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Voorwoord Henk Bleker
Het begon in de Gouden Eeuw met 
schilderijen van onder andere Albert 
Cuyp: Hollandse weidelandschappen 
met vee. In de Haagse School - tussen 
1860 en 1890 - zien we ook (jong)
vee in de impressionistisch aandoende 
landschapsschilderijen. Precies in die 
periode gaat het eerste Nederlandse - 
voornamelijk Friese - fokvee de grens 
over. In het buitenland gewild vanwege 
de gezondheid en de melkproductie. Vele 
melkveebedrijven in onze buurlanden zijn 
gebaseerd op dit uitmuntende fokvee. 
Als sterke jonge vrouwelijke dieren van 
ruim twintig maanden - enkele maanden 
drachtig - zijn zij het fundament van 
complete veestapels. 

De laatste dertig jaar neemt de export 
van jonge vaarzen een geweldige 
vlucht. Meer dan 60 landen - soms 
ontwikkelingslanden - bouwen 
hun veestapel op met dit typische 

Nederlandse product van de uitmuntende 
rundvee-fokkerij die soms vele generaties 
terug gaat. Het blijft niet bij de export van 
vaarzen. Integendeel. Het fokvee is als het 
ware de ambassadeur van de Nederlandse 
kennis op het terrein van melkveehouderij 
en zuivel: huisvesting, melktechnologie, 
diergezondheid, fokkerij-programma’s 
(sperma en embryo’s), zuiveltechnologie 
en logistiek. 

En nog steeds is de vraag naar Nederlands 
fokvee ongekend. Azië, het Midden 
Oosten, Oost-Europa maar ook Afrikaanse 
landen kloppen aan bij de Nederlandse 
exporteurs, opfokkers en melkveehouders. 

Het is uiterst wrang dat Nederland ‘nee’ 
moet gaan verkopen. Want, het is er 
steeds minder, dat Nederlandse topvee. 
De boeren houden in toenemende mate 
geen jongvee meer aan. Hoewel elke koe 
elk jaar een kalfje moet brengen, gaan ook 

uitstekende vrouwelijke kalveren steeds 
meer ‘het kalfsvleescircuit in’, waar ze na 
acht maanden worden geslacht. Reden: 
voor elk dier dat een boer heeft moet hij 
fosfaatrechten hebben en die zijn duur 
dus kiest men voor het houden van de 
meest renderende dieren en dat zijn de 
volwassen melkgevende koeien. Dus: zo 
snel mogelijk weg - 14 dagen na geboorte 
- met elk overtollig kalf. Er wordt in veel 
gevallen zelfs voor import gekozen in 
plaats van eigen jongvee-opfok voor de 
vervanging van oude koeien. 

Het houden van jonge dieren - die als 
veelbelovend kalf werden gekocht en tot 
moment van export uitstekend werden 
verzorgd met heel veel weidegang  
(soms in natuurgebieden) door vaak 
kleinschalige boerenbedrijven loopt 
ook sterk terug. Ook hier de oorzaak: het 
rendement is te laag nu er fosfaatrechten 
op zo’n bedrijf moeten zijn. 

Kortom, de opfok van prachtig vrouwelijk 
fokvee loopt hard terug, de jonge dieren 
verdwijnen uit het Nederlands landschap en 
de export komt stil te liggen (niet alleen van 
de dieren maar ook van alles wat daarmee 
verbonden is krijgt een fikse deuk).

Vermoedelijk is dit allemaal niet voorzien 
en beoogd bij het ontwerpen van het 
nieuwe fosfaatstelsel. Het zou een 
historische fout zijn als het stelsel niet 
gerepareerd zou worden, in ieder geval 
voor jongvee dat naar het buitenland gaat 
voordat er een kalfje geboren wordt. 
Het tij kan nu nog worden gekeerd. De 
fosfaatproductie van dit export-jongvee is 
verwaarloosbaar op het geheel. Dus: waar 
een wil is, is een weg. 

Het zou een drama zijn wanneer we naar 
schilderijen uit de Gouden Eeuw en van de 
Haagse School moeten verwijzen om onze 
kinderen te laten zien ...  

‘ja, toen liep er nog jongvee 
in de weilanden’.

Dr Henk Bleker, voorzitter  
Vee&Logistiek Nederland.
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Even voorstellen: De Nederlandse fokvaars
De Nederlandse fokprogramma’s staan bekend als innovatief

Ze is een jong volwassen koe, vaak net een paar 
maanden drachtig en zal na de geboorte van haar 
eerste kalfje melk gaan produceren. De Nederlandse 
fokvaars en daarmee de Nederlandse melkveehouderij, 
is wereldberoemd. Nederlandse fokkers introduceerden 
al halverwege de 19e eeuw de Fries Hollandse koeien in 
de Verenigde Staten en legden daarmee het fundament 
voor het wereldwijd gewaardeerde Holstein Friesian ras. 

Vooruitstrevend
De Nederlandse fokprogramma’s staan bekend als 
innovatief, met veel praktische eigenschappen zoals 
een vriendelijk karakter, goede gezondheid en een 
mooi uiterlijk als een belangrijke basis. De Holstein-
Friesian koe gedijt daarnaast in allerlei soorten 
klimaatomstandigheden. 

Vakkundig
De afgelopen jaren is gebleken dat de melkproductie 
van Hollandse vaarzen in sommige bestemmingslanden 
al hoger ligt dan in Nederland. Dit maakt duidelijk dat 
het selecteren van fokdieren echt vakwerk is. Nederland 
behoort tot de top en heeft op dat vlak een goede 
naam hoog te houden. Niet voor niets bezoekt ons 
koningspaar in het buitenland regelmatig een bedrijf 
met Nederlands rundvee. 

Ze is een winnaar!
De Nederlandse melkkoe is niet alleen een hardwerkende 
dame als het gaat om het produceren van melk. Haar melk 
is rijker aan gezonde voedingsstoffen zoals natuurlijke 
vetten en eiwitten dan die van van andere rassen. 
Regelmatig wint onze Hollandse pracht een wedstrijd 
variërend van regionaal tot landelijk niveau.
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De wereldwijde kracht 
van de Hollandse
fokvaars

Belangrijk onderdeel van de 2030-agenda van de Verenigde Naties 
zijn de ‘De Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Deze doelen 
vormen het internationale kader voor duurzame ontwikkeling.  
De kern van de ontwikkelingsdoelen is een einde maken aan 
extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Hollandse melkkoeien kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
het verminderen van de armoede doordat ze in directe en indirecte 
zin het levensonderhoud van 150 miljoen boeren ondersteunen. 
De bijbehorende zuivelsector zorgt voor werkgelegenheid; een 
belangrijke weg om aan armoede te ontsnappen. Daarnaast kan 
de sector een rol spelen in het terugdringen van de ongelijkheid 
tussen landen, regio’s en geslacht.

Melkkoeien tegen wereldwijde armoede

GROEIENDE 
VRAAG NAAR 
ZUIVEL

De wereldwijde vraag 
naar zuivel zal de 
komende tien jaar met  
2 tot 3% toenemen.
De melkproductie groeit 
echter maar met 1%. 
Dat betekent dat er een 
groeiende behoefte is 
aan goed melkvee.

Opvallend is dat vrouwen in de wereldwijde 
zuivelsector een heel belangrijke positie innemen. 
Volgens onderzoek van J. Njuki en P.C. Sanginga 
uit 2013 blijkt dat in 25% van de huishoudens van 
veehouders het melkvee voornamelijk direct in handen 

is van vrouwen. Wereldwijd zijn 80 miljoen vrouwen 
werkzaam in de zuivelsector en biedt het voor hen vaak 
een eerste stap om voor zichzelf een betere positie in 
de samenleving te verwerven.
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De Nederlandse fokvaars kan op lokale schaal
bijdragen aan de mondiale uitdagingen

Kennis en innovatie
Meer voedselzekerheid door innovaties en afstemming tussen vraag en aanbod

Door ketensamenwerking kan de zuivelsector ook 
bijdragen aan meer voedselzekerheid en een betere 
gezondheid van mensen. Dit door innovaties en een 
betere afstemming tussen vraag en aanbod.

Het bestrijden van klimaatverandering, het beschermen 
en herstellen van bodem, ecosystemen en het bevorderen 
van duurzaam beheer van water en sanitatie zijn even-
eens doelstellingen die goed aansluiten bij de sector. 

Zo kan de Nederlandse fokvaars op lokale schaal 
bijdragen aan de mondiale uitdagingen. Om deze 
doelen te bereiken is het belangrijk dat de verschillende 
partijen in lokale ketens samenwerken. De Nederlandse 
zuivelsector kan daarbij kennis en innovaties toepasbaar 
en toegankelijk maken voor álle boeren.

CONSUMPTIE GROEIT

De consumptie per persoon groeit van 
114 kilo zuivel per jaar nu, naar 127 kilo 
in 2025. Dat is 2,5 kilo per week.



RUNDVEE  83%

BUFFEL 14% GEIT 2% SCHAAP 1% KAMEEL 0.3%
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Wereldwijde melkproductie per soort (2016)Impact routes eigendom van melkkoeien in het welzijn van de huishoudens

Bron: The Food and Agriculture Organization (FAO)
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Een melkkoe geeft ieder jaar het leven aan een mooi 
kalfje en blijft daardoor ook melk geven. Deze kalveren 
worden later ingezet om een gezonde, genetisch sterke 
en gevarieerde melkveestapel te garanderen. 

Nederlandse fokvaarzen worden op de moderne 
melkveehouderij geboren en groeien aldaar op, of bij 
een kleinschalig opfokbedrijf. Vanaf hun vierde of vijfde 
levensmaand kunnen ze het grootste deel van het jaar in 
een groep buiten lopen, in de weides rondom de boerderij 
of in natuurgebieden. De dieren worden bevrucht als ze 
geslachtsrijp zijn, op een leeftijd van 15-16 maanden. 
Rond de leeftijd van 20 maanden worden ze als net 
drachtige exportvaars verkocht of gaan ze na het afkalven 
naar een Nederlandse boerderij om melk te geven. 
 

Zelf opfokken of uitbesteden? 
Vroeger werd het jongvee op dezelfde boerderij groot 
gebracht als waar het kalf geboren was. Maar om als 
melkveehouder tegenwoordig het hoofd boven water 
te houden, wordt het opfokken van hun eigen dieren op 
steeds kleinere schaal gedaan en vaak zelfs helemaal 
uitbesteed. Dit wordt dan vaak gedaan door boeren die, 
als ze gestopt zijn met het melken van koeien, er nog 
liefhebberij in hebben om een twintig- tot dertigtal stuks 
jongvee op te fokken. Met de huidige regelgeving zullen 
beide situaties in de toekomst niet meer van toepassing 
zijn. Er zal dan geen Nederlands jongvee meer in ons 
landschap grazen. En zullen er om economische redenen 
juist fokvaarzen geïmporteerd worden. 

Waarom een levend dier exporteren  en niet alleen sperma?
Met de tot in de puntjes verzorgde export van fok-
vaarzen reist er een persoonlijke begeleider mee vanuit 

Nederland om er voor te zorgen dat de dieren daar met 
de juiste kennis en kunde aankomen. De eerste weken 
worden deze dieren, maar ook de veehouders ter plaatse 
uitgebreid begeleid in met name het verzorgen en 
voeren van de vaarzen en nadien blijft er een intensief 
contact bestaan ter controle. Doordat de exportvaars een 
kalfje bij zich draagt en na het afkalven al redelijk snel 
haar melk gaat geven, lever je op meerdere manieren 
direct een bijdrage aan de opbouw van een melkvee 
stapel en daardoor aan werkgelegenheid en economie 
van het importerende land. 

Het leveren van sperma wordt vaak gedaan als er ter 
plaatse al een basis groep Holstein melkkoeien bestaat. 
Indien er een gedegen vruchtbaarheidsbegeleiding 
bestaat duurt het na inseminatie namelijk nog ruim twee 
jaar voordat er een melkgevende koe en een kalfje zijn. 

Het leven van de Hollandse 
fokvaars voor export
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Er zijn 1, 6 miljoen 
melk en kalfkoeien in 
Nederland gemiddeld 
over de laatste jaren.  
Er worden ongeveer 
500.000 vrouwelijke 
kalveren geboren 
per jaar én stamboek 
geregistreerd. Afgelopen 
jaar werden er 46.000 
vaarzen geëxporteerd 
(bijna 10%).

Bron: CRV Jos Buiting

Hollandse fokvaars voor export

1. Rusland (GOS) 24.661

2. Jordanië 5.099

3. Polen 4.052

4. Spanje 2.603

5. Engeland 1.729

6. Marokko 1.273

7. Algerije 1.206

8. Letland 1.141

9. Duitsland 667

10. Italië 559

11. Koeweit 529

12. Roemenië 512

13. Kosovo 425

14. België 406

15. Portugal 246

16. Kroatie 211

17. Oman 187

18. Turkije 148

19. Tsjechië 125

20. Ierland 104

21. Bulgarije 83

22. Oekraïne 65

23. Frankrijk 46

24. Albanië 36

25. Oezbekistan 23

26. Denemarken 13

27. Libanon 10

28. Ethiopië 4

29. Egypte 1

30. Litouwen 1

Consequenties 
verminderde export 
fokvaarzen

Gemiddeld worden per jaar bijna 
50.000 fokvaarzen geëxporteerd. 
Sinds de invoering van de fosfaat-
reductieregeling in 2017 loopt dat 
aantal hard terug. Bij ongewijzigd 
beleid zal de export van fokvee in 
2019 en daarna scherp dalen.  
Met een gemiddelde opbrengst van  
€ 1.700 per fokvaars zal elke daling 
van 10.000 stuks een directe omzet-
daling van € 17 miljoen per jaar met 
zich meebrengen. Dat is € 85 miljoen 
per jaar als de totale export wegvalt. 

De schadepost zal in werkelijkheid 
een factor 4 groter zijn, doordat ook 
de met export verbonden verkoop 
van stalinrichting, melkapparatuur en 
zuiveltechnologie wegvalt. We praten 
dan over een bedrag van 0,34 miljard.

1 september 2016 t/m 31 augustus 2017
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Fosfaatsysteem bedreigt 
de Nederlandse fokvaars!
Er liggen kansen in Nederland om exportvaarzen 
op te fokken en te verwaarden. De genetisch 
hoogwaardige dieren helpen bestemmingslanden 
zelfvoorzienend te worden in hun zuivelproductie 
en zorgen voor broodnodige economische kansen 
en werkgelegenheid. Met een aanpassing in de 
fosfaatwetgeving kan de Nederlandse overheid 
de exportsector voor fokvaarzen ondersteunen en 
stimuleren. En zo voorkomen dat er een einde komt 
aan 150 jaar opfok- en exporttraditie. 

Gevolgen vrijstelling voor de fosfaatproductie
Fokvaarzen die naar het buitenland gaan, worden niet in 
Nederland gemolken. Natuurlijk produceren ze tot een 
leeftijd van 20 maanden (exportleeftijd) wel fosfaat. 

De opfok van 50.000 exportvaarzen betekent  
1.294.000 kg fosfaat. Dat is slechts 1,4% van het 
fosfaatplafond van 89,4 miljoen kg.

Jeffrey Samoei

‘Nadat ik in Nederland ben geweest 

heb ik meer focus gelegd op 

voerproductie, conservering, grasland 

management, voeren en opfok. 

Mijn koeien worden geïnsemineerd 

met Nederlands sperma. De 

melkproductie is verhoogd, de koeien 

zijn gezonder en hebben betere uiers. 

Mijn veestapel van 35 koeien wil ik 

laten groeien naar 100 koeien om 

aan de vraag naar zuivel in Kenya te 

kunnen voldoen.’

Natalya Ershova

‘Er is een tekort aan melk in Rusland, 

daarom willen we de productie 

per koe verhogen. Door een goed 

rantsoen en prima huisvesting 

produceren de vooral uit Nederland 

afkomstige koeien al veel melk. 

Maar we hebben wel een tekort aan 

deskundig personeel. We houden 

nauw contact met de Nederlandse 

bedrijven zodat ze ons ook daarbij 

kunnen helpen.’

Marcus Russel

‘Drie weken nadat ik een Nederlandse 

exporteur had gebeld stonden er 

24 vaarzen op mijn erf. De dieren 

hebben zich geweldig aangepast in 

mijn veestapel en ik verwacht dat 

een aantal 100.000 kilo melk gaat 

produceren. Ze zijn gezond en fit en 

hebben de beste benen en klauwen in 

mijn veestapel. Twee koeien kregen 

zelfs een excellente score voor 

het exterieur. Het zijn fijne koeien 

met goede uiers, die geld voor me 

verdienen.’

melkveehouder in Kenya manager melkveebedrijf in Rusland melkveehouder in Groot Brittanië
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Bert Schutte

Dierenarts uit Dronten

’Niet alleen vaars, maar 
ook export, kennis en 
producten vallen weg’

Verlies van werkgelegenheid
‘De Nederlandse vaarzen hebben 
in het buitenland een zeer goede 
naam. Maar ik verwacht dat door 
de fosfaatwetgeving de export 
van fokvaarzen tot vrijwel nul 
gaat dalen de komende jaren. Het 
gaat veel werkgelegenheid kosten 
omdat samen met de vaarzen 
ook producten en kennis vanuit 
Nederland naar het buitenland gaat.  
Denk aan stallenbouw, melk-
machines, voer, landbouwmachines, 
sperma en embryo’s.’

Meer import en dus meer risico’s  
op dierziekten
‘Ik voorzie dat we in Nederland van 
export naar import van vaarzen 
gaan. Zo lopen we ook meer risico’s 
op het binnenhalen van dierziekten, 
denk aan onder andere BVD en 
IBR. Dit kan grote economische 
gevolgen hebben, alhoewel ze 
voor de voedselveiligheid niet 
van belang zijn. Door meer ruimte 
te geven voor opfok van vaarzen 
binnen Nederland zou meer import 
voorkomen kunnen worden.’

Minder jongvee in de wei: schade 
aan imago melkveehouderij
‘Veel jongvee loopt ’s zomers 
in de wei. Door minder jongvee 
in de wei zal het imago van de 
melkveehouderij geschaad worden. 
Ook loopt dit jongvee vaak op 
stukken land verder van huis en op 
stukken land waar geen melkkoeien 
kunnen lopen, bijvoorbeeld bij 
natuurbeheer. Ook dit zal wegvallen.’

Wat zijn de gevolgen van het verlies van opfokplaatsen voor vaarzen voor export?

Dierenarts Bert Schutte uit Dronten werkt dagelijks met de allerbeste koeien die Nederland rijk is. Hij voorziet 
dat de export van fokvaarzen onder druk van de fosfaatwetgeving de komende jaren tot nul zal dalen.  
‘Onze exportpositie kunnen we voorgoed kwijtraken en ik denk niet dat de politici en LTO dit voorzien hebben.’
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In 2017 en 2018 hebben Adrion en Lisette van Beek uit 
Breda 80 stuks jongvee geëxporteerd naar landen zoals 
België, Portugal, Rusland en Polen. ‘Er blijven nu hele 
goede genetica onbenut in kruisingen met vleesvee.’
In het verkoopbedrag van zo’n vaars naar de 
buitenlandse afnemers wordt 200 euro per dier 
besteed aan advies om het dier zich zo goed mogelijk 
te laten aanpassen aan de omstandigheden in het 
nieuwe thuisland. Denk daarbij aan voedings- en 
managementadviezen. Van Beek is zelf geregeld mee 
gegaan om te zien waar zijn koeien terecht komen. 

‘Al ruim 100 jaar geleden kwamen mensen vanuit de 
hele wereld hierheen om ons fokvee te bewonderen, 
ons fokvee met hele beste genetica. 

Topfokkers, melkveehouders en opfokkers van exportvaarzen  
Adrion en Lisette van Beek: 

’Vaarzen zijn het visitekaartje van ons land’

Dat wordt nu door overheidsbeslissingen teniet gedaan. 
Het werkt als een pendule die op een gegeven moment 
doorslaat naar de verkeerde kant en die onomkeerbare 
schade veroorzaakt. Er wordt nu hele goede genetica 
verspeelt in kruisingen met vleesvee.’

Als we de export kwijtraken dan zakt de aandacht voor 
ons als kennisland ook weg, verwacht Adrion: ‘De vaarzen 
zijn het visitekaartje voor ons land. Dankzij deze dieren 
willen buitenlanders ook meer van ons betrekken, denk 
aan sperma, stalinrichting, kennis, kunde en ‘know how’. 
Verlies aan export is een verlies van langdurige relaties.’

‘Elke avond komt er bij mij een collega boer, een Syrisch 
vluchteling, om verse melk te halen. Hij spreekt geen woord 
Nederlands, maar legt met handen en voeten uit hoe geweldig mooi 
hij mijn koeien vindt. Die man heeft er verstand van en kan niet 
leven zonder één keer per dag de geur van koeien op te snuiven.’
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Hollandse Fokvaars reist comfort class
Bij de export van fokvaarzen is de kwaliteit van het 
transport van cruciaal belang. Voor de dieren, voor de 
afnemer en voor het draagvlak van de sector. Vee-
exporteurs en transporteurs doen er dan ook alles 
aan om het transport optimaal veilig, comfortabel en 
diervriendelijk te verzorgen. Tijdens de reis worden 
de dieren tot in de puntjes verzorgd, want niemand is 
erbij gebaat als de dieren niet topfit op hun bestemming 
aankomen.

Veewagens
Dieren moeten onder de meest optimale condities 
vervoerd worden en zo min mogelijk blootgesteld 
worden aan weersomstandigheden. Daarom wordt er 
met dichte, geconditioneerde veewagens gereden. 
Dankzij een volledig gesloten opbouw worden de dieren 
niet gestoord door invloeden van buitenaf en komen 
ze rustiger en in goede conditie aan op de plaats van 
bestemming. Chauffeurs zijn speciaal opgeleid om dieren 
te mogen vervoeren. Ze hebben te allen tijde oog voor 
de hygiëne en het welzijn van de dieren.

Vervoer in beeld
Een modern en geavanceerd GPS-volgsysteem volgt de 
veewagens continu. Daardoor worden geen onnodige 
kilometers gereden en dat verlaagt de CO2-uitstoot. 
Via TRACES (Trade Control and Expert System) is er een 
goed beeld van het vee dat onderweg is. TRACES is het 
Europese certificeringsysteem dat alle dierstromen in 
Europa volgt. Er wordt onderweg gebruik gemaakt van 
speciale stallen om het vee te laten rusten.

Transport per boot
Als de dieren per boot moeten, blijven ze in de veewagen. 
Dat is voor de dieren rustiger; een stabiele situatie.  
Ze kunnen rusten in het stro en er is onbeperkt voer en 
drinkwater voor ze. 

Transport per vliegtuig 
De dieren worden in een comfortclass veewagen naar 
de luchthaven gebracht. Daar worden ze in speciale 
boxen gezet. Na een veterinaire controle kunnen de 
boxen in het vliegtuig geladen worden.
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Jim Boet

‘De mogelijkheden voor de 

melkveehouderij zijn hier enorm, 

ook dankzij het goede klimaat. De 

Nederlandse koe staat bekend om 

haar hoge productie. Bovendien past 

ze zich aan alle omstandigheden aan.’

Adam Balagov

‘De vraag naar melk is enorm, daarom 

investeren we in de melkveehouderij. 

We zijn de hele wereld over gereisd 

en hebben besloten Nederlandse 

vaarzen aan te kopen omdat ze de 

beste genetica bezitten en hoge 

gehalten in de melk hebben. De 

vaarzen hebben we zelf in Nederland 

op melkveebedrijven uitgezocht 

en zodoende ook veel geleerd van 

Nederlandse melkveehouders. 

In Nederland krijgen we zo een 

totaalpakket aan vee en kennis.’

melkveehouder in Moldavië melkveehouder in Rusland

Kwaliteit en controle

Zowel overheidsinstanties als private, 
onafhankelijke inspectieorganisaties 
controleren veelvuldig op dierverzamel-
plaatsen en bij transporten. In Nederland 
ziet de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) toe op de 
veiligheid van de voedselketen, de 
gezondheid van dieren en dierenwelzijn.



•  The Food and Agriculture Organization (FAO) http://www.fao.org

• FAO sustainable goals

• Internationaal ‘De kracht van zuivel’

• CRV jaarstatistieken 2017
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