
Wat	 kan	 kruidenrijk	 grasland	 en	 een	 diverse
rantsoen	 betekenen	 voor	 jouw	 melkvee?	 Weet	 je
welke	 natuurlijke	 middelen	 je	 als	 veehouder
verantwoord	 kunt	 inzetten?	 Wat	 zit	 er	 in	 deze
middelen?	 En	 wat	 zijn	 de	 werkzame	 stoffen?	 In
samenwerking	 met	 LTO	 Noord	 start	 dit	 najaar
wederom	 het	 cursusaanbod	 ‘werken	 aan
weerstand’.	 In	 deze	 tweedaagse	 workshop	 voor
veehouders	 doe	 je	 praktische	 kennis	 op	 over	 de
relatie	 tussen	 weidekruiden	 in	 het	 rantsoen	 van
melkvee	 en	 een	 betere	 diergezondheid.	 Ook	 krijg
je	meer	inzicht	in	het	werken	aan	weerstand,	door

het	 verantwoord	 leren	 toepassen	 van	 natuurlijke	 middelen	 op	 het	 boerenerf.	 De	 cursus	 duurt	 twee
dagdelen,	 van	 09:45	 uur	 tot	 +	 -	 15:00	 uur.	 Meedoen	 en	 aanmelden	 is	 gratis	 voor	 leden	 van	 LTO
Noord,	niet-leden	betalen	een	eigen	bijdrage	van	150	euro.	Per	cursus	is	er	plek	voor	tien	veehouders.
Wil	je	deze	cursus	graag	volgen?	Stuur	dan	een	mailtje	naar:	platform@natuurlijkeveehouderij.nl.	Kijk
voor	meer	informatie	op	onze	website.	

Het	 Europees	 burgerinitiatief	 Red	 Bijen	 en
Boeren	 wil	 een	 snelle	 uitfasering	 van	 chemische
gewasbeschermingsmiddelen	 op	 de	 EU	 agenda
zetten.	Hard	nodig,	want	het	 is	slecht	gesteld	met
de	biodiversiteit.	Als	dit	initiatief	over	twee	weken	1
miljoen	 handtekeningen	 verzameld	 heeft,	 moeten
de	 Europese	 Commissie	 en	 het	 Europees
Parlement	onderzoeken	of	en	hoe	ze	de	eisen	van
de	 campagne	 in	 wetgeving	 kunnen

omzetten.	Teken	het	officiële	voorstel	aan	de	EU	via	www.redbijen.nl.	
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Voorlopig	laatste	keer:	30	september	start	cursus
natuurlijke	middelen
De	cursus	natuurlijke	middelen	is	in	de	afgelopen	jaren	4	keer	gegeven,	met	name	aan	dierenartsen.
Ook	docenten,	boeren	en	mensen	met	een	achtergrond	in	het	bedrijfsleven	hebben	deelgenomen	en
waren	 enthousiast.	 Oud	 deelnemers	 zitten	 met	 elkaar	 in	 een	 whatsapp	 groep	 en	 wisselen	 nog
regelmatig	vragen,	antwoorden	en	tips	uit	met	elkaar.	Toch	blijkt	het	vaak	 lastig	om	de	cursus	vol	 te
krijgen.	 De	 komende	 jaren	 zal	 dit	 nog	 sterker	 dan	 nu	 afhangen	 van	 voldoende	 aanmeldingen.	 We
houden	er	zelf	rekening	mee	dat	dit	voorlopig	de	laatste	keer	is.	Tijdsbesteding:	twee	middagen	online
les	 en	 één	 hele	 dag	 fysiek	 les	 en	 elkaar	 ontmoeten	 op	 een	 bedrijf.	 Daarnaast	 wordt	 lesmateriaal
toegestuurd	dat	in	eigen	tijd	bekeken	kan	worden.

Denk	je	al	lang:	‘die	cursus	wil	ik	toch	nog	eens	volgen’	?	Pak	dan	nu	je	kans!
Meer	informatie	vind	je	hier.

Duidelijkheid	over	middelen	voor	(biologische)
bedrijven	via	Groene	Middelen	Lijsten
Als	het	gaat	om	het	inzetten	van	natuurlijke	middelen	vragen	biologische	boeren	zich	vaak	af:	"Mag	dit
wel	 van	 SKAL?".	 Een	 hele	 mooie	 stap	 om	 hierin	 meer	 duidelijkheid	 te	 brengen	 zijn	 de	 onlangs
gemaakte	 Groene	 Middelen	 Lijsten,	 waarop	 middelen	 staan	 die	 door	 SKAL	 zijn	 beoordeeld	 als
toegestaan.	 Deze	 lijsten	 zijn	 gemaakt	 voor	 melkvee,	 geiten	 en	 pluimvee.	 In	 2022	 volgt	 een	 update.
Om	op	de	lijst	te	komen	moet	de	producent	of	leverancier	duidelijkheid	geven	over	de	inhoudsstoffen
van	een	product.	Via	deze	link	vind	je	de	drie	groene	middelen	lijsten	die	nu	beschikbaar	zijn.

Bekijk	hier	alle	filmpjes	en	de	Groene	Lijsten

Cursussen	veehouders	dit	najaar	weer	van	start!

Natuurlijke	Middelen	-	Terugblik	KNMvD	Dimeo
symposium
Een	 gevoel	 van	 onbekwaamheid	 als	 het	 gaat	 om	 natuurlijke	 middelen	 en	 het	 adviseren	 van
veehouders	 hieromtrent	 speelt	 bij	 72,2%	 van	 de	 door	 in	 een	 enquête	 ondervraagde	 dierenartsen.
Bijna	 60%	 van	 diezelfde	 groep	 geeft	 aan	 niet	 te	 weten	 waar	 informatie	 aangaande	 natuurlijke
middelen	 te	 vinden	 is.	 Een	 symposium	 over	 natuurlijke	 middelen	 lijkt	 met	 dergelijke
antwoordpercentages	een	belangrijk	en	nodig	startpunt.

>	Lees	hier	verder

Natuurlijk	middel	wordt	normaler	‘Het	effect	moet
herhaalbaar	zijn’
Natuurlijke	middelen	worden	steeds	meer	gebruikt,	 ingezet	en	geaccepteerd	door	dierenartsen.	Al	 is
het	 een	 zoektocht	 voor	 degenen	 die	 zich	 er	 mee	 bezig	 houden.	 Natuurlijke	 middelen	 worden	 veelal
preventief	 toegepast,	 om	 erin	 te	 slagen	 de	 weerstand	 van	 het	 vee	 te	 verhogen	 en/of	 de
darmgezondheid	 te	 stabiliseren,	 om	 daarmee	 robuustere	 dieren	 te	 krijgt	 wat	 resulteert	 in	 een	 lager
antibioticagebruik.	Dit	artikel	geschreven	door	Henk	ten	Have,	verscheen	onlangs	in	Veearts,
onafhankelijk	vakblad	voor	de	landbouwhuisdierenarts.

>	Lees	hier	verder

Kruid	uitgelicht:	kamille

Kamille	 heeft	 een	 ontstekingsremmende	 werking	 en	 bevordert	 de	 wondgenezing.	 Het	 heeft
madeliefjesachtige	bloemen,	varenachtige	bladeren	en	een	vertakte	stengel.	Het	plantje	wordt	10-30
cm	 hoog.	 De	 bloem	 bestaat	 uit	 witte	 straalbloemen,	 gele	 schijfbloemen	 en	 is	 1,5-15	 cm	 groot.
Bloeiperiode	is	van	juni	tot	de	herfst.
	
Kamille	(reukloze)
Latijnse	naam:	Matricaria	chamomilla
%	droge	stof	=	2
Weegfactor*	=	1
Biologische	 activiteit	 en	 werking:	 Krampen,	 ontstekingen,	 infecties,	 wondreiniging,	 wondverzorging,
rust,	klauwaandoeningen,	verzorging	hoeven,	weerstand.
Draagt	bij	aan:	Conditie/prestatie,	maagdarmkanaal,	immuunsysteem	en	huid-	hoeven,	klauwen
Producten	en	middelen	die	(onder	andere)	Kamille	bevatten

Biostrong	375	–	Diervoederadditief	–	Biggen,	zeugen	en	vleesvarkens
Boviferm	plus	–	Aanvullend	dieetvoeder	–	Kalveren
Colosan	–	Natuurlijk	diergeneesmiddel	-	Runderen,	kalveren,	paarden,	veulens,	schapen	en	geiten
Klausan	 tinctuur	 –	 Verzorgende	 spray	 -	 Paarden,	 runderen,	 schapen,	 geiten	 en	 varkens.	 Ook
geschikt	voor	jonge	dieren.
Microbioticum	–	Natuurlijk	diergeneesmiddel	-	Runderen	en	varkens
Zinkoxide-spray	 –	 Verzorgende	 spray	 -	 Paarden,	 runderen,	 schapen,	 geiten	 en	 varkens.	 Ook
geschikt	voor	jonge	dieren.

	
*Deze	weegfactor	 geeft	 aan	of	 de	 verwachte	medicinale	werking	 van	een	soort	 positief,	 neutraal	 of
negatief	 is.	Soorten	waarvan	bekend	 is	 dat	 ze	potentieel	 een	positief	 effect	 op	gezondheid	hebben
krijgen	de	factor	+1,	giftige	soorten	een	-1	en	neutrale	soorten	scoren	een	0.
	
Referenties
Koeien	en	Kruiden:	Aanwijzingen	dat	weidekruiden	koegezondheid	bevorderen,	EKOland,
2021:	https://edepot.wur.nl/248957
Groen	kennisnet,	Kruidenwiki:	https://wiki.groenkennisnet.nl/display/KGM/Kamille
Stalboekjes:	https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/food-safety-
research/Wetenschappelijk-onderzoek/Kruiden-en-diergezondheid.htm#Stalboekjes-anchor

Gezocht:	enthousiaste	penningmeester
Platform	 Natuurlijke	 Veehouderij	 zoekt	 een	 betrokken	 penningmeester	 die	 wil	 bijdragen	 aan	 de
ambities	 van	 het	 Platform	 Natuurlijke	 Veehouderij	 en	 de	 financiën	 onder	 zijn	 of	 haar	 hoede	 kan
nemen.	Je	houdt	toezicht	op	de	financiële	handel	en	wandel	van	de	stichting	en	de	werkorganisatie.
Ook	is	ondersteunende/	adviserende	rol	bij	werving	van	financiering	en	subsidies	deel	van	de	functie.
Tevens	 ben	 je	 aanspreekpunt	 voor	 de	 accountant	 en	 het	 administratiekantoor	 dat	 tevens	 de
jaarrekening	opstelt.

>	Interesse?	Lees	hier	meer

Teken	het	initiatief	Red	bijen	en	boeren!	deadline	30
september

Platform	Natuurlijke	Veehouderij

www.natuurlijkeveehouderij.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	platform@natuurlijkeveehouderij.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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