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18. Kalveren mesten: groepskalveren op Peter’s Farm

In Vlugschrift nr. 7 (pagina’s 9 en 10) werden alternatieve manieren van kalveren mesten beschreven met
voorbeelden uit Engeland en Finland. Kort na het verschijnen van dat Vlugschrift vond in Wageningen een
symposium plaats over kalveren mesten volgens het Peter’s Farm concept. Hoewel de naam anders
suggereert, is het een alternatief van Nederlandse bodem. Graag zou ik deze bij u onder de aandacht
brengen.

Peter’s Farm BV is één van de bedrijven van de Alpuro Groep  en dankt zijn naam aan de oprichter van de
Alpuro Groep, Peter Boeve. Achter Peter’s Farm zit een speciale filosofie, waarin onder andere openheid en
dierenwelzijn een belangrijke plaats innemen. De openheid krijgt bijvoorbeeld vorm via het Internet
(www.petersfarm.com), waar je aan de hand van het etiket van het gekochte stuk kalfsvlees kunt nakijken
van welk bedrijf het kalf komt. Je kunt een e-mail naar de boer sturen en bij één van de kalvermesters kun
je via de Internetcamera zelfs ‘live’ in de stal kijken. Volgens woordvoerder Korstiaan Mulderij van Peter’s
Farm wordt de Internetsite wekelijks door enkele honderden mensen bezocht. Ook zijn er regelmatig open
dagen op de bedrijven. Op de laatste waren 1200 bezoekers, dus van de geboden openheid wordt graag
gebruik gemaakt.

De andere norm, die een belangrijke rol speelt, is dierenwelzijn. De kalveren worden in groepen van 40 tot
80 dieren gehouden. Als de kalveren eenmaal bij elkaar gezet zijn, verandert er niets meer aan de
groepssamenstelling, zodat een stabiele kuddestructuur gevormd kan worden. Er is daglicht, likstenen,
fopspenen en spelmateriaal en per dier is minimaal 1.8m2 oppervlakte beschikbaar. Omdat de dieren in een
grote groep leven, kunnen ze zich echter over meer ruimte verplaatsen, dan dieren in een groep met 10
dieren. De dieren bepalen zelf wanneer en hoeveel ze willen eten (zuigen met behulp van een speen), wat
mogelijk gemaakt wordt via een computer. De kalvermesters, die ook ervaring hebben met boxkalveren,
zeggen dat er veel rust in de stal heerst, dat de dieren niet schrikken van mensen en het valt hen op dat de
dieren, voordat de nacht invalt, hun ‘speelkwartier’ hebben. De dieren rennen dan door de hele stal heen.
Behalve lof heeft de Dierenbescherming echter ook nog enkele kritiekpunten. Zo zouden de dieren in de
ogen van de Dierenbescherming te weinig ruwvoer krijgen, er is (nog) geen stro en dus geen zachte
ligplaats, de vloeren zijn glad en er is geen uitloop. De gedrags- en welzijnsonderzoekers van de
Wageningen Universiteit hebben het welzijn beoordeeld en kwamen tot de conclusie dat de Peter’s Farm
dieren duidelijk een beter welzijn hebben dan box- en groepskalveren. Echter, ook zij hadden enige punten
van kritiek, namelijk dat er nog steeds verschillende vormen van afwijkend gedrag (urinezuigen en
tongspelen) voorkwamen: symptomen van verminderd welzijn. Volgens woordvoerder Mulderij wordt er
gewerkt aan verdere verbetering van het dierenwelzijn. Op dit moment wordt bijvoorbeeld
geëxperimenteerd met rubber matten voor op de vloeren.

Op 41bedrijven zijn nu ruim 12.000 kalverplaatsen. De afzet gaat tot nu toe vooral via de horeca, maar
ook wordt er onderhandeld met meerdere supermarktketens. Het ziet er naar uit dat op termijn de
producten ook voor de gewone consument te verkrijgen zullen zijn. Op mijn vraag of kalveren van
biologische melkveehouders, die nu immers in het gangbare circuit verdwijnen (en dus vaak in een
dieronvriendelijke box terechtkomen) ook welkom zijn op Peter’s Farm, zei de heer Mulderij dat op dit
moment elke nieuwe kalverleverancier welkom is. Wel is timing heel belangrijk. Overigens heeft het bedrijf
niets met biologische landbouw van doen. Volgens de woordvoerder is daar nog geen vraag naar geweest.
Maar het dierenwelzijn is, vergeleken met de andere manieren van kalveren mesten, dermate verbeterd, dat
de consument van biologische zuivel zich hier beter mee zou kunnen verzoenen dan met biologisch geboren
kalveren in een gangbare box.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter’s Farm in Apeldoorn, tel. 055-5341503.
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