
 
 

Algemene gegevens 

PPS-nummer AF-16200 (was eerst AF-15250) 

Titel Verkenning Kalf bij Koe 

Topsector en innovatiethema Agro & Food 

Projectleider (onderzoek) Adriaan Antonis 

PPS-coördinator (namens 

private partij) 

- 

Contactpersoon overheid Mevr. dr. ing. P.G.G.A. de Ruyter 

Status (lopend of afgerond) Lopend  

Type onderzoek (F, T of V)  

Werkelijke startdatum September 2016 

Werkelijke einddatum April 2017 

Organisatie- / 

bestuursstuctuur 

Projectteam: 

- Reina Ferwerda (Wageningen Livestock 

Research) 

- Adriaan Antonis (Wageningen Bioveterinary 

Research) 

- Lidwien Daniels (Louis Bolk Instituut) 

- Cynthia Verwer (Louis Bolk Instituut) 

Begeleidingsstructuur 

(klankbordcie., etc.)  

Adviesgroep: 

- Ministerie van Economische Zaken 

vertegenwoordigd door Pascal de Ruyter 

- Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) 

vertegenwoordigd door  Frits Mandersloot 

- De Dierenbescherming (DB)vertegenwoordigd 

door Bert van de Berg 

- De Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

voor Dierenartsen (KNMvD) vertegenwoordigd 

door Mark van der Heijden 

- De Natuurweide (vereniging van biologische 

melkveehouders in Nederland)  

vertegenwoordigd door Jos Langhout 

Korte omschrijving inhoud  Aanleiding voor de verkenning Kalf Bij Koe (vKBK) is de 

reactie van de staatssecretaris op de Motie Thieme 

(kamerstuk 33 797, nr. 104) waarin de regering wordt 

verzocht binnen een half jaar een plan van aanpak te 

presenteren dat er op gericht is kalveren voor een 

bepaalde tijd bij de moeder te laten. 

 

 

 

Highlights 

- Kick off bijeenkomst: 21 september 2016 met Adviesgroep 

- Startnotitie definitief: 10 november 2016  

- Interviews met theoretische- en ervaringsdeskundigen: 8 november 2016 

– 15 december 2016 



- Literatuurscan: 1 november – 15 december 2016 

- Eerste terugkoppeling naar Adviesgroep: 12 januari 2017 

- Kennissessie met nieuwe ronde deskundigen: 26 januari 2017 

- Reflectiebijeenkomst: 14 februari 2017 

- Terugkoppeling adviesgroep: gepland op 16 maart 2017 

- Opleveren eindverslag: rond eind maart 

 

De verkenning brengt reeds beschikbare kennis en ervaringen en kennishiaten in beeld. 

Doel: melkveehouders, die overwegen in de toekomst kalf bij koe te gaan houden, 

handvatten te bieden om weloverwogen keuzes te maken en bij overheid en sector 

inzichtelijk maken waar kennishiaten zitten en prangende onderzoeksvragen liggen.  

 

Maatschappelijke toepassing 

De maatschappelijke toepassing is groot:   

- De verkenning moet handvatten bieden voor de primaire sector,  

- moet de politiek vertrouwen geven dat op korte- en langere termijn gewerkt kan 

worden aan het in de praktijk toepasbaar maken van het opfokconcept “Kalf bij 

Koe”, en  

- levert input voor een onderzoekagenda rondom opfokconcept “Kalf bij Koe” en 

draagt daarmee bij aan het op lange termijn toepasbaar maken.   

 

 

 

Aantal opgeleverde producten in 2016 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ 

workshops/ invited 

lectures 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 


