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Wat vragen we van de overheid?

Een betrouwbare overheid met consistent meerjarig 
beleid, met een Europees gelijk speelveld als uitgang-
spunt en waarbij voldoende financiële middelen door 
de overheid beschikbaar worden gesteld voor de wijk-
ers (stoppende boeren), blijvers (boeren die willen in-
vesteren in verduurzaming) en starters (jonge boeren 
die een bedrijf willen overnemen). We vragen de over-
heid kalfsvlees als een Europese markt te zien want de 
inkoop van kalveren (100%) en verkoop van kalfsvlees 
(90%) vindt voornamelijk in Europa plaats.

In alle bijeenkomsten en gesprekken met de kalver-
houders komt naar voren dat een duidelijke stip op 
de horizon voor de sector ontbreekt. Door het gebrek 
aan duidelijkheid is de sector tot stilstand gekomen en 
wordt er niet tot nauwelijks geïnvesteerd. Financiële 
motieven zijn niet altijd leidend in deze afwegingen. 
Daarom heeft VVK zelf het initiatief genomen om te 
komen met een visie met vooruitstrevende ambities en
concrete speerpunten.

Wat zijn de speerpunten van de sector?

Ambitie: Goede zorg voor de leefomgeving

1. Warm saneren van bedrijfslocaties die geuroverlast 
veroorzaken en een hoge stikstofuitstoot hebben
(dichtbij Natura 2000-gebieden) 

Toelichting: Deze regelingen zijn op basis van vrijwillig-
heid. De doelgroep van deze regelingen zijn met name
kalverhouders die al plannen hebben om te stoppen of
betreffen de “minste” bedrijven. Bij de uitwerking van 
deze regelingen is het wel van belang dat functieveran-
dering binnen het bedrijf of op het eigen erf mogelijk is.
Door kalverhouders wordt veelvuldig gepleit voor een 
saneringsregeling of opkoopregeling of stoppersregeling. 

Eventuele regelingen zouden bij moeten dragen aan 
het reduceren van geuroverlast en/of vermindering van 
de stikstofneerslag. In de uitwerking van de regelingen 
zou kritisch gekeken moeten worden waar de accenten 
worden gelegd en welke lessen kunnen worden 

getrokken bij reeds lopende regelingen zoals
de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen en de
Gelderse opkoopregeling voor kalverhouderijen.

2. Reguleren en reduceren van kalverplaatsen waar-
door er gestuurd kan worden op de omvang
van de kalverstapel

Toelichting: De meeste kalverhouders zijn voorstander 
van reductie van het aantal dierplaatsen (bijvoorbeeld 
door middel van de introductie van dierrechten, aantal 
slachtingen, of anders) om uitbreiding van het aantal 
plaatsen te voorkomen. Blijvers moeten zich wel kunnen 
(blijven) ontwikkelen en starters moeten een bedrijf over 
kunnen nemen. De meeste kalverhouders denken dat 
met het reguleren en/of reduceren/overdragen van het 
aantal kalverplaatsen voor de één een warme sanering 
kan zijn en voor de ander de mogelijkheid om zich te 
kunnen (blijven) ontwikkelen. Met reguleren is het wel-
licht ook eenvoudiger om (landelijke) saneringsregelin-
gen te ontwerpen.

Speerpunten & toelichting (samenvatting rapport)

Vooruitstrevende ambities 
en concrete speerpunten 
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3. Ontwikkelen emissiearme stalsystemen of techniek-
en in bestaande en nieuwe stallen

Toelichting: Het is de bedoeling dat nieuwe stalsyste-
men of technieken zo worden ontworpen dat ze vol-
doen aan meer ruimte voor dieren en ligplaatsen met 
een adequate comfortvloer en aan brandveiligheids-
maatregelen. Daarnaast zal sprake zijn van een ver-
betering van het binnenklimaat van de stallen (lagere 
concentraties ammoniak en fijnstof), en daarmee een 
betere luchtkwaliteit voor de kalveren. Kalverhouders 
zijn bereid te investeren als is gebleken dat nieuwe stal-
systemen of technieken bewezen effectief zijn. Bij (Bra-
bantse) kalverhouders bestaan grote zorgen omdat er 
nog geen emissiearme stalsystemen beschikbaar zijn.
Daarnaast wordt door kalverhouders aangegeven dat zij 
een sterke voorkeur hebben om verouderde stallen
vrij te stellen van grote aanpassingen zoals brongerichte 
maatregelen waarbij kelderaanpassingen nodig zijn 
(vanwege onrendabiliteit) en die alleen te verplichten bij 
nieuwbouw. Kalverhouders vinden dat bij nieuwbouw 
ook ruime overgangstermijnen moeten worden gehan-
teerd om reserveringen in de pas te laten lopen met de 
investeringen.

Ambitie: Bijdrage aan circulariteit, klimaat & energie

4. Verkleinen en sluiten van nutriëntenkringlopen en 
vergroten van aandeel rest- en bijproducten

Toelichting: De kalverhouders willen zoveel mogelijk de 
kringlopen sluiten door veevoergrondstoffen te benut-
ten die lokaal, regionaal of in Europa geteeld zijn. Daar-
naast wordt ingezet op het vergroten van het aandeel 
van rest- en bijproducten uit de zuivelindustrie en pro-
ducten die niet geschikt zijn voor humane consump-
tie. In de rosékalveren wordt al volop gewerkt met 
reststromen zoals aardappelen, stoomschillen, brood,  
bierborstel en zetmeel. Dit is een voorbeeld voor de 
rest van de sector!

5. Werken aan energieneutrale bedrijven door energie-
besparing en groene energieproductie (verwaarding 
kalvermest, zon, wind, biogas, bio-energie)

Toelichting: Kalverhouders zetten al maximaal in op 
energiebesparing en groene energieproductie. Kalver-
houders hebben verregaande maatregelen genomen 
voor energiebesparing (zoals isoleren warmteleidin-

gen, beperking vermogen verlichting), maatregelen 
hernieuwbare energie (zoals zonne-energie) of over-
ige maatregelen broeikasgasemissies (zoals mest ver-
waarden, diermanagement). Kalverhouders denken 
dat het mogelijk is toe te werken naar volledig energie-
neutrale bedrijven.

6. Alle kalvermest zoveel mogelijk volledig te ver-
waarden naar hoogwaardige meststoffen en groene 
energie

Toelichting: De kalversector draagt actief bij aan de 
oplossing van de mestproblematiek met het opzetten
van grootschalige mestverwerking zoals kalvergierzuiv-
eringsinstallaties waarmee een aanzienlijk deel (naar
schatting meer dan 30%) van de gier van blankv-
leeskalveren in Nederland gezuiverd wordt en circulair 
wordt ingezet. Daarnaast kunnen we ons voorstellen 
dat de sector zich aansluit bij het intersectorale initi-
atief “NL Next Level Mest Verwaarden”.

Ambitie: Vitale kalveren in een diervriendelijke 
omgeving

7. Verdere reductie van het antibioticagebruik en ver-
laging van gemiddelde uitval van kalveren

Toelichting: Vitaliteit van kalveren is voor de Nederlandse 
kalversector topprioriteit. Het antibioticagebruik
in de kalversector is sinds 2009 met 55% gedaald. Van-
wege de urgentie voor verdere daling zijn tussen de
minister van LNV en de sector afspraken gemaakt om 
het antibioticagebruik verder te reduceren bijvoor-
beeld door verbetering voerkwaliteit en heffing op 
gebruik van antibiotica. Desalniettemin is het antibioti-
cagebruik in de kalversector nog te hoog en is verdere 
reductie nodig, in samenhang met een verlaging van 
de gemiddelde uitval van kalveren. Door veel kalver-
houders is uitgesproken dat zij voorkeur hebben dat 
kalveren na vier weken worden opgezet in plaats van 
twee, met het oog op dierenwelzijn en minder gebruik 
van antibiotica. Daarbij is een betere samenwerking en 
afstemming tussen melkveehouderij en kalverhouderij 
nodig met de bijbehorende systemen (Vitaal Kalf, KVS, 
InfoKalf en Kalf OK systeem). Vitaal Kalf is de kwalite-
itsregeling voor de gehele kalverketen en zien we ook 
als de basis voor de internationale positionering van  
Nederlands kalfsvlees als kwaliteitsproduct.

8. Verantwoord en comfortabel veetransport, waarbij 
het welzijn van het dier leidend is

Toelichting: De beperking transportduur wordt ges-
timuleerd vanuit marktconcepten, financiële prikkels 
en verdienmodellen. We bezien het transport in Eu-
ropees verband en moeten ook in Europees verband 
de regels maken. We vinden dat daarbij kritisch gekek-
en moet worden naar maximale transporttijden en op 
basis daarvan samen te bepalen vanuit welke landen 
in Europa het niet langer nodig is om kalveren aan te 
voeren. 

Ambitie: Marktgerichtheid en ketensamenwerking

9. Het stimuleren en faciliteren van de verdere ontwik-
keling en implementatie van onderscheidende markt-
concepten

Toelichting: Door kalverhouders wordt de wens uit-
gesproken voor meer diversiteit in de sector bijvoor-
beeld dat kalverhouders beloond worden voor extra 
stappen. We kijken daarbij nadrukkelijk ook naar de 
scenariostudies. We willen aan de slag om nieuwe 
(lokale) kalfsvleesketens/concepten op te zetten naast 
de traditionele afzet om zo de diversiteit in de sector 
te vergroten. Een zorg die wordt uitgesproken is dat 
teveel geld de sector uitvloeit door de handelsgeest bij 
handelaren.

10. Nieuw communicatie- en marketingbeleid over het 
onderscheidende vermogen van de Nederlandse
kalverhouderij

Toelichting: Kalverhouders zouden graag zien dat er 
meer kalfsvlees gegeten wordt in Nederland en dat de
afzetmarkt in Nederland vergroot moet worden en de 
import van rundvlees uit derde landen wordt vermin-
derd. Dit kan door een slimme marketingcampagne 
op te zetten, waardoor de consumptie van kalfsvlees 
in Nederland vergroot wordt. Daarnaast zijn kalver-
houders bezorgd over de maatschappelijke acceptatie 
van de sector en zijn zelfs bevreesd dat de sector uit  
Nederland verdwijnt. Kalverhouders zijn voorstander 
voor meer openheid van de sector richting de burgers. 
De boerderijdagen van FrieslandCampina zijn regel-
matig als voorbeeld genoemd.
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1.1 Achtergrond: LNV-visie Waardevol
en verbonden

In september 2018 is de LNV-visie Waardevol en ver-
bonden uitgebracht. De kern hiervan is een omschake-
ling van voortdurende verlaging van de kostprijs van 
producten naar voortdurende verlaging van het ge-
bruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting 
in kringlopen. Met als resultaat: betere verdienmodellen, 
minder emissies en vergroting van de biodiversiteit. Het 
vraagt dat wij het huidige systeem veranderen door toe 
te werken naar kringlooplandbouw als ecologisch en 
economisch vitale, gangbare productiewijze. In een 
stelsel van kringlooplandbouw gebruiken de akkerbouw 
en veehouderij in de eerste plaats grondstoffen uit  
elkaars ketens en reststromen uit de voedingsmiddelen-
industrie en voedingsketens. Die circulaire ketens kun-
nen verschillend zijn ingericht: binnen een bedrijf, een 
regio, Nederland of grensoverschrijdend. Het motto is: 
lokaal wat kan, regionaal of internationaal wat moet. 
Resten uit de agrarische sector en de voedselketen 
(gewasresten) worden opnieuw benut of verwerkt tot 

nieuwe (hulp)producten. Kringloopbedrijven verbruik-
en zo min mogelijk energie en gebruiken zo veel mo-
gelijk hernieuwbare energie.

Als onderdeel van het realisatieplan van de LNV-visie 
zijn de grote veehouderijsectoren (melkvee, kalveren,
varkens, pluimvee en melkgeiten) gevraagd om een 
sectorplan op te stellen om verduurzaming in de sec-
toren te versnellen.

1.2 Inleiding: afwijzing sectorplan en 
impact COVID-19

In de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) 
zijn alle schakels in de keten van de kalversector ver-
tegenwoordigd. SBK heeft namens de kalversector een 
sectorplan opgesteld, gebaseerd op de ambitieagen-
da uit 2016, met drie kwaliteitsdoelen: emissiearme 
stalsystemen, kalvergezondheid en kalvertransport 

1. Achtergrond, inleiding en werkwijze

onder de volgende randvoorwaarden: de sector kan 
beschikken over bewezen werkbare en betaalbare 
technieken om ammoniakemissies te reduceren en 
financiële ondersteuning van de overheid voor de 
daarvoor noodzakelijke investeringen. De minister 
van LNV heeft haar waardering uitgesproken voor een 
aantal gepresenteerde maatregelen, maar steunde de 
in het sectorplan gestelde randvoorwaarden niet. Naar 
aanleiding hiervan heeft zij met de sector gesproken 
en gevraagd om een aangepast verduurzamingsplan.  
Volgens de minister heeft dit gesprek niet geleid tot 
wezenlijke aanpassingen van het sectorplan omdat het 
nog steeds uitgaat van dezelfde randvoorwaarden en 
daarmee geen basis biedt om de verduurzaming van 
de kalversector op basis van een gezamenlijk plan uit 
te voeren1. De minister heeft daarom besloten om 
zelf stappen te zetten om de sector aan te zetten 
tot verduurzaming door een scenariostudie te laten 

uitvoeren naar welke structurele aanpassingen en  
systeemveranderingen kunnen bijdragen aan een  
verdere verduurzaming van de sector. Deze scenario- 
studie presenteert drie mogelijke toekomstvisies voor 
de inrichting van de kalverketen om de gewenste ver-
duurzamingsdoelen te bereiken: (1) thuis en tevreden, 
(2) maximaal integraal en (3) loyaal aan lokaal. In het 
eerste scenario blijven kalveren hun hele leven op een 
melkveehouderij. In het tweede scenario blijven kalver-
en minimaal drie maanden op een melkveebedrijf. Het 
derde scenario is gebaseerd op een ‘regionaal georiën-
teerde korte kalverketen’. 

1 Door LTO wordt aangegeven dat het gevraagde bedrag om het 
sectorplan te kunnen uitvoeren de enige reden is dat het plan is 
afgekeurd.
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De maximale transportafstand van melkveehouderij 
naar de kalverhouder wordt 100 kilometer. Kalver-
houders moeten zich in dit scenario meer over  
Nederland verspreiden en import is alleen mogelijk 
in de grensstreken uit buurlanden. Deze scenario’s 
schetsen ingrijpende veranderingen voor de kalver-
sector, maar ook voor de melkveehouderij. De sector 
stelde dat de scenariostudie geen oog zou hebben 
voor bestaande verduurzamingsinitiatieven. COVID-19 
heeft een grote impact (gehad) op de kalverhouders. 
De sector had te maken met flinke prijsdaling omdat 
bijna alle restaurants in Europa gesloten waren.

De ‘vrije’ mesters in de rosésector waren het hardst get-
roffen. Door de wijze waarop de landelijke maatregelen 
voor ondersteuning van door COVID-19 getroffen on-
dernemers zijn vormgegeven, konden kalverhouders
daar nauwelijks beroep op doen. Wel maakten kalver-
houders volop gebruik van de regeling Tegemoetkom-
ing Vaste Lasten (TVL). Andere maatregelen die zijn 
genomen door de sector zelf zijn bijvoorbeeld langere
leegstandsperiode, het opzetten van minder kalveren 
en het langer aanhouden van kalveren, waardoor ze 
van luxe segment in een lager segment vallen en het 
invriezen van vlees deels via de Particuliere Opslagre-
geling. Gezien deze ontwikkelingen heeft Vereniging 
van Kalverhouders (VVK) het initiatief genomen om een 
visie op te stellen met begeleiding van Stichting Stimu-
land hoe de toekomst van de Nederlandse kalverhou-
derij eruit zou moeten komen te zien.

1.3 Uitgangspunten en werkwijze

Verduurzaming van de veehouderij is een voortdurend 
proces. De kalverhouderij werkt continu aan verbetering 
en de sector ziet de noodzaak en kansen om een verdere 
verduurzaming te bewerkstelligen. Ook in het verleden 
heeft zij bewezen flinke verbeterslagen te kunnen 

“Op dit moment ben ik vooral aan het 
bijkomen van de coronacrisis. Ik ben op 
het allerslechtste moment begonnen.”

Een kalverhouder op de vraag hoe hij zijn bedrijf op dit moment runt 
en de impact van COVID-19 daarop.

doorvoeren op het gebied van diergezondheid,
dierenwelzijn en voedselveiligheid. Internationaal is de 
Nederlandse kalversector koploper: het betreft een
efficiënt ingerichte keten, met een hoge verwaarding.
De LNV-visie Waardevol en verbonden en het “Sector-
plan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij” bieden
een belangrijke basis om op voort te bouwen in deze 
visie. Voor VVK zijn de wensen en behoeften van de
kalverhouders leidend. 

Daarom zijn in juli 2021 ‘huiskamerbijeenkomsten’ 
georganiseerd waar kalverhouders aan de hand van 
vijf open vragen met elkaar in subgroepen in gesprek 
zijn gegaan (zie kader).

Door VVK is bewust voor deze open aanpak gekozen 
zodat de kalverhouders tijdens de bijeenkomsten 
alle ruimte hadden en kregen om zelf de uitdagingen 
en oplossingsrichtingen te benoemen. Aanvullend is 
een bureaustudie uitgevoerd van bestaande plan-
nen van en naar de kalverhouderij en sectorplannen 
van overige veehouderijsectoren: melkvee, varkens, 
pluimvee en melkgeiten. Daarnaast zijn twintig 
diepte-interviews uitgevoerd met kalverhouders.

1.  Wat betekent voor jou je werk als kalverhouder,  

 wat maakt het werk leuk?

2.  Wat er gaat goed binnen de kalverhouderij in  

 Nederland? En specifiek in je eigen regio?

3.  Waar schuurt het of loopt het niet zo lekker?

4.  Wat is nodig voor een goede toekomst van de  

 kalverhouderij?

5.  Wat is jouw stip op de horizon?

5 open vragen

Bij de selectie hiervan is onder andere rekening ge-
houden met leeftijd, geografische ligging, type en 
grootte bedrijf, eventuele nevenactiviteiten en lid-
maatschap van een standsorganisatie. Elk interview 
heeft individueel plaatsgevonden. In de interviews is 
allereerst gevraagd naar algemene informatie van de 
respondent. Daarna is gevraagd naar de persoonlijke 
(toekomstige) situatie. Toen is stilgestaan bij de huidige 
situatie in de kalverhouderij in Nederland en de regio 
waar de respondent woonachtig is. Verduurzaming voortdurend proces
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Daaropvolgend is gevraagd naar de uitdagingen waar 
de meeste zorgen over zijn en welke impact deze heb-
ben op het eigen bedrijf, in welke hoek de oplossing 
gezocht moet worden en welk rol weggelegd is voor 
externe partners zoals overheden, ketenpartijen en 
standsorganisaties. De vragenlijst voor de interviews 
is opgenomen in hoofdstuk 6. De opbrengsten van de 
‘huiskamerbijeenkomsten’, bureaustudie en diepte- 
interviews zijn door Stimuland geanalyseerd en ver-
werkt tot deze visie. Deze visie is opnieuw besproken 
met de kalverhouders tijdens regiobijeenkomsten 
die in september 2021 hebben plaatsgevonden. Het  
resultaat met deze visie is dat er een helder toekomst-
beeld ligt, gebaseerd op de wensen en behoeften en 
met draagvlak van de kalverhouders. 

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan recente 
ontwikkelingen en successen in de kalverhouderij en 
worden de lopende acties beschreven. In hoofdstuk 
3 wordt ingegaan op onze doelen. Hoofdstuk 4 bevat 
streefbeelden voor de langere termijn. In hoofdstuk 5 
wordt voorgesteld hoe de visie omgezet kan worden 
in een tastbare uitvoeringsagenda met concrete ambi-
ties, opgaven en doelstellingen, acties, monitoring en 
evaluatie, communicatie en randvoorwaarden en 
(co) financiering.

De kalversector werkt continu aan duurzame ontwik-
keling en past zich continu aan maatschappelijke eisen
en wensen aan. De afgelopen jaren zijn voor diverse 
onderwerpen grote stappen gezet. De kalversector 
heef daarin veel geïnvesteerd en dat is nog niet terug-
verdiend. Daarnaast heeft COVID-19 een grote impact 
gehad. Gevolg daarvan is dat met name in de primaire 
sector de investeringsruimte voor de komende tijd  
beperkt is. Enkele kalverhouders die we hebben 
gesproken zijn kritisch over de behaalde prestaties uit 
het verleden. Hieronder worden enkele voorbeelden 
van recente ontwikkelingen en reeds lopende acties 
gericht op verduurzaming genoemd en staan we stil bij 
wat reeds bereikt is. Voor een volledige en uitgebrei-
de omschrijving van de kalversector in Nederland met 
feiten en cijfers verwijzen we naar de rapporten die de 
afgelopen jaren zijn uitgebracht zoals het Sectorplan 
(2019, 2020).

2.1 De huidige situatie in beeld: persoonlijke ver-
halen en sector

2.1.1 Individuele situatie van kalverhouders

Het bedrijf wordt voornamelijk alleen gerund of door 
het gezin. Soms wordt er (parttime) buiten de deur  
gewerkt. Als sprake is van een behoorlijke omvang of 
meerdere takken wordt er met medewerkers gewerkt.
Door kalverhouders wordt voornamelijk ingezet op be-
houd van de huidige situatie, waarbij wel wordt ingezet
op optimalisering. De geïnterviewde kalverhouders 
willen zich bijvoorbeeld richten op automatisering,    
welzijnsvloeren, biogasinstallatie, zonnepanelen of het 
sluiten van kringlopen op regionaal niveau. Uitbreiding 
is bijna niet aan de orde terwijl in sommige gevallen 
bovendien sprake is van een vergunning. “Ik wacht be-
wust met het bouwen van een nieuwe stal aangezien er 
momenteel veel onduidelijkheid is over de sector.” Con-
crete plannen zijn alleen te zien bij jonge onderne-
mers. “Ik wil graag in de toekomst een bedrijf erbij kopen 
omdat ik graag in de toekomst fulltime kalverhouder zou 
willen zijn.” 
Door kalverhouders worden vooral mogelijkheden ver-
kend in de verbreding, bijvoorbeeld door uit te brei-
denin een andere tak of in een nichemarkt. Andere 

voorbeelden die genoemd worden zijn het plaatsen 
van een automaat aan de weg of eigen vleesverkoop.

2. Wat is er al bereikt en wat loopt er nu2?

“Ik ben contracthouder met blanke 
kalveren en heb weinig invloed op 

opties zoals het sluiten van kringlopen, 
lokale productieketens of een toename 

van nevenactiviteiten.”

Een kalverhouder die onder contract staat wil wel verbreden maar is 
beperkt in zijn mogelijkheden.

Door een aantal kalverhouders wordt opgemerkt dat 
zij de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd hebben in
nieuwe stallen of het renoveren van bestaande stallen 
waarbij vooral aandacht is voor dierenwelzijn. Een
geïnterviewde kalverhouder vult daarbij aan: 
“Het rendement van de kalveren moet echt verbeteren.”

Ze verwachten niet dat er veel gaat veranderen in de 
bedrijfsvoering de komende jaren of ze kunnen heel
moeilijk veranderen bijvoorbeeld vanwege wispelturig 
beleid of beperkte financiële ruimte. “Het is heel moeilijk 
plannen te maken als wetgeving steeds verandert.” 3

2 De opsomming in dit hoofdstuk is gebaseerd op en ontleend aan 
het Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij, SBK, 30 
augustus 2019 en aangevuld met informatie opgehaald uit de 
huiskamerbijeenkomsten en diepte-interviews.

3 Deze informatie is gebaseerd op de uitkomsten van de ‘huiskamerbi-
jeenkomsten’ en de diepte-interviews met kalverhouders.
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2.1.2 Situatie in de sector

De Nederlandse kalverketen is een dynamische 
keten met een mondiale marktpositie, waarbij de 
kalverhouders aan de basis staan van een keten van 
substantieel economisch belang. Zo biedt de keten 
werkgelegenheid aan ca. 10.000 personen, niet alleen 
in de kalverhouderij, maar in de hele keten. Een kalver-
houder typeert de sector als volgt: “Een kleine sector die 
gedomineerd wordt door een aantal grote partijen.” De 
kalverketen levert jaarlijks een bijdrage aan de pro-
ductiewaarde van de nationale economie van zo’n € 
2,1 miljard. Een belangrijk deel van die waarde (90%) 
wordt gerealiseerd door export naar Italië, Duitsland 
en Frankrijk. 10%4 van al het kalfsvlees dat wordt ge-
produceerd in Nederland wordt geconsumeerd in 
Nederland. Momenteel worden jaarlijks 1,5 tot 1,6 
miljoen kalveren geslacht. De helft wordt geboren in 
Nederland. De andere helft komt uit (Noordwest-) 
Europa, voornamelijk uit Duitsland en België.5 Aan de 
kalverhouders hebben we gevraagd hoe zij de kalversec-
tor in Nederland in hun regio zouden omschrijven. Kalver-
houders zijn trots dat de sector in Nederland is ontstaan 
en dat de logistiek (in de regio) goed georganiseerd is.

“Nederland is specialist op het gebied van 
kalveren houden.”

“Het houden van kalveren is een specifiek vak 
en vereist specifieke kennis.”

“In andere landen gaan ze heel anders om 
met overtollige kalveren.”

“De kalversector creëert waarde voor een 
restproduct.”

“De kalverensector in Nederland is modern 
en vooruitstrevend.”

4 Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij, SBK, 30 
augustus 2019; in 2018 is 185.000 kg van het geproduceerde kalfsv-
lees (207.000 kg) geëxporteerd (90%). De WUR hanteert 95% in het 
rapport Vitale kalveren en de transitie naar een kringloopveehou-
derij, WUR, juli 2020.

5 Cijfers zijn gebaseerd op Sectorplan Versnelling Verduurzaming 
Kalverhouderij, SBK, 30 augustus 2019 en Scenariostudie Kalver-
keten, Lysias Advies, Schuttelaar & Partners en Rebel, januari 2021.

Door geïnterviewde kalverhouders worden ook 
kritische kanttekeningen over de sector geplaatst:

“Het is een conservatieve sector.”

“Tussen de kalverhouders in dit gebied zijn 
weinig contacten.”

“De kalverhouders uit de omgeving zijn 
behoorlijk op zichzelf.”

“Ze zijn individualistisch ingesteld en 
wantrouwend.”

“De sector is erg gesloten.”

“Van bovenaf wordt (te)veel bepaald, meer 
openheid is nodig in de sector.”

“In de sector is veel afhankelijkheid. 
Kalverhouders zijn nooit regisseurs van de 

regels.”

Andere geïnterviewde kalverhouders zijn iets positiever 
over de ontwikkelingen die de sector heeft doorgemaakt:

“Kalverhouders zijn tegenwoordig meer open 
door het bedrijf aan mensen te laten zien die 

langskomen fietsen.”

“De license to produce vinden we erg belangrijk 
dus doen we veel voor de omgeving.”

De meeste respondenten sluiten af met de opmerking 
dat kalverhouders wel willen veranderen maar dat er 
wel toekomstperspectief moet zijn. Daarbij zijn kalver-
houders niet altijd gewend om van zich te laten horen.
Een kalverhouder die we gesproken hebben zegt dat de 
verantwoordelijkheid om te veranderen en zich aan te 
passen met name bij de ketenpartijen ligt: “Er is eigenlijk 
heel weinig veranderd. Als integraties willen, dan zouden er 
best slagen gemaakt kunnen worden, maar ze bekijken het 
alleen maar financieel. Als we als sector echt slagen willen 
maken, dan moet het hele systeem op z’n kop.” 6

2.2 Goede zorg voor de leefomgeving 

Vanaf 2020 geldt een maximale emissiewaarde voor 
ammoniak voor huisvestingssystemen met vleeskalver-
en van 2,5 kilogram ammoniak per kalverplaats per jaar. 
Dit geldt voor huisvestingssystemen in nieuwe stallen 
en in vervangen en uitbreiding van bestaande stallen. 
Op dit moment zijn er nog te weinig bemeten
huisvestingssystemen beschikbaar om een maximale 
emissiewaarde voor nu op te nemen. De ontwikkelin-
gen zijn zó, dat vooruitlopend daarop een maximale 
emissiewaarde is vastgesteld die vanaf 2020 geldt. Op 
dit moment vinden pilots en onderzoeken plaats naar 
emissiearme kalverstallen zoals in de provincie Noord-
Brabant7 en Regio FoodValley8. Een kalverhouder geeft 
aan dat hij ook ziet dat de emissiebeperkende syste-
men op gang beginnen te komen. Een ander belangrijk 
aspect dat hij ook nog noemt: “De aankleding van 
bedrijven is ook steeds beter geworden. Dit doet ook veel 
voor de beeldvorming.”

6 Deze informatie is gebaseerd op de uitkomsten van de ‘huiskamer-
bijeenkomsten’ en de diepte-interviews met kalverhouders.

7thttps://www.brabant.nl/actueel/nieuws/platteland/2021/
eerste-resultaten-emissiearme-kalverstallen-bemoedigend.

8 https://boeraanhetroer.nl/pilot-ammoniakreductie-kalverstal/.
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2.3 Bijdrage aan een circulariteit, klimaat & energie

“Het kalf is het ultieme kringloopdier! In de 
kalverhouderij wordt een restproduct tot 

waarde gebracht.”

 •De kalverhouderij is gebaseerd op het sluiten van 
kringlopen: De kalverhouderij is ontstaan uit het 
‘restproduct’ van de melkveehouderij, namelijk de  
stierkalveren die geboren worden om een koe melk 
te laten geven, maar die uiteraard zelf later geen melk 
kunnen geven. Deze kalveren worden verzorgd door 
kalverhouders, en tot waarde gebracht in Nederlands 
kalfsvlees. Het voer waar de dieren mee gevoerd worden, 
bestaat voor het overgrote deel ook uit restproducten, 
zoals de wei(poeder) die afkomstig is uit de kaasmakerij 
en producten die niet bestemd zijn voor de humane con-
sumptie. Als een kalf wordt geslacht, dan wordt alles van 
het kalf gebruikt, zelfs de huid en de botten, waardoor er 
geen restafval overblijft. Een geïnterviewde kalverhouder 
vergelijkt de kalverhouderij met andere veehouderijsec-
toren: “De kalverhouderij doet al jaren waar nu in andere 
sectoren mee gestart wordt zoals het afmesten van haantjes.”

•Het gebruik van grondstoffen van buiten Europa is 
in de kalversector relatief beperkt. Het gebruik van 
soja en palmolieresten uit tropische regio’s maakt 
voor ca. 2,5% deel uit van het totale voerpakket van 
de kalversector. De kalversector werkt samen met de 
Nederlandse diervoerproducten in de stichting Keten-
transitie Verantwoorde Soja. Dit heeft geresulteerd in 
honderd procent gebruik van verantwoorde soja con-
form de principes van de Round Table on Responsi-
ble Soy (RTRS) die zijn opgenomen in de internationale 
FEFAC-Soy Sourcing Guidelines. Voor palmolie wordt 
aangesloten bij de afspraken van de Round Table for 
Sustainable Palmoil (RSPO). 

•Binnen de kalversector is onderzoek naar de verdere 
ontwikkeling van duurzaam kalvervoer een prioriteit en
gericht op: gebruik van grondstoffen die niet geschikt 
zijn voor humane consumptie, inzet van grondstoffen
die verantwoord geproduceerd en gecertificeerd zijn 
(geen derving aan biodiversiteit door kappen van 
regenwoud) en benutten en inzet van de kennis over 

Kalverhouders benadrukken de circulariteit van het kalf.

grondstoffen die bijdragen aan vermindering van 
methaanemissie uit de pens en mest. Geïnterviewde 
kalverhouders geven aan: “De afgelopen jaren is het  
ruwvoer behoorlijk geoptimaliseerd en het natuurlijk  
gedrag van het dier wordt hiermee zoveel mogelijk
gestimuleerd.”

“Ik werk veel met reststromen (aardappelen, 
brood, bierborstel, wei, zetmeel). Ik heb een 

korte kringloop omdat deze producten
(veelal) uit de omgeving komen. Ook heb ik 

weinig transportkosten. Ik zie weinig schom-
melingen bij de kalveren. Ik heb ook een

aantal vaste voerstromen. Ik ben zoveel mo-
gelijk bezig met het sluiten van de kringloop. 

De mest wordt voor een groot gedeelte
op eigen land afgezet. 60% is gesloten via 

eigen grond.”

•De kalversector draagt actief bij aan de oplossing van de 
mestproblematiek met het opzetten van grootschalige 
mestverwerking zoals kalvergierzuiveringsinstallaties 
vanaf de jaren tachtig. Waarmee een aanzienlijk deel 
(naar schatting meer dan 30%) van de gier van blank- 
vleeskalveren in Nederland gezuiverd wordt en circulair 
wordt ingezet. Een kalverhouder refereert in dit kader 
ook nog naar de kalvergiercentrale op de Veluwe: “Van 
de meeste kalverbedrijven op de Veluwe gaat het kalver-
mest naar deze of een andere mestverwerking.”

Een rosé kalverhouder die veel werkt met reststromen en bezig is 
om de kringloop zoveel mogelijk te sluiten.

Sluiten van kringlopen
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• De emissie uit de kalversector maakt 3% van de totale 
emissie van broeikasgassen in Nederlandse veehou-
derij. De carbon footprint van kalfsvlees is tussen 1990 
en 2016 met 50% gedaald. Met name de emissies 
gekoppeld aan aangekocht voer zijn met circa 74% 
gedaald door een switch van uitsluitend melkpoeder in 
1990 naar voornamelijk weipoeder als basis voor kun-
stmelk in 2016. De emissie van methaan is tussen 1990 
en 2016 wel licht gestegen omdat kalveren vanaf die tijd 
voor rosévlees worden gehouden met meer benutting 
van ruwvoer. Ook kalveren voor blankvlees krijgen de 
laatste jaren aanzienlijk meer vast voer om dierenwelzijn 
te verbeteren (Blonk, 2018).

• De kalverketen heeft verregaande maatregelen ge-
nomen voor energiebesparing erkende maatregelen 
energiebesparing (zoals isoleren warmteleidingen, be-
perking vermogen verlichting), maatregelen hernieuw-
bare energie (zoals zonne-energie) of overige maatre-
gelen broeikasgasemissies (zoals mest verwaarden, 
diermanagement)9.

• Daarnaast hebben de kalverhouders de afgelopen 
jaren veel geïnvesteerd in aanvullende maatregelen
zoals houtkachels (pellets), het zelf telen van olifanten-
gras en inzetten als brandstof voor biomassakachel
in plaats van houtsnippers, investering in zonne-ener-
gie of als groep actief in coöperaties zoals Coöperatie
Duurzame Energieketen De Baronie in Baarle-Nassau 
(bestaande uit voornamelijk kalverhouders).

Aan kalverhouders is gevraagd aan welke projecten ze 
zelf meedoen ter verbetering en verduurzaming van
de sector. De meeste initiatieven waar kalverhouders 
bij betrokken zijn richten zich op circulariteit, klimaat en 
energie. Hieronder enkele voorbeelden van initiatieven 
van kalverhouders of waar ze iets mee zouden willen.

“Ik ga op korte termijn een eigen systeem voor 
koelen in de stallen aanschaffen. Daarnaast 

ben ik betrokken bij vloeibaar voeren van 
reststromen. Daarnaast heeft mijn bedrijf 
zonnepanelen en is volledig gasloos (bio-

massa; houtpellets die worden gemaakt van 
zaagsel uit houtzagerijen).” 

“Ik ben onder andere bezig met mestver-
branding. Ik zou ook graag een nevelsysteem 
in de stallen willen installeren waar middelen 
aan het water toegevoegd kunnen worden ter 

bestrijding van vliegen. Veel ideeën worden 
echter gesmoord door regelgeving. Daarnaast 

zijn ook ketenpartijen terughoudend met 
nieuwe initiatieven.”

“Ik wek het dubbele aan energie op en wij 
hebben een Wajonger aan het werk. We doen 

zoveel mogelijk zaken met bedrijven uit
de regio. Zo hebben we de mestafzet in ei-

gen beheer en regionaal. De meeste kalveren 
komen uit mijn eigen gebied. Daarnaast
hebben we akkerranden en doen we aan 

agrarisch natuurbeheer.”

“Ik ben bezig met biogas en heb daarnaast 
rubberen vloeren in de stal. Op alle daken 
liggen zonnepanelen voor ons eigen bedrijf
en 450 huishoudens. Daarnaast hebben we 
een speciale stal voor zieke dieren. Dit zou 

nog wel meer gestimuleerd kunnen
worden.”

“De WUR wil meetapparatuur ophangen in de 
stallen om de uitstoot van fijnstof en methaan 

te meten. Daarnaast heeft onze
nieuwe stal een luchtwasser. Dit was een ver-
plichting in verband met Natura 2000. Ik heb 

ook zonnepanelen op het dak en er
komt binnenkort een kleine windmolen op 

het erf. Verder hebben de kleine kalfjes in de 
nieuwe stal vloerverwarming. In de

oudere stallen liggen de kleine kalfjes op stro.”

“Ik heb zonnecollectoren en produceer groene 
stroom. Daarnaast heb ik sinds 2015 een 

luchtwasser. Dit moest, om een
vergunning te krijgen, maar ik ben er erg 

tevreden over.”

“Ik ben voorstander van korte lijnen tussen 
melkveehouder en kalverhouderhouder. De 

mest zou naar een akkerbouwer kunnen.
In toekomst wil ik meewerken aan emissiere-
ductie door middel van nieuwe stalsystemen. 

Als er een haalbaar plan komt voor
mestverwerking, dan wil ik daar graag in 

investeren.”

“Ik heb een mestscheiding met schuif in mijn 
stal. Ik heb zelf door Wageningen Food Safety 

Research onderzoek laten
uitvoeren naar het methaangehalte in de 

mest voor gebruik van een biovergister. Het 
blijkt dat er in deze gescheiden mest

ongeveer drie keer zoveel methaangas zit dan 
in gemengde mest. Daarom is de afzet van 

deze mest interessant voor onze
biovergister.”

Citaten van geïnterviewde kalverhouders op welke manier zij zelf 
bezig zijn met verduurzaming en welke belemmeringen daarbij 
worden ervaren.

2.4 Vitale kalveren in een diervriendelijke 
omgeving

• Nederland was het eerste land dat omschakelde 
van individuele huisvesting naar groepshuisvesting 
ter bevordering van diergezondheid en dierenwelzijn. 

Dit gebeurde op vrijwillige basis in de jaren tachtig en 
negentig, voordat het verplicht werd gesteld in de Ned-
erlandse wet- en regelgeving in 1997. Dit heeft als voor-
beeld gediend voor de huidige Europese regelgeving 
van 2007. Een geïnterviewde kalverhouder bevestigt 
dit: “De afgelopen jaren is er qua dierenwelzijn veel ver-
beterd. We zijn omgeschakeld naar groepshuisvesting 
waardoor de kalveren meer ruimte hebben. Daarnaast 
wordt er goed nagedacht over roosters en de ventilatie 
in nieuwe stallen is beter.” Een andere kalverhouder 
benoemt ook dat dierenwelzijn is verbeterd en noemt
nog een voorbeeld: “De dieren blijven tegenwoordig 
langer bij de melkveehouderij (twee weken in plaats van 
leeftijdsloos).”

• In 1990 nam de kalversector het initiatief tot opricht-
ing van de onafhankelijke Stichting Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector (SKV) voor handhaving en controle 
van eigen kwaliteitsregels. SKV was eerst gericht op het 
monitoren van kritische stoffen. Later is dit uitgebre-
id naar diergezondheid, dierenwelzijn en diervoeding 
vanwege de invoering van ketenbrede I&R10 kwaliteits-
regelingen en traceringssystemen om de voedselveilig-
heid van vlees te kunnen traceren in de keten. Dit ge-
beurde onder de noemer IKB Vleeskalveren11.

• De huidige kwaliteitsregeling “Vitaal Kalf”12 is sinds 
2017 gebouwd op het fundament van IKB. Opvallend
is dat de ene kalverhouder wel positief is, maar de an-
dere kalverhouder minder vanwege de complexiteit
van het systeem. Vitaal Kalf vormt de basis voor het 
in 2018 nieuw ingevoerde “KalfVolgSysteem” (KVS) om  
diergezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid keten-
breed te volgen. Kalveren afkomstig van Nederlandse 
melkveebedrijven dienen in KVS geregistreerd te zijn 
voordat ze op kalverbedrijven die zijn aangesloten op 
Vitaal Kalf mogen worden aangevoerd. KVS is opgezet 
met de melkveehouderij (ZuivelNL) en transportsector 
(Vee&Logistiek Nederland). Een geïnterviewde kalver-
houder geeft aan: “Met dit systeem is een slag gemaakt 
tussen melkveehouders en kalverhouders. Dit is echter 
nog wel voor verbetering vatbaar. Er zou een landelijke 
database bijgehouden moeten worden, waarin zowel de 
melkveehouders als kalverhouders informatie over het kalf 
invoeren en informatie kunnen inzien.”

* de verwijzingen naar 10, 11, 12 staan op pagina 22.

9 Een volledige lijst van maatregelen die door de kalverhouderij en 
kalfsvleesketen zijn genomen, is te vinden op https://www.rvomaga-
zines.nl/rvopublicaties/2018/01/kalverhouderijen-kalfsvleesketen.
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• Voor kalveren aangevoerd uit het buitenland geldt 
het “Garantiesysteem Tracering SKV-Vleeskalveren”
(GTSKV) met tracering en vereiste goedkeuring van 
de veewagen en eisen die aan de chauffeur worden 
gesteld. Daarnaast wordt elk individueel kalf veterinair 
gekeurd door een overheidsveterinair van het land
van herkomst.

• In 2007 is de kalversector aan de slag gegaan met het 
Masterplan Rationeel en verantwoord antibioticage-
bruik. Op 3 december 2008 volgde een convenant An-
tibioticaresistentie Dierhouderij tussen de overheid en 
veehouderij. Vanaf 2007 heeft de sector hiermee het 
antibioticagebruik gehalveerd en is het gebruik van hu-
maan kritische middelen tot nagenoeg nul gereduceerd. 
Aanvullend hierop is in 2013 IKB Vleeskalveren 
uitgebreid met het “tienpuntenplan” om nuch-
tere kalveren beter te laten starten. In 2016 wordt 
met de Ambitieagenda van de Nederlandse Kalver-
keten en het plan Vitaal, Gezond en Duurzaam Kalf  
verder vervolg gegeven om het antibioticagebruik naar 
beneden te krijgen. Door bijna alle kalverhouders die 
we gesproken hebben wordt de reductie van het  
antibioticagebruik genoemd als verbetering die de  
afgelopen decennia heeft plaatsgevonden. “De sociale 
controle in de sector ligt best hoog waardoor knoeiers 
afvallen”, aldus een geïnterviewde kalverhouder.

“Ik zet mij in voor een reductie van antibi-
otica. Dit doe ik door onder andere heel 

schoon en zorgvuldig te werken en goed te
ontsmetten. Hierdoor ben ik nu gezakt van 4 
naar 2,5 koppelkuren. Het gebruik van anti-

biotica hangt wel helemaal samen met
hoe de dieren binnenkomen. Als ze zwak 

binnenkomen, hebben ze eerder antibiotica 
nodig. Ook heb ik een laadput, zodat de
dieren rustig geladen kunnen worden. Ik 

vind het belangrijk om rustig met de dieren 
om te gaan.”

Een kalverhouder is intrinsiek gemotiveerd om te blijven werken aan 
reductie van antibiotica.

• Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de af-
gelopen jaren bovenwettelijke dierenwelzijnsmaatrege-
len ontwikkeld, zoals innovaties in het houderijsysteem 
waaronder de alternatieve (zachte) vloersystemen en
verbetering van de kwaliteit van het transport zoals 
de introductie van geklimatiseerd comfort vervoer en 
drinkwatervoorzieningen aangepast op het vervoer van 
jonge kalveren. Een kalverhouder over het verbeterde 
transport: “Het transport is veel beter geworden, maar veel 
hangt ook af van de chauffeur. Als deze rustig is, dan heb-

ben de dieren ook veel minder stress.” Een andere kalver-
houder vult aan: “De temperatuur met het transport en 
ook in de stallen is nog wel een verbeterpunt.”

• In 2014 is door de gehele rundersector (melkvee, 
vleesvee, kalveren) besloten te beginnen met de voor-
bereiding voor een nationale bestrijding van IBR en 
BVD. Aan het ministerie van LNV is gevraagd de na-
tionale bestrijding van IBR te ondersteunen met een 
algemene maatregel van bestuur.

• De vrijwillige bestrijding van IBR en BVD is inmiddels 
door de melkveehouderij gestart en de kalversector zal
aanvullende maatregelen introduceren. Met name de 
bestrijding van BVD is belangrijk voor een verbeterde
kalvergezondheid en de reductie van het antibioticage-
bruik.

• Op basis van het praktijkgericht onderzoek is het tra-
ditionele voederpakket wat met name gebaseerd was 
op melkpoeder en wei afgelopen decennium aangepast 
om het (dieren)welzijn van het kalf te verbeteren waar-
door natuurlijk gedrag ten aanzien van herkauwen kan 
worden gestimuleerd en daarmee ook de natuurlijke 
ontwikkeling van de pens. 

Met name de oudere dieren hebben nu de helft vaste 
voedingsbestanddelen (ruwvoer en krachtvoer) in 
het rantsoen. Dit bevordert de diergezondheid. Deze  
bestanddelen zijn voor circa tachtig procent afkomstig 
van reststromen uit de akkerbouw (verwerking graan en  
oliehoudende zaden) en voedingsmiddelenindustrie.

• De kalversector investeert volop in een omvangrijk 
onderzoeksprogramma gericht op verbetering van
gezondheid (antibiotica), welzijn, voedselveiligheid en 
transport met collectieve middelen. Voorheen deed zij 
dat via de productschappen en nu via een Algemeen 
Verbindend Verklaring (AVV) die in 2018 is afgegeven.13

• Andere verbeteringen die door kalverhouders op dit 
terrein genoemd worden zijn: klimaat in de stallen met 
bijvoorbeeld koeling, dieren hebben meer daglicht, hy-
giëne en vliegenbestrijding. In het bijzonder noemden 
kalverhouders het Programmakalf14 van Denkavit als 
voorbeeld van een verbetering en het initiatief MKD 
Driehoek.15

* de verwijzingen naar 13, 14, 15, 16, 17 staan op pagina 22.

“Het ruwvoer erbij is een verbetering. Dat 
was vijftien jaar geleden nog niet het geval. 

Automatisch ruwvoer en melk is een
verbetering voor de boer, maar de consu-

ment heeft daar niets mee. Op de rubberen 
vloeren worden de kalveren viezer, maar

ze gaan er wel liever op liggen. Ik vraag me 
af of de stappen die zijn gezet de moeite 

waard zijn om te benoemen of dat dit een
logisch gevolg is van de tijd.”

Een kalverhouder vraagt zich af of de verbeteringen een gevolg zijn 
van de tijd of dat sprake is van echte vooruitgang.

2.5 Koploper in marktgerichtheid 
en ketensamenwerking

De Nederlandse kalversector heeft een rosé kalverketen 
opgezet vanwege een verschuiving van de vraag in
Noordwest-Europa naast blank kalfsvlees keten voor de 
traditionele markten. De rosé kalfsvleesproductie is
vanaf 1995 opgekomen, allereerst met oud rosé kalver-
en en vanaf 2010 met jong rosé kalveren.16 Vanaf 1998 
krijgt de rosésector een extra impuls doordat veel stier-
enhouders overstappen op rosékalveren. Als gevolg van 
EU-premies is het houden van stieren voor de meeste 
stierenhouders niet meer interessant. 17
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2.6 Meekoppelkansen 18

Het voldoen aan maatschappelijke eisen plaatst de 
sector regelmatig voor dilemma’s: als bijvoorbeeld 
ten behoeve van extra dierenwelzijn ruwvoerders 
worden verstrekt, zal dit leiden tot een verhoogde 
methaanemissie. Of bijvoorbeeld het bouwen van 
grotere stallen met ruimte voor de dieren. Bij een 
stalbrand is in dit geval hoe groter de stallen en het 
aantal dieren, hoe groter de kans dat er meer vee 
overlijdt bij brand.

10 In geval van dierziekten met gevaar voor de volksgezondheid moet 
er snel gehandeld worden. Daarom zijn er regels voor de identificatie 
en registratie (I&R) van dieren. Zo moeten runderen, kalveren, varkens, 
schapen, geiten, paardachtigen en honden worden geregistreerd.

11 IKB Vleeskalveren was tussen 2008 en 2016 de voorloper van de re-
geling Vitaal Kalf voor de kalverhouderijen, slachterijen, transporteurs 
en verzamelcentra. Sinds 2017 is IKB Vleeskalveren alleen nog actief 
voor verzamelcentra.

12 Vitaal kalf is een kwaliteitsregeling, waarin de gehele kalverketen 
is opgenomen. Kalverhouders, transporteurs, verzamelcentra, be-/
verwerkers nemen deel aan deze regeling. Vitaal Kalf bevat herziene 
IKB-voorschriften en nieuwe voorschriften over kwaliteit van het jonge 
kalf, drinkwaterkwaliteit, hygiëne in relatie tot (reductie van) het anti-

bioticagebruik. Daarnaast zijn ook de wettelijke verplichte controle op 
verboden stoffen en regels voor het transport en het slachten, wegen 
en classificeren van kalveren tot 8 maanden opgenomen.
Vitaal Kalf vormt ook de basis voor toekomstige informatie-uitwisse-
ling met de melkveehouderij. 

13 Het volledige programma Onderzoek en Innovatie van SBK is te 
vinden op: https://www.kalversector.nl/wp-content/uploads/2019/05/
Programma-Onderzoek-en-Innovatie-SBK-
011217-def.pdf.

14 Meer informatie over het Programmakalf is te vinden op: https://
denkavit.com/nl/fokkalveren/programmakalf/.

15 MKD Driehoek richt zich op een wisselwerking tussen de kalver-
houder en de melkveehouder om de diergezondheid op beide bedri-
jven te verbeteren. Meer informatie is te vinden
op: https://mkddriehoek.nl/.

16 Binnen de vleeskalverhouderij onderscheiden we blank, jong rosé 
en oud rosé kalfsvleesproductie. De blank kalfsvleesproductie ken-
merkt zich door het relatief blanke vlees dat grotendeels terug te voer-
en is op het rantsoen van het kalf. Het kalfsvlees van rosé kalveren is, 
zoals de naam al aangeeft, rosé gekleurd. Dit komt omdat deze dieren 
ouder worden en ten opzichte van blanke kalveren meer ruwvoer ver-
strekt krijgen. De scheiding tussen jong en oud rosé wordt bepaald 
door de leeftijd en ligt op 8 maanden. Wanneer bij aflevering de kalv-
eren jonger zijn dan 8 maanden dan zijn het jong rosé kalveren. Zijn 
ze ouder dan worden ze oud rosé genoemd.

17 E-learning kalverhouderij.

18 Meekoppelkansen zijn kansen die tegelijk uitgevoerd kunnen 
worden op verschillende terreinen en een win-winsituatie kunnen 
bieden.

Bovendien bevatten grotere stallen meer geavan-
ceerde techniek, die volgens verzekeraars en instal-
lateurs weer leidt tot een groter risico op brand door 
bijvoorbeeld kortsluiting.19 

Daarnaast worden wellicht op bepaalde terreinen  
inspanningen verricht en resultaten behaald die gelijk ook 
een positief effect kunnen hebben op andere terreinen. 
Door alle betrokken partijen in de kalverketen wordt 
op dit moment nog onvoldoende integraal gewerkt en 
worden zaken afzonderlijk van elkaar opgepakt. 

Daarom hebben we aan de kalverhouders gevraagd 
welke ideeën zij hebben om lopende initiatieven ter  
verbetering / verduurzaming van de kalversector slim 
met elkaar te verbinden waardoor op verschillende  
terreinen naast elkaar (te)gelijk winst behaald kan 
worden. De (overige) ideeën hiervoor zijn weergegeven 
in onderstaand kader.

“Mest kan verwerkt worden tot droge korrels. 
Daarnaast worden integraal duurzame stal-

len getest. Ook kunnen reststromen nog
veel meer gebruikt worden voor energiever-

bruik (ter vervanging van gas).”

“Reguleren van kalveraantallen door het
 aantal slachtingen’’ 

‘‘ De slachterijen zouden bijvoorbeeld geld  
vanuit de integraties aan de kalverhouders 

kunnen geven, zodat zij kunnen investeren in 
het welzijn van dieren.”

“Er zijn ideeën genoeg maar er zijn teveel 
regels. Daardoor worden nieuwe ideeën nooit 

verder uitgewerkt. Mest kan bijvoorbeeld
na het scheiden en drogen van de dikke frac-
tie, prima ingezet worden als brandstof voor 
biomassa-kachel, vanwege de hoge concen-
tratie houtstof die hierin aanwezig is. Mijn 

regio pakt bijvoorbeeld alleen dingen op met 
meer zekerheid, terwijl er veel winst te beha-
len is met hele nieuwe ideeën. Ik denk dat er 
veel mogelijk is met bacterieculturen. Deze 

kunnen luchtzuiverend werken.”

“Van onderop werken. Aan ideeën vanuit de 
overheid doen alleen koplopers mee. Samen 

zorg je voor verandering. De
melkveehouderij en kalverhouderij kunnen 
veel meer samenwerken. Dit kan onder an-

dere door zoveel mogelijk handelaren er
tussenuit te halen, waardoor de goede en 

eerlijke handelaren overblijven.”

“Voer, gezondheid en milieu kunnen veel meer 
aan elkaar verbonden worden. Als het voer 

goed is, dan kan uitstoot verminderd
worden en kan de gezondheid van de 

dieren bevorderd worden. Verder zouden 
melkveehouders en handelaren een boete

moeten krijgen als kalveren niet in orde zijn.”

“Goede ventilatie en goed voer resulteren in 
minder antibioticagebruik.”

“Stikstofreductie combineren met uitbreiding 
werkt wel. Er kunnen emissiereducerende 

maatregelen getroffen worden bij
nieuwbouw.”

19 In veruit de meeste geregistreerde gevallen van een stalbrand werd 
nooit duidelijk wat de oorzaak was.
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De Nederlandse kalverhouderij bevindt zich in een 
transitiefase. Ze kan en wil zich de komende jaren 
verder ontwikkelen naar een duurzame topsector die 
zorg draagt voor een vitale leefomgeving, een gezond 
milieu en goede voeding. Een sector die mondiaal  
koploper is in een duurzaam circulaire landbouw. VVK 
wil deze uitdaging ketenbreed oppakken. Zij richt zich 
daarbij op vier ambities:

3. Onze route: ambities, uitdagingen, perspectief 
en betrokkenheid partners

A Goede zorg voor de leefomgeving

B Bijdrage aan circulariteit, klimaat en energie

C Vitale kalveren in een diervriendelijke omgeving

D Marktgerichtheid en ketensamenwerking

Deze vier ambities worden hieronder uitgewerkt in 
opgaven, perspectief en betrokkenheid partners. Deze
uitwerking is gebaseerd op de opbrengst van de bu-
reaustudie, huiskamerbijeenkomsten en interviews.

3.1 Goede zorg voor de leefomgeving

3.1.1 Ambitie

Kalverhouders staan voor een kalverhouderij met zorg 
voor de leefomgeving: een kalverhouderij waarbij om-
wonenden van kalverbedrijven geen nadelige effect-
en ondervinden van het houden van kalveren. Om-
wonenden ervaren geen geuroverlast van de bedrijven. 
Negatieve effecten van kalverbedrijven op kwetsbare
natuurgebieden zijn (vergaand) verminderd door af-
name van stikstofemissies. Kalverbedrijven zijn zorg-
vuldig ingepast in de omgeving en versterken de 
structuur en biodiversiteit van een vitaal en duurzaam 
platteland. Investeringen in het terugdringen van emis-
sies hebben een positieve invloed op het stalklimaat en 
daardoor ook op de gezondheid van dieren dat vervol-
gens weer leidt tot betere (economische) bedrijfsresul-
taten. De kalverbedrijven zijn moderne gezinsbedrijven, 

divers van vorm en omvang. Bedrijfsontwikkeling en 
schaalvergroting blijven mogelijk, maar altijd gekoppeld 
aan wat past in de leefomgeving en met aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit. De belangrijkste opgaven die VVK 
ziet in relatie tot deze ambities zijn:

1. Verbeteren van de leefomgeving door het (warm) 
saneren van bedrijfslocaties die geuroverlast vero-
orzaken en een hoge stikstofuitstoot hebben (di-
chtbij Natura 2000-gebieden). Deze regelingen zijn 
op basis van vrijwilligheid. De doelgroep van deze re-
gelingen zijn met name kalverhouders die al plannen 
hebben om te stoppen of betreffen de “minst gewen-
ste” bedrijven. Bij de uitwerking van deze regelingen is 
het wel van belang dat functieverandering binnen het 
bedrijf of op het eigen erf mogelijk is. 

2. Reduceren van kalverplaatsen waardoor er 
gestuurd kan worden op de omvang van de kalversta-
pel. Reductie van het aantal dierplaatsen zou bijvoor-
beeld gerealiseerd kunnen worden door middel van
de introductie van dierrechten. Reductie van het aantal 
dierplaatsen is wenselijk om in een situatie van leeg-
stand en verminderend draagvlak voor de sector de 
uitbreiding van het aantal plaatsen te voorkomen.

3. Ontwikkelen emissiearme stalsystemen of 
technieken20 in bestaande en nieuwe stallen. Nieuwe
stalsystemen worden zo ontworpen dat ze voldoen 
aan meer ruimte voor dieren en met een adequate
comfortvloer en aan brandveiligheidsmaatregelen. 
Daarnaast zal sprake zijn van een verbetering van 
het binnenklimaat van de stallen (lagere concen-
traties ammoniak en fijnstof), en daarmee een betere 
luchtkwaliteit voor de kalveren. 

Deze aanpak biedt een balans tussen sanering en 
ontwikkeling in de sector.

3.1.2 Uitdagingen

Aan de kalverhouders is gevraagd over welke uit-
dagingen zij het meeste zorgen hebben op dit terrein. 
Gelderse boeren hebben zorgen over de steeds groter 
wordende natuur en de stikstof die in dit gebied om-
laag moet. Daarom dreigt een groot aantal bedrijven 
te moeten verdwijnen. Dit zorgt voor een heleboel 
onduidelijkheid bij de kalverhouders. Een Gelderse 
kalverhouder: “Ik wil best weggekocht worden, als ik maar 
een fatsoenlijke prijs betaald krijg.” In algemene zin wordt 
door kalverhouders over de reductie van stikstof de 
opmerking gemaakt dat ook andere sectoren aan de 
lat staan naast de landbouw. Andere relevante zorgen 
die zijn genoemd zijn dat er op dit moment minder 
dieren zijn dan dierplaatsen en dat er een transitie 
moet plaatsvinden van stoppende kalverhouders naar 
jonge kalverhouders. Door sommige kalverhouders 
worden zorgen uitgesproken of de jonge generatie 
niet teveel ontmoedigd wordt om verder te gaan met 
het bedrijf door het lezen van negatieve social media 
berichten.
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Door de kalverhouders in Brabant zijn grote zorgen 
geuit of ze nog wel bestaansrecht hebben. “Er staan nu
veel bedrijven stil, omdat ze nu geen stappen durven te zet-
ten. Straks heb je een enorme investering gedaan en dan 
moet het ineens weer anders.” In 2024 moeten alle Bra-
bantse boeren hun stallen emissiearm hebben. Voor 
de diercategorie kalveren zijn nog geen emissiearme 
stalsystemen beschikbaar. Daarom zijn bedrijfsleven 
en provincie Noord-Brabant in 2018 een onderzoek 
gestart om een dergelijk systeem te ontwikkelen. Bij de 
kalverhouders zijn echter ernstige twijfels over de haal-
baarheid en betaalbaarheid. Een kalverhouder spreekt 
zijn zorgen uit: “In Brabant moet een goede oplossing 
komen voor de lange termijn als het gaat om emissie. Re-
gels omtrent emissie moeten gebaseerd zijn op goed en 
eerlijk onderzoek. Verder zouden stallen als ze ouder zijn 
dan twintig jaar vrijgesteld moeten worden van regels.” In 
Brabant zijn hiertoe ook voorstellen gedaan door de 
Brabantse werkgroep Emissiereductie Kalverhouderij. 
De werkgroep heeft voorstellen gedaan waarbij kalver-
houders een gedeelte van hun bedrijf leeg kunnen 
laten staan of hetzelfde aantal dierplaatsen van een 
collega op kunnen kopen om zo te voldoen aan de ei-
sen die de provincie Noord-Brabant stelt. Deze extra 
mogelijkheden zouden geregeld kunnen worden met 
een Green Deal-overeenkomst met de landelijke over-
heid21.

20 In het Sectorplan Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij (2019) 
zijn voorstellen voor realisatie gedaan. Dit geldt ook voor de andere 
gestelde ambitie in deze visie. Wij doen in deze visie geen voorstellen 
voor uitvoering omdat VVK graag samen met alle private en publieke 
partijen een implementatieplan of uitvoeringsagenda wil opstellen op 
basis van deze visie.

21 9h t tps : / /www.deka lverhouder .n l /n ieuws/Emiss iewerk -
groep-wil-mening-Brabantse-kalverhouders#1.

Zorgen zijn er niet alleen bij de Brabantse kalver-
houders, maar ook andere kalverhouders zijn  
bezorgd over de grote investeringen die zij verwachten 
moeten te gaan doen zoals kelderaanpassingen. Uit het 
Brabantse onderzoek blijkt dat 70% procent van de 
ammoniakemissie vanuit de mestkelder komt en een 
keldermaatregel lijkt daarom het meest effectief te 
zijn.22 Een geïnterviewde kalverhouder pleit grote aan-
passingen alleen te verplichten bij nieuwbouw. 

Een actueel thema wat ook speelt op dit terrein en be-
noemd door kalverhouders in de interviews betreffen 
stalbranden. Door de politiek en verzekeraars worden 
steeds meer eisen gesteld zoals “zwaardere elektracon-
troles en alarmsystemen, bouwadviezen die opgevolgd 
moeten worden en het aanschaffen van noodstroomag-
gregaten”. De meeste kalverhouders willen wel invester-
en in brandveiligheid, maar het kost veel geld. 

Daarnaast worden door steeds meer gemeenten 
(toekomst)visies gemaakt waar de intensieve veehou-
derij geen plek meer heeft of moet omschakelen naar 
natuurinclusieve landbouw. Andere gemeenten zijn 
juist weer bereid om met de sector mee te denken.

3.1.3 Perspectief en oplossingsrichtingen

In alle bijeenkomsten en gesprekken met de kalver-
houders komt naar voren dat een duidelijke stip op de
horizon voor de sector ontbreekt. Door het gebrek 
aan duidelijkheid is de sector tot stilstand gekomen 
en wordt er niet of nauwelijks geïnvesteerd. Financiële 
motieven zijn niet altijd leidend in deze afwegingen.

“Een idee zou zijn om een fonds op te richten 
voor kalverhouders die aanpassingen moet-
en doen vanwege Natura 2000-gebieden. Nu 
moeten alle boeren aanpassingen doen aan 
hun stallen, terwijl dat misschien niet nodig 
is. De boeren die verder weg zitten zouden 

dan een bepaald bedrag in het fonds kunnen 
stoppen, zodat boeren die wel aanpassin-

gen moeten doen vanwege stikstofdepositie 
dit kunnen gebruiken. Zij hoeven dan niet 

zelf meer van alles aan te pakken, omdat de 
depositie van hun bedrijf niet meer bedrei-

gend is voor de natuur.”

Kalverhouder met een vooruitstrevend idee over fondsvorming zo-
dat boeren in en rondom Natura 2000- gebieden aanpassingen kun-
nen verrichten aan hun stal.

We hebben de kalverhouders gevraagd in welke hoek 
de oplossing op dit terrein gezocht moet worden. Door
kalverhouders wordt gepleit voor een gelijk speelveld 
voor alle bedrijven, saneringsregeling/opkoopregeling/
stoppersregeling, reductie van het dierplaatsen, nieu-
we stalsystemen, (stimulerings)regelingen voor verdu-
urzaming23 en verbreding van andere bedrijfsactiviteiten. 

Met name over dat de sector moet krimpen zijn de 
kalverhouders behoorlijk eensgezind en ook wordt
veelvuldig gepleit voor dierrechten. Een kalverhouder 
over dierrechten: “De dierrechten moet wel betaalbaar
zijn voor degenen die nog willen ontwikkelen. We moeten 
als sector wel inzichtelijk maken wie er willen stoppen op 
termijn. We zouden als sector een quotumbank kunnen 
gaan bijhouden die door VVK beheerd wordt.” Daarnaast 
moet er ruimte zijn voor jonge ondernemers om te 
kunnen blijven boeren.

22yhttps://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/12/eerste-resultat-
en-emissiearme-kalverstallen-bieden-hoop. 

23 Door de minister van LNV wordt van 25 mei 2020 t/m 2024 de re-
geling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en manage-
mentmaatregelen (Sbv) opengesteld. De Sbv bestaat uit twee modules 
waar veehouders per sector gebruik van kunnen maken: een inno-
vatiemodule en een investeringsmodule. De innovatiemodule kan ge-
bruikt worden wanneer een veehouder een nieuw idee heeft voor een 
techniek of managementmaatregel in de stal. De investeringsmodule 
richt zich op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties.

“De kalverhouderij is de afgelopen tien jaar 
flink gegroeid. We moeten weer terug naar het 

niveau van tien jaar geleden. Om
dit te bereiken zijn er verschillende opties: 

stallen aanpassen met reducerende systemen, 
minder dieren houden en een goede

opkoopregeling. Het invoeren van dierrechten 
is heel ingewikkeld. Met minder dieren moet je 

dan wel meer kunnen verdienen.”

Een kalverhouder pleit voor een pallet van maatregelen om de sector 
te laten krimpen.

Wat betreft het investeren in brandveilige maatregelen 
door kalverhouders zou een oplossing kunnen zijn dat
de landelijke overheid of de EU subsidies uittrekt. Aan-
vullend zou er ook een rol voor verzekeraars weggelegd 
zijn die preventieve maatregelen kunnen stimuleren. 
Het is voor de kalverhouders cruciaal dat bij extra
maatregelen, met name in en bij bestaande stallen, ook 
het inkomen van de boer wordt meegewogen.
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3.1.4 Betrokkenheid partners

3.1.4.1 Overheid
Kalverhouders geven aan dat ze het belangrijk vinden 
dat de overheid in gesprek gaat met de sector en 
duidelijkheid geeft, “zelfs als dat betekent dat er geen 
toekomst meer is voor de sector”. De regels die worden
opgelegd moeten haalbaar en betaalbaar en praktisch 
uitvoerbaar zijn op basis van wetenschappelijke onder-
bouwing. De emotie in de politiek moet niet leidend 
zijn. Een kalverhouder spreekt op dit punt zijn zorgen 
uit: “Het is lastig dat wetenschap geen wetenschap meer is. 
Ze kunnen altijd wel weer een wetenschappelijk onderbouwd 
artikel vinden die bij een bepaalde beeldvorming past.”

“Geef duidelijk aan waar er wel en geen bedrijven kunnen 
blijven. Maak een heel ambitieus tienjarenplan. Liever een 
ambitieus plan dan onzekerheid. Bij grote ambities hoort 
wel geld vanuit de overheid”, aldus een verontrustende 
kalverhouder.

Gewaardeerd wordt als de overheid actief meedenkt 
met nieuwe plannen en innovaties in de sector stimu-
leert en kalverhouders het vertrouwen geeft om zaken 
uit te proberen. Daarbij wordt door een kalverhouder
opgemerkt: ”Subsidies moeten toegankelijk en laagdrem-
pelig zijn en ook echt bij de boer terecht komen.” Subsidies 
zijn in de ogen van kalverhouders bedoeld om nieu-
we ontwikkelingen te stimuleren. Kalverhouders geven 
aan dat de overheid geld beschikbaar moet stellen 
voor een goede opkoopregeling. Op regionaal niveau 
is het belangrijk dat Ruimte voor Ruimte regelingen ook 
van toepassing zijn op de kalverhouderij. Zorgen zijn 
er over de onvoorspelbaarheid van de rechtspraak. Dit 
ligt echter volgens de kalverhouders ook weer bij de 
politiek, omdat zij geen goede wetten maken waaraan 
een rechter kan toetsen. “De vage wetgeving is een kwal-
ijke zaak.”

3.1.4.2 Ketenpartijen
Kalverhouders vinden het belangrijk dat ketenpartijen 
ook in contact staan met politici en de maatschappij en
uitleg geven over de sector. Ze moeten de kalverhouder 
de vrijheid geven om ondernemer te zijn. Daarnaast zijn 
ze ook (mede)verantwoordelijk voor de uitdagingen en 
kunnen ze dit niet altijd afwentelen op de kalverhouder. 
Een kritische kalverhouder: “Kalverhouders worden dom 
gehouden door de integraties. Ze moeten meer openheid 

van zaken geven. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door 
een landelijke database te financieren die beheerd wordt 
door een externe partij. Ook het delen van kennis van voer 
tot afzet van vlees zodat de kalverhouder beter begrijpt 
waar hij mee bezig is.” Een andere kalverhouder is van 
mening dat: “Integraties zouden hun financiële cijfers kun-
nen publiceren en de winst eerlijker kunnen verdelen. Voor 
de lange termijn zou het fijn zijn als meer visie komt vanuit 
de integraties. Wat is eigenlijk hun visie? Het is nu alleen 
maar gevestigde belangen in stand houden en dat heeft 
alles met geld te maken.” Een kalverhouder vult aan: “In-
tegraties kunnen ook meer het wij-gevoel creëren.” Ook 
zijn kalverhouders van mening dat ketenpartijen een 
rol hebben dat er niet teveel kalveren in Nederland ge-
houden worden.

3.1.4.3 Standsorganisaties
Door kalverhouders worden zorgen geuit over de ver-
houding VVK en LTO Kalverhouderij. “De afstand die is
ontstaan tussen VVK en LTO is een slechte zaak”, al-
dus een ongeruste kalverhouder. Een andere kalver-
houdster vindt dat beide partijen van belang zijn voor 
de sector: “Het is belangrijk dat beide organisaties hun 
eigen identiteit behouden, maar dat ze wel blijven samen-
werken.” Kalverhouders vinden het belangrijk dat 
standsorganisaties een regierol moeten pakken en 
moeten zorgen dat alle neuzen dezelfde kant opstaan. 
“De kalverhouders moeten met een plan komen, waar de 
integraties in meegenomen worden” vindt een kalver-
houder. Over SBK wordt gezegd dat ze meer het ge-
luid van de kalverhouder moeten laten horen. Daarbij 
wordt ook het idee geopperd voor de oprichting van 
een producentenorganisatie. LTO wordt soms als te 
passief ervaren. In algemene zin wordt gezegd dat SBK 
er echt moet zijn voor de kalverhouders (en niet voor 
het behoud van de macht) en gezamenlijk een boeren-

Laat emotie niet leidend zijn
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stem moet laten horen. VVK zou hierin een rol kunnen 
spelen. De samenwerking binnen de sector en keten 
kan beter en meer op basis van gelijkwaardigheid. Eén 
kalverhouder zegt: “FDF zorgt wel voor gezamenlijkheid 
in de sector.” Daarnaast vinden kalverhouders het be-
langrijk dat aansluiting wordt gezocht met het Neder-
lands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

3.2 Bijdrage aan circulariteit, klimaat & energie

3.2.1 Ambitie

VVK staat voor een kalverhouderij waarin circulaire 
economie centraal staat. Het kalf is het ultieme kring- 
loopdier en levert een essentiële bijdrage aan de Ned-
erlandse circulaire economie. De kalverhouderij is ge-
baseerd op het sluiten van (mineralen)kringlopen met 
de melkveehouderij. In de Youtube-video ‘Koe, Kaas & 
Kalf’ wordt de circulariteit van kalverhouderij uitgelegd.

Het kalf is het ultieme kringloopdier omdat het voer 
voor het overgrote deel bestaat uit restproducten uit 
de zuivelketen en producten die niet geschikt zijn voor 
humane consumptie, het kalf deze reststromen omzet

in hoogwaardige dierlijke eiwitten en doordat mest be-
werkt en verwaard wordt om de bodemvruchtbaarheid 
van landbouwgronden te verbeteren.

De kalverhouderij neemt haar verantwoordelijkheid in 
de klimaat- en energietransitie. In het verlengde van
het Klimaatakkoord zou met andere landbouwsector-
en worden bekeken op welke manier een bijdrage zou
worden geleverd aan de gestelde klimaatdoelen.24 25

Daarnaast streven we naar verlaging van het energie-
verbruik en productie van groene energie. Deze twee
ambities (klimaat en energie) zijn uiteraard onderling 
verbonden. Daarmee sluit de kalverhouderij ook aan 
bij 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld door 
de Verenigde Naties (VN)26. 

We zien hierbij de volgende opgaven:
1. Het (verder) verkleinen en sluiten van (lokale, 
regionale en Europese) nutriëntenkringlopen en het
vergroten van het aandeel rest- en bijproducten uit de 
zuivelindustrie en producten die niet geschikt zijn voor 
humane consumptie. In de rosé kalveren wordt al vo-
lop gewerkt met reststromen zoals soja, aardappelen, 
stoomschillen, brood, bierborstel, wei en zetmeel.

2. Werken aan energieneutrale bedrijven door ener-
giebesparing en groene energieproductie (verwaarding
kalvermest, zon, wind, biogas, bio-energie).

3. Alle kalvermest zoveel mogelijk volledig te ver-
waarden naar hoogwaardige meststoffen en groene
energie. Wij kunnen ons in dat kader voorstellen dat de 
sector zich aansluit bij het intersectorale initiatief
“NL Next Level Mest Verwaarden”. 

3.2.2 Uitdagingen

Het gebruik van grondstoffen van buiten Europa is in 
de kalversector relatief beperkt en zowel de productie 
als consumptie van kalfsvlees speelt zich vooral in Eu-
ropa af. Door kalverhouders wordt het soms als lastig 
ervaren dat de discussie zich wat lijkt te beperken tot 
Nederland. De kalverhouderij werkt Europees en uit
mondiaal oogpunt bezien is dat kleinschalig. In de 
Youtube-video ‘Kalfsvlees, lekker Europees’ wordt dat 
goed uitgelegd.

Door kalverhouders wordt aangegeven dat sommige 
integraties kiezen voor goedkoper voer en daardoor
is meer antibiotica nodig en dat komt voor rekening 
van de kalverhouders. Door de kalverhouders wordt
aandacht gevraagd voor beter voer. Het is daarbij voor 
de kalverhouders wel telkens zoeken naar een balans.
Ze willen geen onrust veroorzaken bij hun integratie en 
als kalverhouder hierop afgerekend worden. 

Kalverhouders denken ook op een andere manier na 
om de kringlopen te sluiten. “Ik zou graag de kalveren 
direct bij een melkveehouder in de buurt willen kopen. Dat 
vraagt wel een omschakeling in mijn bedrijfsvoering. Ik zou 
dan iedere week 120 kalveren moeten opzetten. De terug-
koppeling naar de melkveehouder is heel belangrijk. Dit 
zou ook qua dierenwelzijn een verbetering zijn”, aldus een 
kalverhouder die plannen in deze richting heeft.

3.2.3 Perspectief en oplossingsrichtingen

Enkele kalverhouders zijn voorstander dat door keten-
partijen geïnvesteerd wordt in onderzoeken over de rol
van voeding in relatie tot medicijngebruik. “Integraties 
kunnen namelijk relatief makkelijk proeven doen om onder 
andere innovatie te stimuleren.”

24 In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gezamenlijk voor de 
sectoren pluimvee-, geiten-, schapen- en kalverhouderij plannen van 
aanpak op- en vastgesteld worden. LTO zou hierin het voortouw ne-
men en de overheden zouden ondersteuning bieden.

25 Uit het nieuwste IPPC-rapport zou blijken dat de (klimaat)impact 
van Nederlandse koeien (en daarmee kalveren) drie tot vier keer klein-
er zou zijn dan gedacht. Dit zou voortkomen uit een nieuwe reken-
methode voor het broeikasgas methaan die in dit rapport van het 
klimaatpanel IPPC wordt omarmd.

26 Voor meer informatie over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de VN kun je hier meer informatie vinden: https://www.sdgned-
erland.nl/.

3.2.4 Betrokkenheid partners
In paragraaf 3.1.4. Betrokkenheid partners wordt uit-
gebreid ingegaan op de verschillende rollen van de
overheid, ketenpartijen en standsorganisaties. De be-
trokkenheid zoals omschreven in deze paragraaf is ook
van toepassing op deze ambitie. Daarom verwijzen we 
naar paragraaf 3.1.4.

https://www.youtube.com/watch?v=vckKQfEY5OA 
https://www.youtube.com/watch?v=E787NWAsoQk
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3.3 Vitale kalveren in een 
diervriendelijke omgeving

3.3.1 Ambities
We staan voor een diervriendelijke kalverhouderij met 
vitale en gezonde dieren. Een kalverhouderij die
wereldwijd voorop loopt in zorg en behoud van de in-
tegriteit van het dier. Het welzijn van de kalveren is
geborgd, ze worden gehouden in een veilige, rustige 
omgeving, hebben voldoende eten en drinken en so-
ciaal contact. De dieren presteren optimaal in een ge-
zond stalklimaat en krijgen de juiste zorg op het juiste 
moment zonder structureel gebruik van antibiotica.

De gezondheid en welzijn voor de kalveren is een top-
prioriteit, zowel in de melkveehouderij als op transport
naar de kalverhouderij. De focus ligt op vitaliteit van de 
kalveren zodat ze gezond blijven en er minimale uitval
door sterfte is. Bijkomend doel is de verdere reductie 
van het antibioticagebruik. De afgelopen jaren heeft de 
kalverhouderij een belangrijke basis gelegd met Vitaal 
Kalf, KVS, InfoKalf en het Kalf OK systeem.

We zien hierbij de volgende opgaven:
1. Verdere reductie van het antibioticagebruik en ver-
laging van gemiddelde uitval van kalveren. 

Het antibioticagebruik in de kalversector is sinds 2009 
met 55% gedaald. Vanwege de urgentie voor verdere
daling zijn tussen de minister van LNV en de sector af-
spraken gemaakt om het antibioticagebruik verder te
reduceren. De sector geeft hier uitvoering aan. Desal-
niettemin is het antibioticagebruik in de kalversector
nog te hoog en is verdere reductie nodig, in samen-
hang met een verlaging van de gemiddelde uitval van
kalveren. Daarbij is ook een betere samenwerking en 
afstemming tussen melkveehouderij en kalverhouderij
nodig met de bijbehorende systemen (Vitaal Kalf, KVS, 
InfoKalf en Kalf OK systeem).

2. Verantwoord en comfortabel veetransport, waarbij 
het welzijn van het dier leidend is. De beperking
transportduur wordt gestimuleerd vanuit marktcon-
cepten, financiële prikkels en verdienmodellen. We
bezien het transport in Europees verband en moeten 
ook in Europees verband de regels maken. We
vinden dat daarbij kritisch gekeken moet worden naar 
maximale transporttijden en op basis daarvan
samen te bepalen vanuit welke landen in Europa het 
niet langer nodig is om kalveren te importeren naar
of exporteren vanuit Nederland.

3.3.2 Uitdagingen

Aan kalverhouders is gevraagd welke zorgen zij heb-
ben op het gebied van antibioticareductie. Een enkele 
kalverhouder vraagt zich af of nog meer reduceren wel 
haalbaar is: “Je moet zieke dieren wel kunnen helpen.” De 
verwachting wordt door kalverhouders uitgesproken 
dat het antibioticagebruik zal dalen als kalveren na 
vier weken worden opgezet in plaats van twee weken. 
Onder de kalverhouders die wij gesproken hebben, 
heeft dit ook (een lichte) voorkeur. “Het zou positief zijn 
voor het dierenwelzijn als de dieren na 28 dagen komen in 
plaats van 14 dagen. Dan zijn ze door hun ergste kwets-
bare fase heen. Ook wordt de circulatie sneller als de  
dieren pas na 28 dagen komen. Dan staan ze namelijk 25 
weken in de stal en normaal gesproken is dat 27 weken.” 
Het voortraject bij de melkveehouderij verdient dan nu 
al extra aandacht als kalveren daar waarschijnlijk twee 
weken langer verblijven. Een relevante ontwikkeling om 
te noemen is dat de Duitse regering met ingang van 
najaar 2022 de transportleeftijd van kalveren wil oprek-
ken naar 28 dagen. Door een kalverhouder wordt nog 
aangestipt dat het streven moet zijn dat een kalf altijd 
vitaal moet zijn, ongeacht de leeftijd. 

Ook wordt door een kalverhouder de wens uitgespro-
ken dat het goed zou zijn als kalveren maar één keer
naar een verzamelcentrum worden vervoerd. Door een 
kalverhouder wordt Fuite aangehaald. “Fuite werkt met
korte reisafstanden en kalveren gaan niet eerst naar een 
verzamelcentrum.” Een ander relevant voorbeeld dat 
naar voren komt uit de interviews: “Wij hebben minder 
aanvoeradressen en koppels zijn ook groter dan voorheen.” 
Een kalverhouder merkt op dat de import en export 
te groot wordt gemaakt. “In de Verenigde Staten worden 
producten die een dergelijke afstand hebben afgelegd  
gezien als streekproducten.” Er zijn ook kalverhouders 
die van mening zijn dat goed nagedacht moet worden 
over de import en export van dieren. “We zouden met 
elkaar regels moeten maken over de landen waar we wel 
en geen dieren meer halen, de reisduur, de kwaliteit van 
het transport. De reisduur en kwaliteit van het transport 
moeten aan elkaar gekoppeld worden.” 

De betreffende kalverhouder vervolgt zijn verhaal: “Als 
de sector kleiner wordt dan kunnen er ook eisen gesteld 
worden aan de landen waar we nu kalveren vandaan  
halen. Dan kunnen we ervoor kiezen om alleen nog kalveren 

te halen van landen die minder ver weg zijn.” Een ander 
probleem dat wordt aangekaart bij transport is dat 
de dieren onderweg en bij opvang stro vreten. Over 
alternatieve (zachte) vloersystemen wordt verschillend 
gedacht door kalverhouders. “Wij hebben een subsidie 
gekregen om rubberen vloeren te leggen maar daar zijn we 
niet direct heel enthousiast over. Het verhaal van de rub-
beren  vloeren kan wel worden meegenomen in een mar-
ketingverhaal, maar wij zien niet veel verschil.” Terwijl een 
andere kalverhouder juist heel positief is: “In de nieuwe 
stal liggen rubberen roosters. Hier zijn we erg blij mee.” 
Over welzijnsvloeren wordt door een kalverhouder die 
we spreken nog een ander noemenswaardig punt ge-
maakt: “Het is echt wel belangrijk dat er niet teveel macht 
komt bij de grote fabrikanten die gaan bepalen welke sys-
temen wij moeten kopen.”

3.3.3 Perspectief en oplossingsrichtingen
Door kalverhouders wordt gepleit om te investeren in 
beter voer en stalklimaat. De oplossing wordt gezocht
in verdere reductie van het antibioticagebruik en het 
opzetten van kalveren naar vier weken. Kalverhouders
noemen dat het kalf al vitaal moet zijn op het 
melkveebedrijf en dat de melkveehouders hiervoor 
een eerlijke prijs moeten krijgen. 

Sommige kalverhouders zijn begonnen met het vac-
cineren van de kalveren, waardoor het antibioticage-
bruik op deze bedrijven gereduceerd is. Sommige 
kalverhouders zijn voorstander van een heffing op 
antibiotica. Aan de overheid wordt wel gevraagd om 
te zorgen dat het vaccineren goedkoper wordt. Dat is 
duur in vergelijking met andere landen zoals de VS. Dat 
zou ook kunnen helpen om het antibioticagebruik naar 
beneden te krijgen. Een ander idee is dat een tegemoet-
koming beschikbaar wordt gesteld voor preventie.
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Daarnaast zijn enkele kalverhouders voorstander om 
veehandelaren te sanctioneren als zij onbruikbare dieren 
meenemen. Ten aanzien van melkveehouders wordt 
voorgesteld om meer op te trekken met standsorgani-
saties uit de melkveehouderij. “Als de melkveehouder een 
eerlijke prijs krijgt, worden de dieren die de kalverhouder krijgt 
waarschijnlijk ook beter.” Enkele kalverhouders pleiten voor 
de introductie van een kalverenpaspoort met daarin infor-
matie van de melkveehouder voor de kalverhouder. Het 
optimaliseren van het KVS wordt ook enkele keren ge-
noemd. Andere kalverhouders zoeken de oplossing in 
kennisdeling: “Meer samenwerking en kennis is nodig met 
en in de melkveehouderij. Die kennis kan worden bijeenge-
bracht door studieclubs te benaderen en open dagen te 
organiseren.” Eén kalverhouder is van mening dat qua 
techniek nog stappen te maken zijn met betrekking tot 
diergezondheid (ziekdetectie) bijvoorbeeld met 
intelligente camera’s of slimme sensoren.

Ook vinden enkele kalverhouders dat er duidelijke  
regels moeten worden gesteld voor transport zoals
gedwongen ventilatie. Een andere kalverhouder zegt  
hierover: “Je moet niet kijken naar de reistijd, maar naar
het gewicht van de kalveren. Je zou bijvoorbeeld kunnen  
zeggen dat kalveren onder een bepaald gewicht geen lange 
afstanden mogen afleggen.” Kalverhouders twijfelen over 
de toegevoegde waarde van het uitbreiden van het aan-
tal vierkante meter per dier van 1,8 naar 2 vierkante me-
ter omdat getwijfeld wordt of dit echt beter is voor de 
kalveren en vanwege de financiering. 

3.3.4 Betrokkenheid partners

3.3.4.1 Overheid
Tussen overheid en sector zijn verdergaande afspraken 
gemaakt over reductie van het antibioticagebruik en
verlaging van de kalversterfte. 

3.3.4.2 Ketenpartijen
Met ketenpartijen wordt samengewerkt om invulling 
te geven aan deze ambities. Randvoorwaarden zijn dat 
ketenpartijen verantwoordelijkheid nemen en open-
heid geven en dat de lasten niet (indirect) worden
afgewenteld op de kalverhouders. 

3.3.4.3 Standsorganisaties
De standsorganisaties vervullen een belangrijke rol om 
invulling te geven aan afspraken tussen overheid en sec-
tor over reductie van antibioticagebruik en verlaging van 
kalversterfte. De onderlinge relatie tussen kalverhouderij 
en melkveehouderij wordt ook als essentieel belang gezien 
en gepleit wordt om de relaties tussen de standsorgani-
saties voor beide sectoren te verstevigen. Met Vee&Logi- 
stiek Nederland (V&L) willen de kalverhouders separaat 
in gesprek om (nadere) afspraken te maken over de con-
dities en duur van transporten. Een kalverhoudster die 
tevens lerares is, is betrokken bij de oprichting van een 
kalfexpertisecentrum: “Dit is een hele mooie manier om 
initiatieven ter verbetering en verduurzaming van de sector 
te stimuleren. De gemeente heeft de hogeschool waar ik 
werkzaam voor ben gevraagd dit op te zetten in samen-
werking met andere partijen, zoals WUR en dierenartsen.”

3.4 Marktgerichtheid en ketensamenwerking

3.4.1 Ambitie

Wij staan voor een kalverketen die uitblinkt in markt- en 
ketensamenwerking en die werkt aan vraaggestuurde
ketens en onderscheidende marktconcepten. Een 
keten die erop gericht is om ieder onderdeel van 
het kalf een waardevolle bestemming te geven in de  
voedselketen, waarbij wordt ingespeeld op het veelzij-
dige en gevarieerde consumptiepatroon van mondiale 
consumenten. Vitaal Kalf is de kwaliteitsregeling voor 
de gehele kalverketen en zien we als de basis voor de 
internationale positionering van Nederlands kalfsvlees 
als kwaliteitsproduct. Daarnaast pleiten we voor ver-
hoging van de consumptie van kalfsvlees in Nederland 
door onderscheidende concepten, om draagvlak te  
behouden van de samenleving.

Hiervoor zien wij de volgende opgaven:
1. Het stimuleren en faciliteren van de verdere ontwik-
keling en implementatie van (nieuwe) onderschei-
dende marktconcepten. We kijken daarbij nadrukke-
lijk naar de scenariostudies. We willen aan de slag om 

nieuwe (lokale) kalfsvleesketens/concepten op te zet-
ten naast de traditionele afzet om zo de diversiteit in 
de sector te vergroten.

2. Nieuw communicatie- en marketingbeleid over het 
onderscheidende vermogen van de Nederlandse
kalverhouderij. We willen dat er meer kalfsvlees in  
Nederland gegeten wordt door de binnenlandse afzet 
te vergroten en de import van rundvlees uit derde 
landen te verminderen. Dit kan door een slimme com-
municatie- en marketingcampagne op te zetten, waardoor 
de consumptie van kalfsvlees in Nederland vergroot wordt.
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3.4.2 Uitdagingen
Een aantal kalverhouders maken de vergelijking met de 
melkveehouderij waar boeren beloond worden voor
eventuele extra stappen die zij zetten (weidemelk, 
planet proof, etc.). “In de kalverhouderij zijn niet zulke 
dergelijke beloningssystemen. Het zou goed zijn als die er 
wel zouden komen. Zo ontstaat er namelijk meer diversi-
teit in de sector.” Een zorg die door verschillende kalver-
houders is geuit is dat handelsgeest bij handelaren 
eruit moet. De focus ligt teveel op het verdienen van 
geld en dit gaat ten koste van (het verdienvermogen 
en innovatiekracht van) de kalverhouders. Een ander 
punt dat wordt aangestipt door een kalverhouder be-
treft het aantal dierplaatsen: “In Nederland zijn steeds 
meer kalverplaatsen bij gekomen. Daardoor is er ook meer 
leegstand. Dit is geen gezonde situatie en dit is een nadeel 
van sterke integraties.” Een kalverhouder benoemt een 
ander pijnpunt: “Er worden veel duurzaamheidseisen aan 
de sector gesteld, maar deze eisen moet ook, of misschien 
vooral, gesteld worden aan de integraties.” Een ander 
punt van zorg die wordt uitgesproken door een kalver-
houder: “Schouten ziet de sector als een zeer vermogende 
sector, terwijl de gezinsbedrijven arm zijn en de integraties 
hartstikke rijk zijn.” 

Op dit moment zijn er enkele onderscheidende markt-
concepten in de kalverhouderij zoals Peter’s Farm 27.
Daarover wordt verschillend gedacht. Een kalverhouder: 
“Ik zie het nut niet van een concept als Peter’s Farm. De
dieren hebben daar hetzelfde aantal vierkante meters, 
maar dan in grote groepen.” Terwijl deze kalverhouder 
juist heel positief is: “Ik geloof in concepten. Er zijn genoeg 
mensen die kwaliteitsvlees willen. De supermarkten hebben 
de afgelopen jaren geen slagen gemaakt op dit gebied.” 
Door sommige kalverhouders wordt een verband ge-
legd tussen dat de sector (bijna) volledig afhankelijk is 
van export en het maatschappelijk draagvlak. “Schouten 
heeft zich in het openbaar afgevraagd waarom ze een sec-
tor zou helpen die zoveel exporteert”, aldus een bezorgde 
kalverhouder. De kalverhouders zijn bezorgd over de 
maatschappelijke acceptatie van de sector en zijn zelfs 
bevreesd dat de sector uit Nederland verdwijnt. Een 
kalverhouder spreekt zijn zorgen uit: “Ik heb de angst 
dat we dezelfde kant opgaan als de nertsensector. Kalver-
houders zijn bevreesd voor agressie en negatieve beeld-
vorming.” Een andere kalverhouder vult aan: “Er wordt 
misbruik gemaakt van de transparantie door de sector. 
Filmpjes die ik maakte, werden helemaal uit verband  

getrokken.” Weer een andere kalverhouder zegt dat 
zijn dochter moeite heeft om te zeggen dat ze van een 
boerderij komt. Sommige kalverhouders zien het echt 
niet meer zitten en denken dat demonstreren nog de 
enige weg is. “De sector zou in opstand moeten komen. De 
maatregelen die de sector opgelegd krijgt zijn onmogelijk.” 
Een enkele kalverhouder maakt een ontnuchterende 
opmerking: “Er blijft wel toekomst voor de kalverhouderij, 
zolang er melkveehouders zijn.”

3.4.3 Perspectief en oplossingsrichtingen
Door de kalverhouders wordt meermaals de wens uit-
gesproken dat er meer kalfsvlees gegeten moet worden 
in Nederland en dat de afzetmarkt in Nederland ver-
groot moet worden. Een kalverhouder doet een voorstel 
om dit te realiseren: “Een grote marketingcampagne moet 
worden opgezet onder leiding van een bekende Nederland-
er waardoor de consumptie van kalfsvlees in Nederland 
wordt gestimuleerd.” Daar zien kalverhouders ook een 
rol voor ketenpartijen weggelegd. Een ander idee dat 
geopperd wordt: “Misschien zou een influencer wel beri-
chten willen maken over de sector. Zou helemaal mooi zijn 
als dit iemand uit de kalverhouderij is.”

27 Meer informatie is te vinden over Peter’s Farm op: 
https://www.petersfarm.nl/over-peters-farm.

“We moeten komen met een goed concept, 
met een goed verhaal. Dan creëer je een 
betere licence to produce en een beter

verdienmodel. Hiervoor is het ook nodig om 
de supermarkten te betrekken bij de visie. De 

krimp van de sector is onvermijdelijk.
Het is geen probleem om minder dieren te 

houden, als er maar voor betaald wordt. Als 
je een goed verhaal hebt en de meerprijs

ten opzichte van vlees uit het buitenland is 
te overzien dan denk ik dat de Nederlandse 
consument voor Nederlands vlees kiest. Er

moet dan ook reclame gemaakt worden voor 
het Nederlandse vlees. Voordat je aan de slag 

gaat met een concept is het wel van
belang om een consumentenonderzoek te 

laten uitvoeren.”

Een kalverhouder legt uit waarom het hebben van een goed concept 
cruciaal is.

Meer afzet in Nederland
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Door enkele kalverhouders wordt gepleit voor meer di-
versiteit in de sector. “De koplopers zouden meer betaald
moeten krijgen. Het financiële stuk is een belangrijke prik-
kel voor verandering. De sector zou meer diversiteit moeten 
creëren.” Een kalverhouder heeft daar al concrete ideeën 
bij: “Ik pleit voor drie sporen: lokaal, landelijk (zoals Peter’s 
Farm) en Europees. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
door kalverhouders Europa ook als regionaal wordt gezien.”

“Standsorganisaties zouden samen een lijst 
moeten ontwikkelen met verschillende zaken 

die bijdragen aan de diversiteit van de
sector (van kettingen in de stal tot gedeeltelijk 
vrije uitloop). De kalverhouders kunnen dan 

zelf kiezen of zij stappen willen en
kunnen maken op het gebied van diversiteit. 
Uiteraard moeten de kalverhouders die stap-

pen zetten hier ook wel voor betaald
krijgen.”

Een kalverhouder legt uit waarom standsorganisaties een rol heb-
ben in het vergroten van de diversiteit in de sector.

De kalverhouders zijn van mening dat de sector meer 
open kan zijn richting burgers. “De kalverhouders 
moeten juist ook de mooie kant van de sector laten 
zien. Zo kan er bijvoorbeeld een platform worden ge-
maakt dat beheerd wordt door een marketeer.” Dat 
betekent volgens een geïnterviewde kalverhouder ook 
dat de houding van bestuurders moet veranderen en 
meer openheid van zaken gegeven moet worden. “We 
moeten ons meer laten zien. VVK zou bijvoorbeeld een 
boerderijendag kunnen organiseren zoals Friesland-
Campina dat ook doet of meer uitleg kunnen geven 
op scholen.” Een andere kalverhouder zegt: “De sector 
zou nog veel meer van zichzelf kunnen laten zien door 
als boer je eigen verhaal te vertellen.” Andere ideeën 
die zijn gedeeld zijn fietstochten of deelname aan 
tv-programma’s.

3.4.4 Betrokkenheid partners

3.4.4.1 Overheid
Kalverhouders zijn van mening dat de overheid een be-
langrijke rol heeft in de promotie van de sector,
bijvoorbeeld met handelsmissies of beschikbaar stel-
len van (Europese) (promotie)regelingen. Daarnaast 
zien enkele kalverhouders ook voor zich dat de over-
heid supermarkten aanspreekt of ‘dwingt’ dat ze  
Nederlands vlees verkopen.

3.4.4.2 Ketenpartijen
Over ketenpartijen wordt gezegd dat ze financieel 
zouden kunnen helpen door bijvoorbeeld te plussen 
op de vleesprijs bij aanpassingen zoals bij weidemelk. 
Een kalverhouder refereert aan de Rabobank: “De Ra-
bobank is bezig met het ontwikkelen van een rentekorting 
voor kalverhouders die stappen zetten op het gebied van 
duurzaamheid (qua mestafzet). De integraties zouden di-
versiteit in de sector veel meer moeten stimuleren.” Een 
kalverhouder vult aan: “De bank moet jonge onderne-
mers de kans geven om met het bedrijf verder te gaan.” 
Door een kalverhouder wordt genoemd dat het aantal 
handelaren gereduceerd zou moeten worden zodat 
alleen de “goeie” handelaren overblijven. Ketenpartijen 
zouden ook een regierol kunnen pakken door bijvoor-
beeld boerderijdagen te organiseren zoals Friesland-
Campina doet.

3.4.4.3 Standsorganisaties
SBK heeft een belangrijke rol in het uitbouwen van  
Vitaal Kalf. Door de kalverhouders wordt genoemd dat 
ze het belangrijk vinden dat ze meer zicht krijgen op wat 
gebeurt bij SBK en meer direct invloed kunnen uitoe-
fenen. Genoemd is dat wellicht meer kalverhouders 
zouden moeten plaatsnemen in het bestuur van SBK. 
Enkele kalverhouders vinden dat de standsorganisa-
ties een rol hebben in het creëren van een concept en 
het oprichten van een coöperatie hiervoor. VVK/LTO 
zouden met CBL in gesprek kunnen gaan om ervoor 
te zorgen dat kalfsvlees/rundvlees uit Nederland in de 
Nederlandse schappen komt te liggen. Daarnaast zien 
de kalverhouders ook een rol weggelegd voor de standsor-
ganisaties in de promotie van de sector richting de burger. 
Bijvoorbeeld door open dagen te organiseren. Een kalver-
houder: “We moeten ook actief worden en zijn in de steden 
om de sector positief onder de aandacht te brengen.” De 
samenwerking met de melkveehouderij evenals het 
betrekken van agrarische jongeren zijn regelmatig 
aangehaald door de kalverhouders.

De kalversector heeft continu verbetering op diverse 
fronten nagestreefd en zal dit ook blijven doen. Voor 
de langere termijn wordt beoogd naar nieuwe, inte-
graal duurzame, productiesystemen en marktcon-
cepten te gaan, die overall winst opleveren voor de 
opgaven leefomgeving, circulaire economie, klimaat 
en energie, gezonde kalveren in een diervriendelijke 
omgeving en een maatschappelijk en economisch 
gewaardeerde sector. De kalversector wil samen met 
betrokken partijen zoeken naar wegen om ook deze 
langeretermijnbenadering voortvarend in te kunnen 
zetten, naast de stapsgewijze verbeteringen. Experi-
menteer- en investeringsruimte zijn randvoorwaarden.

4. Streefbeelden voor de 
lange termijn (2030)
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5.1 Uitvoeringsagenda met concrete ambities, 
opgaven, doelstellingen en acties

Vanuit de kalverhouders zelf lag er nog geen eigen vi-
sie voor verduurzaming van de kalverhouderij. Deze 
visie is dan ook het vertrekpunt. In dit plan zijn ambi-
ties benoemd voor actuele maatschappelijke opgaven. 
Daarbij is het belangrijk dat ontwikkelingen in de sector 
komende jaren passen binnen maatschappelijke rand-
voorwaarden. De benoemde ambities in deze visie 
moeten de komende maanden worden uitgewerkt in
een implementatieplan met concrete doelen, opgaven, 
doelstellingen, acties. Een kalverhouder merkt in dit
kader op: “Als sector moeten we ook naar uitvoerbaarheid 
van bepaalde voorstellen kijken.” In de beschrijving van 
de acties moet duidelijk zijn wie de trekker is, wie deel-
nemende partners zijn, wat het budget is en hoe het 
gefinancierd wordt. VVK nodigt alle relevante partijen 
zowel publiek als privaat uit om dit samen ter hand te 
nemen. Een kalverhouder doet nog een oproep: “In de 
uitvoeringsagenda moeten ook de kalverhouders
worden meegenomen, niet alleen de ketenpartijen.”

5.2 Monitoring en evaluatie

Op basis van de nog op te stellen uitvoeringsagenda 
worden behaalde resultaten gemonitord en geëval-
ueerd. Op basis van de behaalde resultaten wordt 
gekeken of en, zo ja, welke wijzigingen noodzakelijk 
zijn. Ook nieuwe voortschrijdende inzichten kunnen 
aanleiding zijn tot aanpassingen en/of aanscherpingen. 
Het heeft de voorkeur om een onafhankelijke organisa-
tie opdracht te geven voor het opstellen en uitvoeren 
van een jaarlijkse monitor en evaluatie.

5.3 Communicatie

De kalversector streeft naar innovatie en verbetering 
op onderdelen en wil daarnaast werken aan integrale
vernieuwing in en van het totale productiesysteem. 
Voor beide punten is communicatie in en met de sec-
torvan belang en integraal onderdeel van de aanpak in 
de kalversector. Voor het realiseren van een verdien-
model voor innovatie zijn echter publiekscommunicatie 
in Nederland en belangrijke afzetmarkten essentieel. In 

5. Hoe verder? Visie is het vertrekpunt!

het verleden werd dit via de productschappen gereal-
iseerd. Voor de huidige situatie is nieuw instrumentar-
ium nodig. Wellicht zou dit thema in aanmerking kun-
nen komen voor collectieve financiering (AVV).

5.4 Randvoorwaarden en (co-)financiering

De intensivering van de inzet op verdere verduurzam-
ing van de kalversector zal ook kosten met zich mee-
brengen. Momenteel dragen kalverhouders via een 
AVV € 0,20 per opgezet vleeskalf af voor het onder-
zoeksprogramma van de sector. Afhankelijk van 
de kosten die uit bovengeschetste activiteiten en 
plannen voortvloeien zal zo nodig worden verzocht 
tot een verhoging van die afdracht om ook andere 
activiteiten te kunnen bekostigen. Vanuit het ministerie 
van LNV is bereidheid getoond om middelen beschikbaar 
te stellen bij een vooruitstrevend sectorplan. Daarnaast 
wordt ook verwacht dat private partijen (revolverende) 
middelen beschikbaar stellen om de uitvoeringsagenda 
te kunnen uitvoeren.

6. Bijlage: Vragenlijst diepte-interviews

1. Algemeen

1.1. NAW (naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, leeftijd) Type bedrijf (blank of rosé, vrije mester of contract, 

 gemengd bijv. combi melkveehouderij en vleeskalverhouderij, etc.)

1.2. Grootte bedrijf

1.3. Werknemers

1.4. Eventuele nevenactiviteiten (huisverkoop, zorgboerderij, etc.)

1.5. Lid VVK/LTO/combinatie?

2. Persoonlijke (toekomstige) situatie

2.1. Hoe run je momenteel jouw bedrijf? (behoud van huidige situatie, uitbreiden, vernieuwen, verbreden, afbouwen,   

 anders)

2.2. Hoe ziet de toekomst voor jouw bedrijf eruit?

 a. Wat is jouw toekomstbeeld voor de komende jaren (uitbreiding hoofdactiviteit, behoud van huidige situatie,  

   afbouwen/stoppen hoofdactiviteiten)?

 b.  Wat gaat er volgens jou veranderen qua bedrijfsvoering de komende jaren?

 c.  Verken je ook andere opties zoals sluiten kringlopen, lokale productieketens of toename van nevenactiviteiten?

3. Huidige situatie in de kalverhouderij

3.1. Hoe zou je de kalversector in Nederland en specifiek in jouw regio omschrijven?

3.2. Welke verbeteringen zijn de afgelopen decennia doorgevoerd en welke initiatieven zijn er binnen de sector ondernomen?

3.3. Werk jezelf ook mee aan projecten ter verbetering/verduurzaming van de kalversector en zo ja, aan welke projecten?

3.4. Welke suggesties heb je om de reeds lopende initiatieven ter verbetering/verduurzaming van de kalversector slim   

 aan elkaar te verbinden waardoor er op verschillende terreinen naast elkaar gelijk winst behaald kan worden?

4. Uitdagingen

4.1. Over welke uitdagingen maak jij je het (meeste) zorgen en welke impact hebben deze uitdagingen op het toekomst  

 perspectief op jouw bedrijf?

4.2. Hoe kan de sector deze sectoroverstijgende/sectorspecifieke uitdagingen het beste op-/aanpakken?

4.3. Wat is kenmerkend voor het gebied waar je onderneemt, welke opgaves spelen hier en welke impact hebben deze   

 uitdagingen op het toekomstperspectief van jouw bedrijf?

4.4. Hoe kan de sector deze gebiedsspecifieke uitdagingen het beste op-/aanpakken?
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5. Toekomstperspectief

5.1.  In welke hoek moeten we een oplossing zoeken?

5.2.  Welke rol zie je daarin weggelegd voor de overheid (gemeentelijk, provinciaal, landelijk, Europees)?

5.3.  Welke rol zie je daarin weggelegd voor ketenpartijen (integraties, banken, stalinrichters, dierenartsen, etc.)?

5.4.  Welke rol zie je daarin weggelegd voor brancheorganisaties (Stichting Brancheorganisatie Kalversector, LTO Kalver  

 houderij en Vereniging van Kalverhouders)?

6.  Overig

6.1  Welke andere suggesties heb je nog voor de visie?

6.2  Wat vind je van het initiatief van VVK?
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