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Beste mensen,
We kijken terug op een goed jaar, waarin veel is gebeurd. Corona blijft, en zorgt nog steeds voor
uitstel van bijeenkomsten en alternatieve invullingen, vaak online. Hopelijk leren we leven met corona
en wordt het volgend jaar makkelijker om elkaar het hele jaar live te kunnen ontmoeten.
We organiseerden meerdere workshops Werken aan Weerstand voor boeren, die echt graag nog
meer willen leren. Ook was er weer een dierenartsencursus, waar ook dit jaar weer een boer aan
deelnam. We zijn gestart met het project Kennis op Maat, met daarin veel partners, boeren, onderwijs
en bedrijfsleven. Ook is het platform betrokken bij project Lekker Bloeien Gezonde Koeien waarin we
onder andere kijken hoe we met natuurlijke oplossingen pensbot en leverbot kunnen bestrijden. In het
project Biodiverse melk wordt gekeken of biodiversiteit in de wei effecten heeft op de melk en op de
milieu effecten van het melkveebedrijf, en hoe je biodiversiteit kunt verwaarden via de melk.
Met Bionext en WFSR samen publiceerden we zogenaamde Groene Lijsten voor melkvee, melkgeiten
en pluimvee, handige overzichten waarop middelen staan die door SKAL zijn toegestaan. Deze zijn
toegelicht in drie online cafe’s. Er werden gastlessen gegeven in het groene onderwijs en bij
diergeneeskunde, en voor diverse boerengroepen.
We verwelkomden nieuwe bestuursleden Janna en Jeroen. Zij brengen nieuw elan en frisse energie;
en stellen zich in het nieuwe jaar uitgebreid aan jullie voor.
Ons netwerk groeit, we leren steeds meer mensen en organisaties kennen waarmee wellicht mooie
samenwerkingen tot stand gaan komen. Al met al zien we een toenemende belangstelling voor
natuurlijke veehouderij. Dat is een schitterende conclusie aan het einde van het jaar. We wensen
iedereen warme en gezellige feestdagen en tot ziens in 2022.
Hartelijke groeten vanuit het bestuur en het kernteam,
Janna, Jeroen, Margriet, Dik, Ellen, Chantal, Michiel en Gerdien

Cursusdag 4 november op Boerderij de Riet in Olst

Internationale erkenning natuurlijke veehouderij
De wereldwijde crisis rond resistentie tegen antibiotica staat
steeds meer in de belangstelling. Hierdoor is de focus binnen
internationale
melkveehouderijprojecten
steeds
meer
verschoven in de richting van melk-kwaliteit, oftewel het
verlagen van residuen van antibiotica in de melk. Intussen heeft
de training rond kruidenmiddelen van onze partners in India
geleid tot 87% minder gebruik van antibiotica bij 556.000
kleinschalige melkveehouders - naast 72% kostenreductie in
verhouding tot gangbare behandelingen.
Ook in Ethiopië is de effectiviteit van de NLF 5-lagen aanpak nu
aangetoond: 8% minder residuen in de melk, 50% meer
melkproductie als gevolg van gezondere dieren, 20% minder
kosten voor diergezondheid en 33% verhoogd inkomen.
Internationale ontwikkelingsorganisaties (zoals SNV) staan nu
steeds meer open voor samenwerking rond onze aanpak. We
verwachten dan ook in 2022 een start te kunnen maken met het
verder opschalen van de activiteiten, zowel binnen als buiten de
vier landen waar we nu actief zijn. Voor een overzicht van de
internationale activiteiten vanuit NLF, zie dit recente artikel
in MISSET special issue Antibiotic Reduction – Embracing the
Challenge

Terugblik Oogsten en Vooruitblikken
Op vrijdag 26 november stond er een netwerkbijeenkomst gepland op het Provinciehuis in Zwolle.
Vanwege de oplopende besmettingen is besloten deze bijeenkomst om te turnen naar een 'coronaproof netwerkevent'.
Veehouders, dierenartsen en nieuwe belangstellenden troffen elkaar in Zoom, Teams of maakten
telefonisch kennis. Een mooie laagdrempelige manier, om ideeën uit te wisselen en plannen voor het
nieuwe jaar te maken. De beoogde netwerkbijeenkomst wordt verplaatst naar het voorjaar van 2022,
we hopen elkaar dan weer in real-life te treffen!

Werken aan Weerstand
Op 11 en 16 november kwamen twaalf melkveehouders bijeen
op Melkveebedrijf de Mariahoeve in Oxe voor de tweedaagse
cursus 'Werken aan Weerstand'.
Een enthousiaste en gemêleerde groep verdiepte zich in
kruidenrijk grasland en ging -onder begeleiding van onderzoeker
Pedro Janssen en dierenarts Erna Post- in op de impact van
kruiden op diergezondheid. De cursus in de regio Rivierenland
is vanwege de huidige maatregelen uitgesteld naar het
voorjaar. Meer weten over de cursus? Ga naar onze website!

Acupunctuur bij melkvee
Tijdens het netwerk-event van 26 november jl. lieten melkveehouders weten de behoefte te hebben
aan een workshop acupunctuur bij melkvee. Net als bij andere dieren is ook bij koeien acupunctuur
goed toe te passen, zowel als aanvulling op een normale behandeling als zelfstandige therapie.
Acupunctuur kan ondersteunend zijn voor opstartende koeien na het afkalven of bij
baarmoederontsteking, uierontsteking en longproblemen.
Bij genoeg animo (en zodra de corona maatregelen het weer toelaten) is dierenarts en veterinair
acupuncturist Janneke Lok voornemens te starten met een workshop acupunctuur bij melkvee.
De workshop is specifiek voor melkveehouders en dierenartsen. Belangstelling? Mail
naar platform@natuurlijkeveehouderij.nl

Kruid uitgelicht: Kurkuma
Kurkuma (Latijnse naam Curcuma longa/domestica) is een poeder van de Indiase geelwortel. Het is
een gele kleurstof om andere kruiden en gerechten (bijvoorbeeld rijst) te kleuren. Het wordt in India
traditioneel gebruik voor de behandeling van wondjes en schrammen. De werkzame stof is Curcumine.
Curcumine is een antioxidant met een celbeschermende functie. Kurkuma bevat ook Choline, wat
bijdraagt aan het functioneren van de lever en de spijsvertering ondersteunt.
Werking Curcumine:
Anthelmintisch
Antiseptisch
Carminatief
Eetlustopwekkend
In de behandeling van Cryptosporidium bij kalveren is heeft onderzoek aangetoond dat bij gebruik van
kurkuma het aantal oöcysten daalde met 27,8%. Echter had het geen effect op de klinische
verschijnselen.
In de humane geneeskunde wordt verondersteld dat Kurkuma werkt tegen trombose en
hersenaandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer en Parkinson.
Kurkuma is een ingrediënt van onder andere:
K-Spirine
Paramaxin: (Richterpharma ag, Duitsland) is een commercieel verkrijgbaar product dat o.a.
in Oostenrijk is toegestaan voor de ecologische landbouw
De plant is zelf ook de moeite waard, met zijn paarse bloemenpluimen. Er wordt geprobeerd om
Kurkuma in Nederland te kweken, de eerste resultaten van kweek van eigen bodem zijn positief.
Referenties:
Innovatieve ontwikkelingen voor beheersing van maagdarmwormbesmettingen bij schapen,
Martien Bokma, Adriaan Antonis, Harm Ploeger, Piet Vellema, Jan Verkaik, 2014
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/02/06/nederlandse-koenjit-eerste-stap-is-gezet
Nasir, A., et al., Treating Cryptosporidium parvum infection in calves [Abstract]. J Parasitol,
2013. 99(4): p. 715-7.
Weidegang van geiten, Louis Bolk Instituut.
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