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‘Een kruising tussen hond en olifant’
heel zwaar. Ze verzetten geen stap
en pletten je zo.”
In Winssen test Vonk kunstmelk.
„Wij testen hier grondstoffen voor
agrarische kunstmelk. De melk
van een koe gaat naar de fabriek
voor menselijke consumptie. De
kunstmelk wordt gebruikt om kalfjes op te fokken. Hetzelfde gebeurt
met buffels, waarvan de melk
wordt gebruikt voor de productie
van mozzarella, vooral in Italië.”

Winssense waterbuffels
maken gang naar de
slachterij.
door Jasper van Gruijthuijsen
WINSSEN/WEURT – „Het is wel jammer dat ze geslacht moesten worden. Maar de waterbuffels waren
te groot en te lomp geworden om
hier ’s winters binnen te houden.
Dan breken ze alles kapot”, treurt
Caroline Vermeer over de vier
Aziatische waterbuffels die afgelopen maand naar de slacht gingen.
Samen met vriend Erik Vonk en
medewerker Matthieu Lam verzorgde ze zo’n veertig buffelkalfjes
op de proefboerderij aan de Betenlaan in Winssen. Nadat de proeven met melkpoeder voorbij waren, wilden de verzorgers nog vier
buffels houden om te zien hoe ze
zich verder zouden ontwikkelen.
De verzorgers bouwden een innige band op met de buffels. Vonk:
„Ze zijn als honden, heel aanhankelijk.” Lam: „Net een kruising tussen een hond en een olifant. En ze
stinken als een varken.”
De afgelopen zomer stonden de
vier mannetjes in de wei langs de
Van Heemstraweg in Weurt. „Ze
herkenden ons en de groene auto
als we ze kwamen verzorgen.” Als
Vonk naar zijn schapen aan de andere kant van Weurt ging, begonnen de buffels jaloers te loeien. „Te
knorren eigenlijk. Ze hebben een
apart eigen stemgeluid.”

‘Te knorren eigenlijk.
Ze hebben een apart
eigen stemgeluid’

De Aziatische waterbuffels zijn dol op water. Hier krijgen ze een douche in het weiland langs de Van Heemstraweg
foto Caroline Vermeer
bij Weurt. Daar stonden ze de afgelopen zomer voordat ze werden geslacht.
Als jonkies maakten de buffels
drie jaar geleden een weifelende
entree. Vonk: „Kalveren komen
meteen uit de aanhanger als de
deur opengaat. Die zijn nieuwsgierig. De buffeljonkies blijven stokstijf staan. Die vinden het allemaal
vreemd en eng. We hebben ze

naar de stal moeten dragen.”
Ze moesten er ook voor zorgen
dat de buffels door verschillende
mensen werden gevoerd. Vonk:
„Ze zijn heel eenkennig. Als ze
aan één persoon gewend raken,
eten ze gewoon niet meer als een
ander ze voert. We wilden het Ma-

thieu niet aandoen dat hij hier zeven dagen in de week moest zijn.”
De Afrikaanse buffel staat te boek
als gevaarlijk. „De Aziatische buffel is juist heel mak. Bijna zo mak
dat hij ook gevaarlijk wordt. Ze
zijn zo aanhankelijk dat ze komen
klieren en spelen, maar ze zijn ook

Dus moet ook de kunstmelk voor
de buffels worden getest. In Winssen werden twee groepen van
zo’n twintig buffelkalfjes verschillend voedsel gegeven. Ze kwamen
van een zestal Nederlandse buffelboeren. Vonk: „Eigenlijk wilden
we meer buffels hebben, maar we
kregen er niet genoeg bij elkaar.
Daarom werken we nu samen met
een buffelbedrijf in Italië. Maar
vanwege de Italiaanse mentaliteit
zijn de testresultaten niet betrouwbaar. Dus waarschijnlijk gaan we
buffels naar Nederland importeren voor verder onderzoek.”
Mocht dat niet doorgaan, dan overwegen Vonk en Vermeer aankomende lente alsnog buffels als hobbydieren te nemen. Vermeer: „Het
zijn leuke en aparte dieren.”

Met water in de weer
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Thuis maakt u schoon met een middeltje. Dat is vanzelfsprekend in de huishouding. Was het
maar net zo makkelijk in onze waterhuishouding. Want op het moment dat uw afvalwater in het
riool belandt, maar ook dat van bedrijven en van agrariërs, begint het werk van het waterschap.
Daar komt meer bij kijken dan een flesje allesreiniger. Met al dat afvalwater is waterschap
Aa en Maas elke dag in de weer. Daarnaast kijken wij voortdurend hoe we het zuiveren van
afvalwater beter, goedkoper en duurzamer kunnen maken.

Meer informatie: www.aaenmaas.nl/schoonwater
Wil jij ook werken aan de oplossingen voor schoon water? Kijk dan op www.aaenmaas.nl/vacatures
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Waterschapsverkiezingen 2008
Medio november is het zover: dan kiezen de inwoners van het beheersgebied van waterschap Aa en Maas
de leden van het Algemeen Bestuur. Meer informatie hierover vindt u op www.aaenmaas.nl/verkiezingen

