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Klein stukje geschiedenis
● 2003 Oprichting Studiegroep Dier en Kruid
● 2004 Start samenwerking Vereniging Biologische Varkenshouders
● 2005 Project ‘borstvoedingsthee’ biggen met VBV en LBI
● 2006 Vraag vanuit Biologica (voorloper Bionext)
● 2007 en 2008  Project www.fyto-v.nl : in vitro en in vivo onderzoek
● 2010 Start stalboekjes serie
● 2014 Start internationale samenwerking en Platform
● 2016 Start Nederlands Platform
● 2020 Internationaal en Nederlands platform gescheiden besturen

http://www.fyto-v.nl/


Participating organisations 

Netherlands:

India:

Ethiopia: Uganda: NLF Uganda  

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------



2014: start of Natural Livestock Farming
exchanges between Netherlands – Indian vets & farmers  
on reducing antibiotic use in dairy farming

Topic: use of medicinal plants



Trans-Disciplinary Institute (TDU) 
+ Tamil Nadu Veterinary Science 
University (TANUVAS)
Unique and extensive expertise on 
Etno-Veterinary Practices! 



In 2015:  Exchange extended to Africa: 
Ethiopia and Uganda with focus on cattle breeding

Topic: strategic cross-breeding and
community-based local breed conservation  



Natural Livestock Farming 5-layer strategy
to reduce the use of antibiotics and other chemicals

in dairy farming



Platform Natuurlijke Veehouderij

Ondersteuning door Provincie Overijssel
Programma Agro&Food 2016-2021



Visie
● Gezonde dieren zijn een onmisbaar onderdeel van een gezond 

voedselsysteem.  
● Gezonde dieren produceren gezonde mest voor een gezonde bodem.
● Kruiden en natuurlijke middelen dragen bij aan het gezond houden van het 

systeem.



Ambitie



Eerste activiteiten in 2017 en 2018 

● Kleine onderzoeken met middelen tegen teken 
en kalverdiarree  (VKON)
● Samenwerking kruidenrijk grasland (Louis Bolk)
● Samenwerking met Agri meets Design 
(onder andere generatie agenda)
● iDialoog onderzoek onder dierenartsen
● Nederlandse Conferentie 8 maart 2018 



Verdere activiteiten in 2018/2019
● Eerste cursus voor dierenartsen
● Cursus veehouders: Natuurlijke middelen op
het boerenerf
● Gesprekken over tekenonderzoek en 
onderzoeken leverbot
● Gesprekken over verhouding NL en 
buitenland 



Resultaten 2019 - 2021  (1)

● Website vernieuwd: Nederlandse deel eigen site en eigen logo
https://www.natuurlijkeveehouderij.nl/
● Kennisbank pagina (‘s) in ontwikkeling
https://www.natuurlijkeveehouderij.nl/kennisbank/
● Vier cursussen gegeven voor dierenartsen ism LTO (eerst 4 dagen, nu 2 

dagen) 
● Meerdere cursussen Werken aan Weerstand ( 2 dagen)  ism LTO



Resultaten 2019 - 2021(2) 
● In de laatste 2 jaar vijf keuzeweken Zin en onzin fyto herkauwers voor 

diergeneeskunde studenten (oa Gerdien en Maria werken mee, Johanna 
soms ook) 

● Bionext Project: groene lijsten voor melkvee, melkgeiten en pluimvee
https://www.natuurlijkeveehouderij.nl/groene-lijsten/
Wat is akkoord volgens SKAL? Nu in 1 overzicht op een A4.

● In gesprek over strategie met faculteit, WUR, LBI, LTO en partijen

https://www.natuurlijkeveehouderij.nl/groene-lijsten/


Resultaten 2019 - 2021 (3)
● Project Kennis op Maat 2021-2022 (mogelijk vervolg 2023-2024) 
-updaten/vernieuwen stalboekje (eerst varken) : combi stalkaarten en online info  
-natuurlijk behandelplan ? Stalkaart ? 
-effecten middelen op producten
-overleg over kennis laten landen in groene onderwijs (Aeres, InHolland, VHL, 
HAS) en bij diergeneeskunde
-Kruidenwiki op GKN: 

Partners: LTO Noord, Herenboeren, Natuurapotheek, Van Hall Larenstein, Aeres, InHolland, Animal Live Plus, EFS 
Holland, Speerstra, Jadis, Greenvalley, Ropapharm, Orffa, Olmix, Biomin (Erber), ULP (universitaire 
landbouwhuisdierenpraktijk), faculteit Diergeneeskunde, EUROstyle (vh ECOstyle), Lallemand, AHV international, Sana 
Novum Group, Hopp Health, Bio-AG, VKON (penvoerder) 



Waaraan werken we in 2022 ? 

● PPS Lekker Bloeien Gezonde Koeien
● Project via Melkveefonds: Biodiverse Melk
● Kennis op Maat doorwerken
● Aanvraag bij prov. Friesland?
● Project ontwikkelen alternatieven voor antiparasitaire middelen
● Opzetten intervisie groep dierenartsen die zich echt met thema natuurlijke 

veehouderij willen profileren (boerenvraag: waar kan ik dierenartsen vinden 
die … ?)

● Pilot Citizen Science ?? 



Situatie Fyto NL / Platform

● Meer open houding bij dierenartsen en boeren
● Met name openingen via kruidenrijk grasland
● Van ‘alternatieven antibiotica’ naar ‘preventieve gezondheid’ en ‘alternatieven 

antiparasitaire middelen’ 
● Natuurlijke middelen al ruim 25 jaar ‘geland’ in veevoer: state of the art, 

modern, geen scepsis
● Bij dierenartsen twijfel over bewezen werkzaamheid, kan citizen science

helpen? 
● Twee nieuwe bestuursleden, we zoeken er nog 2 of 3 !



Reacties! 
● Wat roept dit thema op?
● Welke vragen heb je?
● Welke kansen zie je voor samenwerking?


