
 
 

 
Algemene gegevens 

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

Titel Verkenning Kalf bij de Koe 

Thema Agro & Food 

Uitvoerende kennisinstelling(en)  WBVR en Louis Bolk Instituut 

Projectleider onderzoek  (naam 
en emailadres) 

Adriaan Anthonis (adriaan.antonis@wur.nl), wegens ziekte 
vervangen door Ed van Klink (ed.vanklink@wur.nl)  

Penvoerder PPS (namens private 
partij) 

Niet van toepassing 

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

Werkelijke startdatum September 2016 

Werkelijke einddatum Januari 2018 

 
Link naar samenvatting Kennis Online: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-
Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Kalf-bij-de-koe.htm 

 
Goedkeuring penvoerder / consortium 

De penvoerder heeft namens het 
consortium de eindrapportage  

x goedgekeurd 

 niet goedgekeurd 

Evt. opmerkingen over de 

eindrapportage: 

Afwerken van de eindrapportage heeft langer geduurd dan 

voorzien (oorspronkelijk geplande einddatum was april 2017). 
Oorzaken waren de intensieve discussie over de vorm van het 
eindproduct en het wegvallen door ziekte van de 
oorspronkelijke projectleider. 

 

 

Mutaties ten opzicht van het oorspronkelijke projectplan en follow-up 
Zijn er wijzigingen geweest in 

het consortium / de 
projectpartners? Zo ja, benoem 
deze. 

Geen wijzigingen in het consortium/de projectpartners, 

wel in de projectgroep (wegvallen door ziekte van de 

projectleider) 

Zijn er inhoudelijke wijzigingen 
geweest in het project?  

Nee 

Is er sprake van een octrooi-
aanvraag (evt. first filing) vanuit 
deze PPS? 

Nee 

Is er sprake van spin-offs 
(contract-onderzoek dat 

voortkomt uit dit project, 
aanvullende subsidies die zijn 
verkregen of spin-off 
bedrijvigheid) 

Nee 

Binnen hoeveel jaar zullen de 

private partijen resultaten uit dit 

project gaan gebruiken in de 
praktijk? 

Het eindproduct heeft de vorm van een brochure die in 

principe voor gebruik in de melkveehouderij is bestemd. 

Het geeft een beeld van de voor- en nadelen van het 

houden van het kalf bij de koe op het melkveebedrijf, en 

er zijn al veehouders die dit toepassen. Voor veehouders 

die dit overwegen is de brochure beschikbaar om hen te 

helpen gefundeerde keuzen te maken. 
In hoeverre heeft het project 

bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de betrokken kennisinstel-
ling(en)? (bijv. wetenschappelijk 
track record, nieuwe 

Vooralsnog heeft dit project nog geen bijdrage aan de 

wetenschappelijke track record geleverd. De 

samenwerking wordt in zekere vorm wel in een 

vervolgproject voortgezet. 
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technologie, nieuwe 
samenwerkingen) 

Krijgt het project een vervolg in 

de vorm van een nieuw project 
of een nieuwe samenwerking? 
Zo ja, geef een toelichting. 

Deels wordt op het resultaat van dit project 

voortgeborduurd in het project “Kansen voor het Kalf in 

de Keten”, waarin dezelfde partijen wederom 

samenwerken. 

 

 
Resultaten  

Wat is er aan de hand? 
Vanuit de Tweede Kamer wed een motie ingediend waarin de regering werd verzocht een plan van 
aanpak te presenteren dat er op gericht is kalveren voor een bepaalde tijd bij de moeder te laten. 
 
Wat doet het project daaraan? 

Het project heeft de wetenschappelijke en praktische mogelijkheden verkend om kalveren voor 
een bepaalde tijd bij de moeder te laten. Er is daarbij gebruik gemaakt van literatuur en de 
ervaringen van wetenschappers, dierenartsen en veehouders die al of niet het kalf langere of 
kortere tijd bij de moeder laten. Aan de hand van alle ervaringen en expertise is geïnventariseerd 

wat de kansen en belemmeringen zijn om dit mogelijk te maken. 
 
Wat levert het project op? 

Het project levert een uitgebreide brochure op, waarin de mogelijkheden en moeilijkheden, de 
voor- en nadelen van kalveren bij de moeder laten aan de hand van ervaring en expertise worden 
besproken. 
 
Wat is het effect hiervan? 
Veehouders die overwegen hiertoe over te gaan kunnen de brochure gebruiken om hun gedachten 
te scherpen en hun beslissing te onderbouwen. 

 

 

 
Deliverables  

Brochure  
 

 

Aantal opgeleverde producten in 2017  

Wetenschappelijke 
artikelen 

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ workshops 

 1 (brochure)   

 
Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  
 
Brochure: Verkenning Kalf bij de Koe, Een sector brede inventarisatie van kennis en ervaring rond 
het houden van kalveren bij de koe. 


