
Nederland eet voor het eerst sinds 
2009 weer meer vlees.

Dit was vanmorgen in het nieuws. Lek-
ker belangrijk! Het ene onderzoek stelt 
vast dat we meer eten en een onder-
zoek van enkele weken geleden con-
stateerde een afname van de vlees-
consumptie. We doen net of het een 
wedstrijd is. Belangrijk is dat je van je 
stukje vlees geniet, of dat nu elke dag 
of één keer per week is. We wonen in 
een vrij land en laat toch iedereen zijn 
of haar eigen keus. 

Het kan niet zo zijn dat politieke lobby 
en acute stemmingmakerij zonder ver-
dere inzicht of verstand van zaken be-
palen dat onze veehouderij gehalveerd 
moet worden.

De zendingsdrang van de goedbedoe-
lende maatschappelijke belangenver-
enigingen neemt toch wel groteske vor-
men aan. Ze willen ons een schuld- dan 
wel schaamtegevoel aanpraten voor 
het voorzien in onze eigen specifieke 

behoeften. Als iedere wereldburger nu 
eens bewust voor zichzelf afweegt wat 
hij of zij graag zou willen realiseren en 
waarvan hij of zij zou kunnen afzien, 
dan zouden we in samenspraak wel 
eens verder kunnen komen dan nu met 
al die ophef en vingerwijzerij.

Laat Max Verstappen heerlijk autora-
cen, misschien dat ie wel minder wil 
vliegen of op zijn tijd een biefstukje wil 
laten staan. Doe mij mijn biefstukje, de 
zonnepanelen liggen bij ons al op het 
dak. Als iedereen op zijn eigen wijze 
een stukje bijdraagt aan de verduurza-
ming van de wereld, kunnen we ieder 
ons plezier beleven zonder dat de we-
reld daar onder lijdt.

Laten we elkaar verdragen en genieten 
van de mooie dingen die het leven ons 
te bieden heeft. Laten we op die manier 
niet alleen een duurzame maar ook een 
vreedzame en leefbare wereld doorge-
ven aan onze kinderen.
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Mira Schoon heeft te kennen gegeven 
dat ze uit het bestuur van de Witrik-
stichting wil stappen. 

Haar werk bij Stichting Zeldzame Huis-
dierrassen (SZH) is nu aangevuld met 
werk als onderzoeker bij Centrum voor 
Genetische bronnen Nederland (CGN). 
Deze combinatie maakt het lastig te 
combineren met het bestuur van Stich-
ting de Witrik. Vanuit deze positie en 
haar eigen enthousiasme zal ze zeker 
de belangen van de Witrikken blijven 
behartigen.

Mira heeft maar vrij kort deel uitgemaakt 
van het bestuur van de witrikstichting 
(vanaf april 2018), maar ze heeft over-
duidelijk een positieve inbreng gehad. 
Ze heeft bijgedragen aan de opzet van 
het registratie protocol voor Witrikken, 
haar kennis gedeeld over onderzoeken 
en ook de communicatie via de website 
weer bijgewerkt. 
We zijn Mira heel dankbaar voor haar 
inzet en we wensen haar veel succes bij 
haar werk voor SZH en CGN.
En natuurlijk hopen we vanuit die posi-
tie op verdere steun.

Een enthousiaste Witrikfokster en voormalig melkvee-
houdster uit Wierden stuurde ons deze foto. De 8 jaar 
oude koe kreeg na inseminatie met een rode Witrug 
stier deze tweeling vaarskalveren. Hier zien we nog 
maar eens weer de vele mogelijkheden en combinaties 
die de Witrik in zich heeft. Fokken is zeker geen gok-
ken, maar bij de Witrik blijft het altijd een verrassing.

Een bekend politicus uit Huis ter Heide

wilde de veestapel  

doormidden snijden.

Geen heldere gedachte of verstand

bracht de gevolgen in verband

met het leed dat de boer weer  

moest lijden.

Kalf op de trampoline bij Jan Fred Nijman.

BONO MRIJ Witrik
Bij CRV is een nieuwe MRIJ Witrik stier 
beschikbaar BONO. Deze in 2018 ge-
boren stier heeft 92% MRIJ bloed, de 
overige 8% komt van zijn grootvader 
Baltimore, die binnen de MRIJ fokke-
rij al vele nakomelingen verwekt heeft. 
Helaas is er van BONO nog geen foto-
materiaal aanwezig.
De stier is te vinden in het stierenover-
zicht van CRV en biedt zowel aan oud 
type Witrikfokkers als aan de professi-
onele melkveehouderij  weer een schut 
nieuw bloed. 

We houden ons aanbevolen om te ho-
ren hoe de kalveren zullen zijn.

Deze week togen de boeren in Nederland naar Den Haag 
voor een zeer geslaagd vreedzaam en imago-verbete-
rend protest. 

Nu eens niet voor meer subsidie of minder strenge maatrege-
len maar, geheel terecht, voor een betere imago. De laatste 
jaren wordt onder invloed van allerlei maatschappij critici de 
agrarische sector de veroorzaker van zo ongeveer het gehele 
klimaatprobleem genoemd.

Wat hierbij te weinig naar voren komt is het feit dat de land-
bouw door het telen van gewassen een belangrijk deel van de 
uitgestoten CO2 weer vastlegt in planten. Dat doen noch de 
industrie , noch de automobilisten. Daar wordt wel uitgesto-
ten maar niet weer vastgelegd.
We moeten gezamenlijk wel in de gaten houden dat onze 
voedselvoorziening en de door ons allemaal zo hoog gewaar-
deerde “natuurlijke” omgeving door onze boeren mogelijk 
gemaakt en grotendeels in stand gehouden wordt. Zonder  
de agrarische sector is ons landschap zoals we dat nu ken-
nen niet meer mogelijk en moet ons voedsel van ver worden 
aangesleept.

Groot respect voor de organisatoren van deze manifestatie 
en de in allerijl opgetrommelde sprekers in de talkshows. 
Agrarisch Nederland heeft zich gepresenteerd zoals het 
moet. Ter zake kundig, kalm vastberaden én vredelievend. 
Knap gedaan!!

Vlag in top (en op zijn kop



Wellicht heeft u er wel eens mee  
te maken gehad; schade door zwerf-
afval. Blikjes of plastic in het land 
waar u uw vee weidt of versplintert in 
het (kuil)gras.
 
Omdat er momenteel nog weinig be-
kend is over de (economische) schade 
die ontstaat bij veehouders door 
zwerfafval is er een onderzoek opge-
start. Wij willen u vragen hier aan mee 
te werken. Uw informatie is namelijk 
van grote waarde voor het onderzoek 
(ook als u nog nooit met zwerfafval te 

maken had op uw bedrijf). 
Het onderzoek is onderdeel van de 
Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ), 
uitgevoerd in opdracht van Rijkswater-
staat. De anonieme vragenlijst duurt 
ongeveer 5 minuten. De resultaten uit 
het onderzoek worden gebruikt bij 
het opstellen van beleidsdoelen voor 
zwerfafval. 

Wij vragen u daarom om de vragen-
lijst in te vullen en de veehouderij een 
stapje verder te helpen. Deze enquête 
is voor alle veehouders van rundvee, 

paarden, schapen, geiten, varkens en 
pluimvee die weidegang of een uitloop 
te hanteren, of waar (berm)gras, hooi 
of kuil gevoerd wordt. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Inventarisatie: Gevolgen van 
zwerfafval voor veehouders

Veestapel uit Klarenbeek

Er is een witrik geboren...

Hij zag koeien met prachtige strepen 
en het was daar dat hij  
heeft begrepen,
dat wat hij ook bedacht 
door onze Stichting werd ontkracht 
door hem voor het gerechtshof  
te slepen. 

Op 26 mei 2019 is er bij Hoeve Oud Meer-
veld in Nijkerk een vaalbont stierkalf ge-
boren uit een vaalrode witrikmoeder en 
een zwartbonte (FH) stier. In een eerdere 
witrikbode is beschreven hoe kleur en af-
tekeningen bij runderen wordt bepaald.  
De aftekening en variatie op het haar-

Op de foto zie je de hele veestapel van fami-
lie Hertgers uit Klarenbeek. De dieren worden 
hobbymatig gehouden. 

Familie Hertgers houdt momenteel 9 stuks 
vee, waarvan er 6 witrik zijn. Daarnaast zijn 
er twee Blonde Aquitaine x MRIJ kruisingen 
en een roodbont vaarskalf. Alle witrikken zijn 
vrouwelijk. De zwarte witrik koe (5 jaar oud) 
kreeg in 2019 een rood witrik koekalf die in-
middels verkleurd is naar zwart. De rode wit-
rik (3,5 jaar) kreeg in het voorjaar van 2019 
een roodbont vaarskalf. De rode witrik is als 
kalf gekocht van Stadsboerderij Rotterdam.  
Daarnaast is er een zwarte witrik vaars (2,5 jaar) 
en een rode witrik pink van 1,5 jaar. Tenslotte is 
er een rood witrik vaarskalf van 4 maanden.

Witrik aan de slootkant bij de familie Smelt in Winsum. De foto heeft begin 
dit jaar in het blad Boerderij gestaan. 

kleed van runderen ontstaan door ver-
schillende loci het DNA. Een loci (meer-
voud locus) wordt gebruikt om aan te 
geven waar een gen zich op een chro-
mosoom bevindt. Er zijn vier lcoi die 
haarkleur van runderen bepalen.

Daarnaast zijn er zes loci die de aftekening 
van de haarkleur bepalen bij runderen. 
In het geval van de roodvale witrik 
spelen drie loci een rol, Extension, 
Dillution en Colour-sided. Vaalrode 

dieren ontstaan wanneer zij twee 
(homozygoot) recessieve Extension  
allelen dragen. 
Het dillution locus zorgt voor een 
verdunning van de rode basis-
kleur.  De loci Colour-sided is in 
dit geval niet bij het kalf aanwezig.   
 
De combinatie van witrik met een ver-
dunde variatie van rood tref je weinig.

Campina en 
biodiversiteit
In een radioprogramma dat ik laatst per 
toeval hoorde, kwam naar voren dat 
Campina zich gaat inzetten voor bio-
diversiteit. Zij zien door de grote hoe-
veelheid grond die de melkveehouders 
samen in gebruik hebben, enorme mo-
gelijkheden om daarin wat te beteke-
nen.  
Aan de hand van de biodiversiteitsmo-
nitor krijgt een bedrijf punten voor o.a. 
landgebruik, uitstoot broeikasgassen, 
bodembeheer en ook soortenbeheer. 
Bij die laatste gaat het er om welke 
soorten je beschermt op je bedrijf. Hier-
bij denkt men aan vogels en kruiden-
soorten. Jammer genoeg missen we 
hier datgene wat de boer aan zijn keu-
kentafel makkelijk kan regelen en dat is 
genetische spreiding in zijn veestapel. 
Een boer zou ook punten moeten krij-
gen voor een bijdrage aan het behoud 
van zeldzame runderrassen in zijn of 
haar bestaande kudde. Hopelijk gaat 
Campina hier nog wat aan doen.


