Nieuwsbrief 5, november 2017
In de 5e nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor het volgende
onderwerp:
* Geitenbokjes krijgen beter leven
Geitenbokjes krijgen beter leven
De Nederlandse Geitenzuivelorganisatie (NGZO) en de vakgroep Melkgeitenhouderij van
LTO Nederland hebben donderdag 16 november 2017 op het ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een plan van aanpak gepresenteerd voor het welzijn van
geitenbokjes. Kern van het plan is een beter leven voor de bokjes die voor de fokkerij niet
nodig zijn. In het plan is onder meer de doelstelling opgenomen dat het gemiddelde
sterftecijfer gaat dalen, dat de melkgeitenhouder langer verantwoordelijk is voor de zorg van
de bokjes en dat het welzijn van de dieren in het kwaliteitssysteem voor melkgeiten
(KwaliGeit) wordt opgenomen.
De melkgeitensector telt ongeveer 365 bedrijven en circa 350.000 melkgeiten. Het welzijn
van de bokjes is een onderwerp dat al langer de aandacht heeft. Een aantal jaren geleden
gingen geitenbokjes hoofdzakelijk levend op transport naar de zuidelijke lidstaten om daar
geslacht en geconsumeerd te worden. Vanwege de onwenselijkheid van langeafstandstransporten zijn drie afzetkanalen van jonge geitenbokjes ontwikkeld: afmesten in
Nederland op gespecialiseerde bedrijven (10-15 bedrijven), afmesten op het
melkgeitenbedrijf zelf of de bokjes bestemmen voor de petfood-industrie (diervoeding.) “Aan
het houden van melkgeiten, en dus het leveren van melk, is onlosmakelijk verbonden dat de
melkgeitenhouder goed zorgt voor alle geiten en zorgt dat de bokjes een nuttige bestemming
krijgen”, zegt voorzitter Jos Tolboom van de LTO vakgroep.
Doelstelling
Het plan van aanpak heeft als doelstelling om het welzijn van alle geitenlammeren naar een
hoger niveau te brengen. Dat wordt uitgedrukt in een maximum aan het uitvalspercentage.
“Wij willen het sterftepercentage terugbrengen. De bovengrens van de huidige sterfte op de
70% best presterende melkleverende bedrijven wordt de norm en die ligt op maximaal 9,3%
in 2020”, zegt Tolboom.
De gemiddelde sterfte binnen 6 maanden na geboorte of aanvoer is nu 7,7% voor
geoormerkte lammeren op bedrijven met meer dan 200 dieren. Bij melkleverende bedrijven
is dit 6,7%, op opfokbedrijven 8,4% en op afmestbedrijven 24,3%. “Dat willen we lager
hebben”, aldus Tolboom. “En als de geitenhouder te hoog zit, moet hij samen met zijn
dierenarts een plan van aanpak maken en uitvoeren.” Het plan van aanpak kunt u hier lezen.
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Van links naar rechts:
Dhr. J. Tolboom (voorzitter vakgroep LTO Melkgeitenhouderij), mw. L. Hendrix (directeur
Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Ministerie van LNV), dhr. N. Verduin (voorzitter NGZO)
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