeien zijn van
nature direct na de geboorte zeer beschermend naar hun kalf. [6]
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[39] Een van de redenen dat sommige koeien in de hedendaagse
vee-industrie zo onverschillig blijven is omdat ze zelf als kalf in
isolatie hebben geleefd en daardoor een enorme sociale achterstand hebben opgelopen. [48] Er zijn echter ook situaties bekend
van melkkoeien die zich wel verzetten als hun kalf bij hen wordt
weggehaald en na de scheiding om hun kalf blijven roepen. [54]

1.2 Het leven van de vaarskalfjes
Een deel van de vrouwelijke kalfjes die in Nederland geboren
worden, ook wel vaarskalveren of kuisjes genoemd, blijft op de
melkveehouderij en zal uiteindelijk net als hun moeder aan het
werk worden gezet als melkkoe. De pasgeboren kalfjes worden
voor maximaal 8 weken in een eenlingbox opgesloten. [46] Koeien
zijn van nature groepsdieren en krijgen stress als ze worden afgezonderd. Doordat de kalfjes apart van elkaar worden gehuisvest
lopen deze kalfjes een achterstand op in hun sociale ontwikkeling.
[27] Dit vergroot de kans dat ze op latere leeftijd abnormaal gedrag
gaan vertonen.
Voorbeelden van abnormaal gedrag zijn verhoogde toename van
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angst en agressie naar soortgenoten, stereotype gedrag (zinloos
herhalende bewegingen), depressie en, wanneer ze zelf moeder
worden, verminderde tot geen belangstelling voor hun pasgeboren kalf. Deze desinteresse neemt toe naarmate ze meer kalfjes
krijgen en wordt nog eens versterkt doordat koeien ook worden
gefokt op karakter. [9] [30] [48] Koeien met een mak karakter zijn
voor de boer makkelijker in omgang en zullen zich minder snel
verzetten, ook wanneer hun kalfje bij hen wordt weggehaald. [51]
Het heeft vele generaties geduurd om koeien zo mak te krijgen
doordat runderen van oorsprong zeer agressief zijn.
Onderzoekers noemen het dan ook een wonder dat mensen het
voor elkaar hebben gekregen runderen te domesticeren. [6]
Oormerken
In de EU is het sinds de BSEuitbraak (boviene spongiforme encefalopathie) in april 1997 verplicht om alle runderen binnen
3 werkdagen na de geboorte te
oormerken, zodat alle runderen
individueel van geboorte tot
dood getraceerd kunnen worden. [28] De oormerken zijn bedoeld om in het geval van een
dierziektecrisis of problemen
voor de volksgezondheid snel
te kunnen handelen. [53] Het
oormerk kan gezien worden als het paspoort van de koe en wordt
door de melkboer zelf aangebracht met een tang. Het plaatsen
van het oormerk kan echter verwondingen veroorzaken aan de
oren doordat oormerken kunnen uitscheuren en ontsteken. [42]
Het leven in de eenlingbox
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De eerste 3 dagen krijgt het kalfje
de biest van haar moeder uit een
emmer of een fles. Biest is dikker
en geler dan gewone melk en er
zitten belangrijke afweerstoffen
in die het kalf vooral in de eerste
12 uur van zijn/haar leven goed
kan opnemen. Daarna neemt de opnamecapaciteit zeer snel
af. [51] [58] Deze afweerstoffen zijn van groot belang voor het
versterken van de weerstand van het kalf. Doordat de vaarskalfjes niet bij hun moeder mogen drinken, maar wel de behoefte
hebben gezoogd te worden hebben ze de neiging om aan alles
te zuigen. Deze zuigdrang is één van de redenen dat alle pasgeboren kalfjes die niet bij hun moeder mogen blijven ieder in een
apart hok worden gezet, omdat ze in hun wanhopige zoektocht
naar moedermelk de urine van andere kalfjes opdrinken. Ook zijn
pasgeboren kalfjes zeer vatbaar voor ziektes als diarree en longaandoeningen. Doordat de dieren zo dicht op elkaar wonen is er
extra veel kans op besmettingen. Het apart zetten van de dieren
verkleint deze kans. [35] [40] [48] [58] Daarnaast scheelt het de
melkboer in de kosten doordat deze manier van werken voor hem
praktischer en overzichtelijker is en er meer verkoopbare melk
overblijft [70]. De melk die het kalf zou drinken wordt namelijk
verkocht voor menselijke consumptie. In plaats daarvan kiezen
sommige boeren ervoor het kalf na de biestperiode de melk te
geven die niet verkocht mag worden voor menselijke consumptie.
Het kan hierbij gaan om melk afkomstig van koeien met uierontsteking waardoor er te veel pus in de melk zit. Hiermee verhoogt
de boer wel de kans dat koeien op het bedrijf besmet worden
met paratuberculose. [62] Paratuberculose is een infectieziekte
die zeer besmettelijk is. Veel boeren kiezen er dan ook voor hun
kalveren te voeden met melkpoeder aangelengd met lauw water.
[30] Van melkpoeder wordt zelfs beweerd dat deze gezonder zou
zijn voor het kalf dan moedermelk. [40] Dit komt omdat melk8

koeien zodanig zijn doorgefokt en geselecteerd op de productie
van zo veel mogelijk melk, dat de gehalten vitaminen, mineralen
en spoorelementen in koemelk minder zijn geworden. Tussen de
derde en vierde week is het kalf in staat om kleine hoeveelheden
vast voer te verteren. Deze krijgt het kalf in de vorm van krachtvoer, hooi of kuilvoer. [58] [57]
Onthoornen
Op een leeftijd van ongeveer 4 tot 10 weken worden kalveren
onthoornd. Een gedeelte van de hoorns is gevoelloos en kan met
een zaag worden ingekort zonder dat dit pijn doet. Zolang de
hoorns niet bij de wortel worden verwijderd, blijven ze een leven
lang doorgroeien. In de melkveehouderij worden de hoorns wél
bij de wortel verwijderd. De procedure wordt uitgevoerd met een
brander, ook wel een thermocauter genoemd. Het is verplicht
deze pijnlijke ingreep met verdoving uit te voeren. Onthoornen
mag een veehouder zelf doen, maar er moet altijd een veearts bij
de procedure aanwezig zijn om de verdoving toe te dienen omdat
de veehouder dit niet zelf mag doen. De verdoving verzacht de
ingreep, maar er wordt niet altijd iets aan de napijn gedaan. [51]
[68] Er zijn echter steeds meer boeren die wel om extra pijnstillers
vragen omdat dit beter is voor het welzijn van het kalf en omdat
op die manier het antibioticagebruik teruggedrongen kan worden.
[35]
Na 8 weken zijn melkboeren verplicht de kalfjes te huisvesten in
grotere strohokken met maximaal 15 andere kalfjes, met uitzondering van kalveren met gezondheidsproblemen. Na zo’n lange
periode alleen staan is dit voor de kalfjes een enorme overgang.
Ook hier hebben de kalfjes niet veel ruimte en is er per dier,
afhankelijk van het gewicht, een oppervlakte van 1,5 tot 1,8
m² beschikbaar. [46]
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1.3 Van kalfje naar melkkoe
Om melk te kunnen geven moet een koe eerst zwanger zijn
geweest. Met ongeveer 4- 13 maanden is de jonge koe voor het
eerst vruchtbaar, ookwel tochtig. Vanaf dat moment is ze geen
vaarskalf meer, maar een pink/hokkeling. [58] Ze wordt dan nog
niet meteen bevrucht. Het is binnen de melkveehouderij gebruikelijk om te wachten tot de pink/hokkeling tussen de 13 en 15 maanden oud is om er zeker van te zijn dat ze gezond en sterk genoeg is
om een kalf ter wereld te brengen. [40] [51] In de melkveehouderij
worden koeien in de meeste gevallen door middel van kunstmatige
inseminatie bevrucht. Dit betekent dat de bevruchting niet door
geslachtsgemeenschap plaatsvindt. Voor de melkboer heeft dit als
voordeel dat hij binnen zijn bedrijf geen stieren hoeft te houden en
daarnaast wordt de kans op geslachtsziekten met deze methode
verkleind. Een ander voordeel voor de melkboer is dat er gericht
gefokt kan worden op melkkoeien met de hoogste melkproductie.
Deze eenzijdige focus gaat echter ten koste van de biodiversiteit,
met als groot nadeel dat het koeienras zwakker wordt en de kans
op erfelijke aandoeningen aanzienlijk toeneemt. [26] [37]
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Kunstmatige inseminatie mag tegenwoordig door de melkboer
zelf worden uitgevoerd mits hij hiervoor een speciale cursus heeft
gevolgd. De melkboer moet zijn melkkoeien goed in de gaten
houden om te zien of ze tochtig zijn zodat de bevruchting plaats
kan vinden. Hij heeft hier niet veel tijd voor omdat een koe maar
een dag en soms maar enkele uren tochtig is. Belangrijke signalen
zijn het opzij dragen van de staart, veel plassen, onrustigheid
en het bestijgen van andere koeien. [51] Zodra de bevruchting
heeft plaatsgevonden, wordt een koe een vaars of eerste kalfkoe
genoemd. Ze is dan, net als bij mensen, 9 maanden zwanger.
Wanneer ze rond de 2 jaar oud is krijgt ze haar eerste kalf. Dit
wordt binnen 48 uur bij haar weggehaald. Een melkkoe krijgt
uiteindelijk gemiddeld 3 à 4 kalfjes in haar leven. [20]

1.4 Hardwerkende moeders
Nederland telt momenteel zo’n 1,6 miljoen melkkoeien. [11]
Nederlandse melkkoeien zijn zodanig doorgefokt dat ze dubbel zo
veel melk geven dan zo’n 65 jaar geleden het geval was. Gaf een
koe in 1950 gemiddeld zo’n 4000 liter melk per jaar, inmiddels is
dit toegenomen naar 8000 liter! [8] [76] Het produceren van 8000
liter melk per jaar kost haar per dag net zoveel energie als het
voor een mens zou kosten om 8 uur per dag hard te lopen. [71]
Wanneer je deze hoeveelheid melk vergelijkt met de melkproductie van meer oorspronkelijke koeienrassen zoals de Buša koe
die tussen de <1000 en 2000 liter melk per jaar geven, is dit maar
liefst 4 tot 8 keer zoveel. [74] De gemiddelde melkkoe moet
dus heel hard werken. Deze extreem hoge melkproductie vraagt
enorm veel calcium. Zoveel zelfs dat het regelmatig voorkomt
dat de melkkoe niet voldoende calcium uit haar voer kan halen
en haar eigen calciumreserves in haar botten en spieren moet
gebruiken met tot gevolg dat wanneer deze reserves opraken ze
niet meer kan opstaan. Dit wordt ook wel ‘melkziekte’ genoemd
en kan in ernstige gevallen dodelijk zijn. Wanneer melkziekte
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bij een koe wordt geconstateerd moet de koe zo snel mogelijk
van beschikbare calcium worden voorzien. Dit wordt gedaan met
behulp van infusen met calcium en magnesium die direct in de
melkader worden toegediend. [23] [47]

Andere veelvoorkomende gezondheidsklachten waar de meeste
melkkoeien al na 3 jaar van hard werken last van hebben zijn:
stofwisselingsziekten, vruchtbaarheidsproblemen en ontstoken
uiers. Ook zijn de uiers van melkkoeien door het gericht fokken
op een hoge melkproductie zo groot geworden dat ze moeite
hebben met lopen, wat het risico op kreupelheid verhoogt [18]
[44]. Daarnaast houden steeds meer boeren hun koeien het hele
jaar door binnen op stal wat het lopen van de koe ook niet bevordert. 25 - 7
 0% van de koeien die altijd op stal staan hebben door
gebrek aan beweging last van pijnlijke klauw-en pootproblemen.
[56] [68] Op dit moment komt nog maar 70% van de melkkoeien
’s zomers in de wei. [15] Het binnenhouden van de melkkoeien
is voor de melkboer makkelijker en goedkoper. Zo heeft de boer
meer overzicht en controle over zijn bedrijf en hoeft hij minder
personeel in te zetten.
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Voor consumenten die alleen melk willen kopen van bedrijven die
hun koeien naar buiten laten is er het weidemelklogo:
Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen
waar de koeien van het voorjaar tot in het
najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal
6 uur per dag in de Nederlandse wei lopen.
[72] Dat neemt niet weg dat ook bij de meeste
van deze koeien het kalfje binnen 48 uur na
de geboorte bij de moeder wordt weggehaald
waarna ze na een relatief kort leven van hard werken bij de slager
belanden zodra ze niet meer winstgevend zijn voor de melkveehouder.

Bron: CBS
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Bron: Zuivelnl.org 2014

Koeien worden tussen de 2 en 4 keer per dag gemolken met
behulp van melkmachines. Sommige melkveebedrijven maken
gebruik van een automatisch systeem waarbij de melkkoe zelf kan
kiezen wanneer ze gemolken wordt. [68] Bij andere melkveebedrijven worden melkkoeien op vaste tijdstippen gemolken. Tijdens
het melken met melkmachines kunnen er verwondingen ontstaan
aan de uiers wat weer kan leiden tot uierontsteking. Bepaalde
melkmachines zijn zodanig geavanceerd dat de computer die
gekoppeld zit aan de melkmachine de melk van zieke koeien eruit
kan filteren en in aparte containers laat opvangen om later eventueel een deel te gebruiken om de kalveren mee te voeren. De rest
van deze melk zal als afval worden gedumpt. Een melkkoe geeft
ongeveer 10 maanden melk en heeft daarna 2 maanden rust. Onderzoekers zijn echter aan het experimenteren met het overslaan
van deze rustdagen om te kijken in hoeverre dit winstgevender
is voor de boer. [34] Nederlandse melkkoeien produceren zo’n
12,2 miljard liter melk per jaar. [14] 35% van deze Nederlandse
melkproductie wordt in Nederland geconsumeerd, de overige 65%
gaat naar het buitenland. [76] Vooral Duitsland, België en Frankrijk
zijn grote afnemers. Melk wordt gebruikt voor een groot aantal
melkproducten zoals kaas, karnemelk, yoghurt, boter en roomijs.
Een ander woord voor melk en melkproducten is zuivel.

14

1.5 Oude melkkoeien
Een Nederlandse melkkoe wordt gemiddeld maar 5,8 jaar. [4]
[20] Dit terwijl een koe makkelijk 20 jaar kan worden. [2] [38] De
oudste koe ter wereld zou zelfs 49 jaar zijn geworden, wat een
uitzonderlijk hoge leeftijd is. [22] In de intensieve zuivelindustrie
zijn melkkoeien nadat ze gemiddeld 3 jaar melk hebben gegeven
letterlijk uitgemolken. Hun gezondheid gaat vanaf dan aanzienlijk
achteruit, wat de kwaliteit en hoeveelheid melk negatief beïnvloedt. De melkkoe is zodra de melkproductie en/of gezondheid
achteruitgaat niet meer winstgevend voor de melkboer en zal
worden afgekeurd, waarna ze op transport wordt gezet naar de
slager. De meest voorkomende redenen om een koe naar de slager te brengen zijn onvruchtbaarheid, hoefproblemen en uierproblemen. [75] [45]
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Hoofdstuk 2: Het lot van de kalfjes
Maar wat gebeurt er eigenlijk met de stierkalveren? De stierkalveren worden gezien als ongewild bijproduct van de zuivelindustrie.
Zij geven later geen melk en zijn daarom niet van nut voor de
melkboer. Vrijwel alle stierkalveren, maar ook een deel van de
vaarskalveren, worden nadat ze binnen 48 uur na de geboorte van
hun moeder zijn gescheiden, na 10- 14 dagen als vleeskalveren
verkocht aan kalvermesterijen. [40] [43] [58] [64] Dit zijn ongeveer 1 miljoen vleeskalveren per jaar. [16] Hiermee is Nederland
de grootste producent van kalfsvlees in de Europese Unie. [49]
Maar een klein deel van het kalfsvlees wordt verkocht in
Nederland, het overgrote deel is voor de export.

2.1 Op de kalvermesterij
Volgens EU-regels mogen kalfjes pas over grote afstanden (meer
dan 100 km) vervoerd worden wanneer hun navel geheeld is. Dit
16

betekent dat de kalfjes minstens 14 dagen oud moeten zijn. [66]
In de tussentijd krijgen de kalfjes de eerste dagen tijdens hun
verblijf op de melkveehouderij de biest van hun moeder uit een
fles om zo hun weerstand op te bouwen om vervolgens gevoed te
worden met afgekeurde melk of melkpoeder aangelengd met water. Na 14 dagen worden de vleeskalfjes naar een verzamelplaats
gebracht, om daar gesorteerd te worden op leeftijd, gewicht en
groeitype. [5] Daarna worden ze per veewagen vervoerd naar de
kalvermesterij. Ze worden, net als bij de vaarskalfjes op melkveebedrijven, voor maximaal 8 weken in eenlingboxen opgesloten
om vervolgens naar grotere strohokken te verhuizen met maximaal 15 andere kalfjes. [52] [46] Na transport worden ze als zogeheten nuchtere kalveren/nuka’s, kalveren die alleen nog melk
krijgen, op stal geplaatst. De eerste periode heet de opfok. Aan
het eind van deze eerste periode kan het zijn dat de kalveren naar
een andere boer vervoerd worden om daar verder te gaan met de
afmest. Veel kalfjes worden vervoerd over grote afstanden door
Europa, vooral naar Italië, Duitsland en Frankrijk. [49] Onderzoek
heeft aangetoond dat deze lange reis zorgt voor veel stress bij de
vleeskalveren. Ze staan vaak dicht op elkaar in overvolle veewagens. Omdat ze niet kunnen liggen, verliezen ze door uitputting
en hobbelige wegen vaak hun evenwicht tijdens het transport en
kunnen daardoor kneuzingen oplopen. [32] Ook kan de stress van
de reis zorgen voor de heractivering van bepaalde virussen die
dieren bij zich dragen ten gevolge van een eerdere infectie. [10]
De mestperiode eindigt zodra ze het maximale gewicht hebben
bereikt dat binnen de mestperiode haalbaar is, waarna ze op
transport worden gezet naar het slachthuis.

2.2 Blanke en rosé kalveren
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen blanke en rosé vleeskalveren. Het verschil heeft te maken met de hoeveelheid hemoglobine in het bloed van het kalf. Het hemoglobinegehalte is de
17

maatstaf voor het ijzergehalte in het bloed. Blankvlees/witvlees
heeft een lichtere kleur omdat het hemoglobinegehalte lager is.
Voor het verkrijgen van een lichte kleur vlees worden de kalfjes
voor blankvlees op een ijzerarm dieet gezet. Veel mensen vinden
dit vlees er mooier uitzien en denken dat het lekkerder smaakt,
maar de kalfjes lopen hierdoor het risico om bloedarmoede te ontwikkelen. [27] Rosé vleeskalveren krijgen over het algemeen een
normaal dieet zonder beperkingen voor ijzerinname en hebben
daardoor roder vlees. De meeste vleeskalveren die in Nederland
worden gehouden zijn voor blank vlees. [12] [49] Om te zorgen
dat kalfjes niet in de gevarenzone komen voor bloedarmoede, is
in Europees verband afgesproken dat het hemoglobinegehalte
niet minder mag zijn dan 4,5 millimol per liter bloed. [68] Dit
minimum wordt door dierenbeschermingorganisaties nog steeds
gezien als erg laag. Zij zien liever een hemoglobinegehalte van
minimaal 6 millimol. [24] De meeste vleeskalfjes worden niet
ouder dan 9 maanden. [13]
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2.3 Het Beter Leven-keurmerk
Om de consument een idee te geven wat voor leven het vleeskalf heeft gehad heeft de Dierenbescherming het Beter Leven
keurmerk in het leven geroepen dat varieert van 1 tot 3 sterren.
Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker. Al geeft de dierenbescherming zelf toe dat diervriendelijk vlees niet bestaat. [25]
Een vleeskalf met 3 sterren, het hoogst haalbare, voldoet aan de
volgende eisen:
• De kalveren komen allemaal van biologische melkveebedrijven;
• De kalfjes worden de eerste weken op stro gehouden;
• De kalveren worden gespeend en gaan volledig over op ruwvoer;
• De kalveren worden gehuisvest in een ruime potstal;
• De kalveren krijgen weidegang;
• Het transport van de kalveren duurt kort;
[24]
Deze kalfjes worden echter nog steeds van hun moeder
gescheiden en op jonge leeftijd geslacht.
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Hoofdstuk 3: Wetgeving
3.1 Het Verdrag van Lissabon
In Art. 13 van het Verdrag van Lissabon erkent de Europese Unie
dat dieren wezens met gevoel zijn. [65] Hiermee is de basis
gelegd voor de verbetering van wetten en regels voor het welzijn
van landbouwdieren. Met het verdrag wordt erkend dat landbouwdieren in staat zijn om pijn, angst en plezier te voelen. Het
verdrag bepaalt ook dat bij het uitvoeren van het landbouwbeleid
ten volle rekening moet worden gehouden met het welzijn van
dieren. Dit alles klinkt veelbelovend, maar vele dierenrechtenorganisaties stellen vast dat het verdrag niet veel voorstelt. Zo staat
er ook in het verdrag dat men eerbied moet hebben voor godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed waardoor
kwalijke praktijken als stierenvechten, dansende beren en rituele
slachtingen kunnen blijven plaatsvinden. Daarnaast staat in Art.
39 dat het verhogen van de productiviteit het uiteindelijke doel is
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hieruit kan worden
opgemaakt dat er een voortdurende toename van de veestapel
wordt nagestreefd wat ten koste gaat van het welzijn van de
dieren. De vee-industrie en daarmee het leed van de dieren wordt
hierdoor als het ware beschermd.
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3.2 Het besluit houders van dieren
Er zijn wel Europese wetten ingevoerd met als doel het dierenwelzijn enigszins te verbeteren. Zo is in 1996 besloten dat alle
Europese veebedrijven tot 1 januari 2007 de tijd kregen kalverkisten te vervangen door eenlingboxen. Deze box is minimaal de
schouderhoogte van het kalf en 1,1 maal de lengte van het kalf
gemeten van de neus tot aan de zitbeenknobbel en daarmee iets
groter dan een kalverkist waardoor de kalfjes de ruimte hebben
zich om te draaien. Vleeskalfjes mogen niet meer hun hele leven
alleen staan en moeten, tenzij er sprake is van gezondheidsproblemen, na 8 weken worden overgezet naar groepshuisvesting.
Ook is het gebruik van groeihormonen om de melkproductie te
verhogen in de Europese Unie verboden. Deze regels zijn onderdeel van het ‘Besluit houders van dieren’ (tot 1 juli 2014 bekend
onder de naam kalverbesluit) waar alle veehouders zich aan moeten houden. [46] [68] Andere regels gaan over de behandeling
van het dier, verlichting, welke ingrepen de veehouder zelf mag
uitvoeren, de kwaliteit van de stalvloeren en het minimale oppervlak per dier. De stalvloer moet bijvoorbeeld vlak en stabiel zijn
zonder scherpe uitsteeksels en bedekt zijn met: stro, een kunststof
mat, een houten lattenrooster of een rubberen toplaag. De oppervlakte per stal wordt bepaald aan de hand van het gewicht en de
omvang van de kalveren/koeien:
Gewicht

Oppervlakte

Kalf eenlingenbox (hierbij speelt gewicht geen rol)

Minimaal de schofthoogte van het kalf
+ 1,1 maal de lengte van het kalf

Groepshuisvestiging: Lichter dan 150 kg

1,5 m2

Groepshuisvestiging: Tussen de 150 kg en 220 kg

1,7 m2

Groepshuisvestiging: Zwaarder dan 220 kg

1,8 m2
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Hoofdstuk 4:
Zuivel in de biologische sector
Hoe zit het eigenlijk met koeien in de biologische sector? Een
biologisch keurmerk geeft de indruk dat deze koeien een veel
beter leven hebben dan de koeien in de intensieve melkveehouderij. Biologische melkproducten zijn te herkennen aan het EKO
keurmerk en het Europees biologisch keurmerk:

4.1 Biologisch keurmerk
Het biologisch keurmerk is een wettelijk beschermde term. Om
voor het biologische etiket in aanmerking te komen moet er eerst
aan allerlei wettelijke voorschriften worden voldaan. De controle
op biologische bedrijven wordt uitgevoerd door Skal Biocontrole.
Zij kijken of biologische bedrijven zich daadwerkelijk aan de voorgeschreven regels houden. [59] Hierdoor is het dierenwelzijn in
de biologische veehouderij inderdaad beter dan in de intensieve
melkveehouderij. Zo hebben de stallen van biologische melkkoeien een minimale oppervlakte van 6 m² en zijn daarmee ruimer
dan stallen van koeien in de reguliere melksector. Ook moeten de
stallen beter worden geventileerd. Daarnaast moeten de koeien
schone en droge ingestrooide ligruimtes tot hun beschikking hebben en moet een biologische melkkoe altijd naar buiten kunnen
wanneer de weersomstandigheden en de bodem dit toelaten. Dit
in tegenstelling tot de melkkoeien in de intensieve zuivelindustrie
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die steeds vaker het hele jaar door binnen staan. De melkkoeien
krijgen biologisch voer waarvan minimaal 60% van het voer ruwvoer is waar de koe op kan herkauwen, zoals gras, klaver en hooi.
Het preventief gebruik van reguliere geneesmiddelen en antibiotica is niet toegestaan tenzij de koe echt ziek is. Wanneer een koe
binnen een jaar vaker dan drie keer met antibiotica is behandeld,
mag de melk niet meer als biologisch verkocht worden. [60]
Binnen de gangbare biologische sector zijn er geen regels vastgelegd over hoelang moeder en kalf bij elkaar moeten blijven.
De meeste kalfjes in de biologische sector worden net als in de
intensieve melkveehouderij binnen korte tijd van hun moeder
gescheiden en op jonge leeftijd onthoornd. Slechts 25 van de
17000 melkveebedrijven (dit is inclusief niet-biologische
bedrijven) houden de kalfjes enige weken tot enkele maanden
bij hun moeder. [17] [29] Wel krijgen biologische kalfjes verse,
biologische melk in plaats van poedermelk.
Biologische melkkoeien produceren 7300 liter melk per jaar en
hoeven daarmee iets minder hard te werken dan hun soortgenoten in de intensieve melkveehouderij. [3] Toch worden biologische
melkkoeien net als melkkoeien uit de intensieve melkveehouderij
hooguit 6 jaar en belanden ook zij nadat ze niet meer winstgevend zijn in hetzelfde slachthuis.
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4.2 Demeter
De biologisch-dynamische zuivelproducten met het Demeter
keurmerk voldoen aan nog strengere eisen dan zuivelproducten
met alleen het biologische keurmerk. Echter, slechts een klein percentage van alle biologische producten heeft dit keurmerk. Binnen
de biologisch-dynamische melkveehouderij zijn er iets strengere
eisen met betrekking tot dierenwelzijn. Zo moeten de kalfjes
minimaal 3 maanden verse bedrijfseigen melk krijgen (dit mag
ook melkpoeder zijn mits biologisch) en mogen de koeien niet
worden onthoornd. [21] Echter, ook hier gaat de winst boven het
belang van de koe. Het is bijvoorbeeld niet verplicht moederkoe
en kalf bij elkaar te laten, ook hier worden de stiertjes opgefokt
tot kalfsvlees en worden de melkkoeien op relatief jonge leeftijd
geslacht zodra ze niet meer winstgevend zijn voor de melkboer.

Een koe kan makkelijk 20 jaar worden. [20] Een Nederlandse
melkkoe wordt gemiddeld maar 5,8 jaar. [4]
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Hoofdstuk 5: De alternatieven
Na alles wat je geleerd hebt over zuivel en de zuivelindustrie
vraag je je misschien af wat je kan doen om deze praktijken
te stoppen. De belangrijkste stap is het minderen en het liefst
helemaal stoppen met zuivel gebruiken. Maar melk is toch heel
gezond? Gelukkig is melk helemaal niet nodig voor onze gezondheid, zoals de zuivelindustrie vaak suggereert. Integendeel, consumptie van melk en andere zuivelproducten wordt in verschillende onderzoeken zelfs gelinkt aan een verhoogd risico op kanker,
osteoporose, hart-en vaatziekten, diabetes, obesitas maar ook
acne. [1] [31] [41] [50] [55] [61] [63] Belangrijke voedingstoffen
in melk, zoals calcium, zitten ook in veel plantaardige producten.
Denk aan groene bladgroente, noten en volkoren producten. Het is
zelfs zo dat de calcium uit bladgroente als groene kool, mergkool
en paksoi twee keer zo goed wordt opgenomen als calcium uit
koemelk met bovendien veel extra voedingsstoffen zoals vezels,
foliumzuur, ijzer, antioxidanten en vitamine K die niet in koemelk
zitten. [19] [33]
Mocht je erg gehecht zijn aan je glaasje melk, yoghurt en/of plakje kaas, dan zijn er gelukkig steeds meer plantaardige producten
in de supermarkt te vinden waarmee je deze kan vervangen. Je
kan hierbij denken aan:
Plantaardige melk: Melk is erg makkelijk door een plantaardige variant te vervangen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer
soorten plantaardige melk bijgekomen. De meest bekende is
sojamelk, maar tegenwoordig is er ook melk op basis van noten
en op basis van granen verkrijgbaar. Hoewel er vaak gesproken
wordt over sojamelk of amandelmelk is de term melk beschermd.
Deze mag alleen gebruikt worden wanneer de melk van een dier
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afkomstig is. Dit is dan ook de reden dat op plantaardige melkpakken in de supermarkt wordt gesproken over “drinks” in plaats van
melk.
Plantaardige kaas: Vooral voor liefhebbers van jonge kaas zijn
er goede vervangers op basis van aardappelzetmeel en kokosolie, zowel in blokvorm als geraspt. Daarnaast zijn er plantaardige
varianten op smeerkaas, eveneens op basis van aardappelzetmeel
en kokosolie, maar ook op basis van soja.
Yoghurt: De meeste plantaardige yoghurt is op basis van soja,
maar tegenwoordig heb je ook yoghurt op basis van amandelen
en kokosnoot.
IJs: Waterijsjes zijn zuivelvrij, maar ook sorbetijs is vaak zonder
zuivel. Tegenwoordig is er ook romig ijs in de winkel verkrijgbaar
op basis van kokos/sojamelk.

Plantaardige alternatieven
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Over de Nederlandse Vereniging voor Veganisme
De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) draagt bij aan
de promotie van een leefwijze die vrij is van dierenuitbuiting en
pleit voor gezonde, plantaardige voeding, ten voordele van mens,
dier en milieu. De NVV zet zich in voor bewustwording van de
dierenuitbuiting, met als doel deze te beëindigen. Onder andere
door informatie te verstrekken over de slechte leefomstandigheden
waarin dieren verkeren voor het maken van producten en de
gevolgen van die productie voor mens, dier en milieu. Anderzijds
geeft de NVV ook informatie en handvatten voor een levenswijze
die minder schade toebrengt aan de eigen omgeving, met name
de dieren. Met projecten als de VeganChallenge en Melk, Je Kan
Zonder! heeft de vereniging al veel mensen kennis laten maken
met het veganisme. Dit succes is mede te danken aan het feit
dat de NVV niet alleen informatie verstrekt over het “waarom”,
maar ook aandacht geeft aan “hoe” je de overstap naar een
vriendelijkere, zorgzamere levenswijze kan maken.
Meer weten? Neem eens een kijkje op de website van de NVV:
www.veganisme.org. Daarnaast is de NVV ook op social media
te vinden.
/veganisme
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De campagne - Melk, je kan zonder!
Naar aanleiding van de overheersende reclames vanuit de
zuivelindustrie die met miljoenen aan Europese subsidies worden
gefinancierd heeft de NVV de campagne “Melk, je kan zonder!”
gelanceerd. Door middel van een website en een animatie wil
de NVV het beeld dat vanuit de zuivelindustrie aan de consument
wordt voorgeschoteld ontkrachten. De NVV is van mening dat
de zuivelindustrie met idyllische plaatjes een sprookjeswereld
voorschotelt aan de consument en wil met de campagne de
juiste informatie verschaffen, de sprookjes ontkrachten en de
consument kennis laten maken met de alternatieven.
Indien je meer wilt weten over zuivel en de
zuivelindustrie kun je kijken op de website van de campagne:
www.melkjekanzonder.nl. Daarnaast is de campagne
“Melk, je kan zonder!” ook op social media te vinden.
/melkjekanzonder

/melkjekanzonder

/melkjekanzonder

/c/melkjekanzonder
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