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Indiase hulp bij strijd
tegen antibiotica
De veehouderij heeft flinke stappen gemaakt bij de
vermindering van antibiotica. Kruiden kunnen helpen
om die laatste moeilijke meters te maken.
AAN DIRK VAN DER MEULEN

I

ndia werd twee jaar geleden getroffen door een uitbraak van
mond- en klauwzeer. Dankzij
het gebruik van kruiden wisten
boeren de schade binnen de perken
te houden. Na verloop van tijd knapte het vee weer op.
Een delegatie van Indiase experts
op het gebied van medicinale planten verhaalde trots over dit wapenfeit, gisteren tijdens een rondvaart
op de Frisian Queen over de wateren
rondom Akkrum.
De Indiërs bezoeken Nederland in
het kader van een door Brussel,
Overijssel en Fryslân gefinancierd
uitwisselingsprogramma voor de
veehouderij. Doel is om van elkaars
ervaringen en praktijken te leren.
Zo zou de Nederlandse melkveehouderij van de Indiërs kunnen opsteken hoe ze het antibioticagebruik
kunnen reduceren door het voeren
van meer kruiden. De afgelopen jaren is dit gebruik al stevig afgenomen in Nederland, met zo’n 50 pro-

‘Veel bewondering
voor zijn
innovatieve manier
van boeren’
cent. Maar de overheid schrijft een
reductie van 70 procent voor om het
gevaar van antibioticaresistentie
een stevig halt toe te roepen.
Halverwege de rondvaart werd
aangemeerd bij het melkveebedrijf
van Sjoerd Miedema in Haskerdijken. Miedema (375 melkkoeien, 2
miljoen kilo melk) bezocht begin dit
jaar India en is sindsdien extra overtuigd van het nut om zijn weilanden
kruidenrijker te maken. Zijn koeien
hebben daardoor meer weerstand
en zijn minder vatbaar voor ziekten.
De Indiase experts adviseerden om

vooral soorteigen kruiden te gebruiken, passend bij het Nederlandse
ecosysteem.
Miedema is al een aantal jaren
doende om zijn veestapel aan te sterken door in te kruisen met Jerseys en
Blaarkoppen. Zijn koeien zijn beduidend kleiner en geven minder melk
dan gangbare dieren, maar hebben
ook minder verzorging en krachtvoer nodig. De kostprijs valt daardoor lager uit.
De boer uit Haskerdijken had
graag zijn melkplas tegen een meerprijs willen vermarkten, maar dat
acht FrieslandCampina te complex.
,,Neemt niet weg dat we veel bewondering hebben voor zijn innovatieve
manier van boeren”, verklaarde
Thom Albers, directeur coöperatiezaken van Friesland- Campina.
Miedema overweegt sterk om
over te schakelen op biologisch, omdat het 11 cent per kilo melk meer oplevert. De strenge normen voor veedichtheid vindt hij bezwaarlijk. ,,Ik
wit sels wol hoefolle kij ik de hektare
hâlde kin.”
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