Royal Bel Leerdammer daagt koplopers levensduur uit.
Zuivelonderneming Royal Bel Leerdammer wil een pilot starten waarin ze met een twintigtal
melkveehouders de productieve levensduur van het melkvee fors wil gaan verhogen. De pilotgroep
krijgt een voorbeeld- en aanjaagfunctie die andere melkveehouders kan motiveren om ook actief in
te zetten op een langere levensduur. De melkveehouders worden binnen de kaders van het project
Geef ze de Vijf! intensief begeleid door onderzoeks- en adviesbureau Valacon.
Motivatie vergroten
In het kader van de Duurzame Zuivelketen voerde Valacon in het stalseizoen 2017/18 een onderzoek
onder melkveehouders uit naar de motivatie voor levensduurverlenging. Daaruit bleek dat de
motivatie niet sterk is en tegelijkertijd dat er wel aanknopingspunten liggen om de motivatie te
vergroten. Dat was voor Valacon de aanleiding het project Geef ze de Vijf! te starten, met als doel de
motivatie voor levensduurverlenging bij melkveehouders te vergroten. Bel Leerdammer wil 20 van
haar melkveehouders uitnodigen aan een pilot mee te doen. De deelnemers gaan een voorbeeldfunctie vervullen voor andere melkveehouders. Ook erfbetreders zullen bij het project worden
betrokken.
Ambitieus
De deelnemers aan het project staan voor een flinke uitdaging. De ambitie van het project is namelijk
stappen te zetten in de richting van een gemiddelde actuele levensduur van de aanwezige koeien van
5 lactaties. Met als tussenstap een gemiddelde afvoerleeftijd van 5 lactaties. Flink hoger dan de
sectordoelen. Het bereiken van de leeftijd van vijf lactaties is een hele opgaaf die jaren zal vragen. De
bedoeling van de pilot is dat in 3 jaar tijd een gestructureerde en doelgerichte aanpak wordt
ontwikkeld die de doelen op termijn haalbaar moet maken en inzetbaar is in de bredere praktijk. De
deelnemers worden intensief door Valacon begeleid waarbij wordt ingezet op het onderling delen
van kennis en ervaring en een vraaggestuurde inzet van (nieuwe) kennis via een speciaal platform.
Actieve inzet Royal Bel Leerdammer
Royal Bel Leerdammer zet zich al meerdere jaren actief in voor levensduurverlenging in het kader van
het project Duurzame Zuivelketen (www.duurzamezuivelketen.nl). In dat kader begeleidt Valacon de
projecten Koekompas en economie en het project Leren over levensduur uit de MPR. Royal Bel
Leerdammer wil met deelname aan het project Geef ze de Vijf! nog actiever inzetten op gezondheid,
welzijn en levensduur van de veestapel van haar melkveehouders.
Voor meer informatie:
- Royal Bel Leerdammer: Roelof Wijma, tel. 06-53 122 100, email: rwijma@groupe-bel.com
- Valacon: W. van Laarhoven via of 06-54268292, email: wvl@valacon.nl
- www.valacon.nl/geef-ze-de-vijf.html
-

