
Blauwtong wanhoop-(s)-taaltje van de overheid.  
Hoe maak je van een knut (mug) een olifant. 
 
Op 27 juli j.l. heb ik tot mij grote spijt de helft van mijn rasechte Veluws gewortelde Hereford 
koeien moeten verkopen wegens de “ziekte van de regelgeving” en familie omstandigheden... 
‘ontmoedigingsbeleid’- ontkrachting - ontzieling.  
Vanmorgen hoorde ik het bericht dat ik op de LNV site genoemd ben: Blauwtong in 
Hoenderloo geconstateerd. Ik sta op de rode lijst… Besmet! 
 
 
 
Ecologisch extensieve Hereford zoogkoeienhouderij.  

 
Hoog-Deelen   
 
 
Het ware verhaal!  
Veluws herefordkoeien naar Terschelling. Transport anno 2007  
Uit de praktijk. 
Door: Viathou Peletier 
Hoenderloo: 1 Augustus 2007 
 
 
Goddelijke voorwaarden 
In Mei 2007 werd het mij definitief bekend dat het onmogelijk werd om nog langer de 
Ecologische extensieve zoogkoeienhouderij die ik bijna 20 jaar gerund heb op het 
familielandgoed ‘Hoog-Deelen’ op de huidige schaal voort te zetten. 



Nog geen week erna  ‘overkwam mij het toeval’ de heer van Deelen op mijn pad te krijgen 
die graag een koppel Herefords wild kopen voor een begrazingsproject op Terschelling in het 
gebied van Staatsbosbeheer. Hoe heeft God het kunnen verzinnen! 
 
Na een zeer enthousiast bezoek van de heer van Deelen (Wietse en zijn vrouw) ben ik een 
groep dertien stuks gaan selecteren die naar mijn inzien en gevoel het beste bij elkaar paste in 
leeftijdopbouw en functie: pikorde in de kudde. Hoe triest voor mij het afscheid ook zou zijn, 
mooier kon ik mij de nieuwe verblijfsplek en eigenaar voor mijn Kieskies niet voorstellen. Op 
1 Juli zou hij graag de beesten willen hebben. Natuurlijk moest er een mooie stier bij. 
Aangezien het om fokkoeien gaat waarbij hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de 
koeien wilde ik alle stamboek registratie papieren pico bello in orde hebben. Mijn status van 
gezondheid op dit extensieve bedrijf is maximaal: geheel vrij van leptospirose, IBR brucellose 
etc. IKB gecontroleerd dus allemaal geen enkel probleem... dacht ik. 
 

 
Op weg naar selectie 
 
 
De verbijstering van de Nederlandse regelgeving... 
Na een telefoontje met CR Delta over de registratie en transport meldingen, werd ik erop 
gewezen dat het transport niet zomaar geregeld kon worden i.v.m. blauwtong, en werd ik 
verwezen naar Loket LNV afdeling Bluetonque. Na vele malen via de toetsfuncties verwezen 
te worden... u kent dit wel...  werd mij duidelijk dat het transport alleen plaats kon vinden na 
goedkeuring van serologisch bloedonderzoek CIDC afdeling DSU Lelystad laboratorium na 
behandeling van de koeien met een insecticide Butox genoemd. (Het transport gaat voorbij de 
20 km zone.. daar waar de muggen (knutten) niet zijn?!) 
Dit betekende dat ik de koeien moest behandelen met Butox, 28 dagen minimaal wachten, 
daarna bloed laten prikken, 5 werkdagen onderzoek Lelystad wachten, en vervolgens direct 
op transport naar Terschelling... na goedkeuring. Het was nu eenmaal niet anders. 



Keurig voldaan aan de behandel eisen werd ik de dag dat ik de dierenarts had afgesproken, ´s 
ochtends door haar gebeld met de mededeling dat het blauwtong protocol wegens bluetonque  
constatering in Belgie en Duitsland was aangescherpt, en alleen de z.g. tweemaal zo dure PCR 
test werd toegestaan. Dit betekende dat de tijd tussen het bloedprikken en het transport op de 
plaats van bestemming 48 uur moest zijn. 
Dit was in mijn situatie praktisch onmogelijk omdat het Bloedonderzoek Lelystad minimaal 2 
dagen duurt, en het transport inclusief de boottocht ook al minimaal een halve dag.  
 
 
Het circus begon.  
Telefoontjes... functietoetsen… met de dierenarts, het LNV Loket, doorgestuurd naar het AID 
( Algemene Inspectie Dienst), doorgestuurd naar de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), die 
ik op advies van het AID een schriftelijk verzoek moest indienen ontheffing te verlenen van 
art. 107 gezondheid en welzijn dieren in plaats van 48 uur mij 72 uur tijd te geven voor het 
transport naar Terschelling. 
Zo gezegd zo gedaan. In inmiddels was ook de dierenarts uitgesteld naar minimaal 72 uur 
voor het vastgelegde transport op 27 Juli, toen ik een uiterst vriendelijk en begrijpelijk 
telefoontje kreeg van de VWA dat zij mij deze ontheffing natuurlijk niet konden verlenen, en 
ik mij moest wenden naar het Ministerie… een weg van minstens een jaar.  
Vanuit onmacht weer terugverwezen naar het AID met de vraag hoe het dan wel kan, en hoe 
dit in de praktijk geregeld wordt, daar ik toch zeker niet de enige zal zijn met dit probleem.  
En gelukkig in de meldkamer zijn er nog begripvolle praktijkmensen in functie die 
meedenken en de oplossing geven. Het afwachten was nu nog op de twee dagen bloed 
spoedanalyse Lelystad waarbij ik de bloedbuizen persoonlijk heb afgeleverd om de tijd voor 
hen maximaal te kunnen benutten. De dag waarop het transport 14.00 uur gepland zou 
plaatsvinden heb ik de dierenarts gebeld ( na 2 en een halve dag) om 9.00 uur om te horen of 
zij al uitslag had gehad. Om 10.00 uur kreeg ik een fax binnen waarom stond ‘niet 
aangetoond’ 13 maal. Grote opluchting. Ha… gelukkig… want om 7.00 uur ´s ochtends was 
het transport al vertrokken uit Terschelling…  
Om 10.30uur werd ik door de VWA gebeld dat er geen transport mocht  plaatsvinden. Er was 
1 verdacht beest bij het ministerie gemeld, door vrijwel een onzichtbaar sterretje aangegeven 
op de fax achter niet aangetoond ook door de dierenarts over het hoofd gezien. 
Om 12.30uur zou er een persoonlijk bezoek en opnieuw aftappen van de verdachte koe door 
de dierenarts en VWA plaatsvinden voor uitgebreid onderzoek CIDC Lelystad, en een 
klinische controle van het bedrijf. 
 
Ondertussen was Wietse van Deelen  gearriveerd. 12.00 uur, en 12.30 uur stond de VWA en 
dierenarts op Hoog-Deelen. om 13.30 uur was de vrachtrijder gearriveerd. Na bloedtappen en 
klinische controle, invullen van vele formulieren mochten gelukkig 12 koeien op transport. 
Om 14.30uur waren zij geladen, en voor dat ik het werkelijk besefte in de chaos van 
handelingen waren zij uit het zicht verdwenen. 
 
In plotselinge grote stilte met een  verbijsterde verdachte koe bleef ik met een onbestemd leeg 
gevoel achter…  wat heeft dit allemaal te betekenen en wat zijn de consequenties? 
 
 
 
Brusselse ont-Aarde maatregelen 
Ja, verbijstering. De bureaucratische verhandeling ging ook over de registratie van al het 
andere vee en dieren op het bedrijf. Koeien, paarden, handje vol kippen, vele wilde zwijnen, 



edelherten, damherten, alles… Tja, voor het geval er vergoeding bij ruiming plaats moet 
vinden!!! in de toekomst! Dit is toch nooit te realiseren en te verantwoorden door de 
overheid? .... 
 
Het Veluwslandgoed bedrijf wat in de meest gezonde status verkeerd, en op de meest 
diervriendelijk, natuurlijke  en liefdevolle manier gehouden wordt wat je maar kunt wensen in 
Nederland. Extensief gehouden koeien, schapen, paarden, gecontroleerd, Ecologische en 
volgens de wettelijke eisen van Gezondheid voor dieren in Nederland gehouden . Zomer en 
winter buiten, onder natuurlijke omstandigheden gedekt, afkalvend, natuurlijk verjongend en 
verblijvend tussen wild, zwijnen, edelherten, damherten... in alle rust en stilte. Een voorbeeld 
bedrijf voor de duurzaam Nederlandse Veluwe! IJzersterk en gezond. 
Nu opeens verdacht door een test wat op zichzelf al twijfelachtig is. Wat is de werkelijke 
betrouwbaarheid van al deze testen? Wat zijn de consequenties van dit soort angst zaaiing 
terwijl er klinische niets aan de hand is? Voor de veiligheid? Wat voor soort veiligheid als 
deze onleefbaar en niet gegarandeerd is? Zijn er niet altijd overal ziektekiemen zowel binnen 
als buiten de huid, binnen als buiten de grenzen waarvan het bestaan juist een voorwaarde is 
voor een natuurlijke gezondheid van een samenleving van mens en dier? Het opbouwen van 
weerstand? Is het de bedoeling dat er alleen nog maar grote hygiënisch afgesloten intensieve 
gecontroleerde en beheerste dierfabrieken bestaansrecht hebben in de samenleving, 
afgescheiden van de mens en natuur met alle gevolgen van dien?. Hebben we nu niets van de 
MKZ geleerd? Vogelgriep;  ophokken van een paar hobbykipjes terwijl er duizenden ganzen 
overvliegen?  Dit heeft toch alleen maar te maken met ontbinding van de natuur, en 
natuurprocessen  en daardoor angst wegens gebrek aan kennis van het samen-leven met de 
natuur en haar processen. Over ontworteling/ ontaarding en ontmenselijking en ontdierlijking 
van de samenleving gesproken. 
Brussel… Zagen zij niet hun eigen stoelpoten onder hun bestaan uit, door de basis van hun 
bestaan te vernietigen, door onmogelijke regelgeving? En zijn wij, die met liefde en respect 
waarachtige zorgdragen voor een gezonde natuurlijke samenleving en aarde, niet hun basis? 
 
Lieve regelgever Word Wakker!!!! 
Wat is de ernst van deze besmetting, behalve de economische en politieke belangen; het spel 
van de ‘embargo’s’? 
Zijn zogenaamde dierziekten niet ont-aard in dolgedraaide zichzelf in standhoudende 
overheidsmaatregelen (kansspelen) die uiteindelijk de samenleving meer schade berokkenen 
dan de ziekte zelf? Ik heb medelijden met de uitvoerders van de regelgeving, ook zij zien door 
schade en schande de ziekmakende overheids ontwikkeling en staan met de rug tegen de muur 
(ziekteverzuim). Waanzin. 
 
De zuivere feiten!! 
En dan te bedenken dat ik wegens omstandigheden genoodzaakt ben geweest om koeien te 
verkopen, anders was er geen enkele aanleiding geweest om “te controleren”, omdat er 
klinisch gezien niets aan de hand is.. Hoeveel andere bedrijven, en in het wild levende 
herkauwers, zijn door de knutmug ‘besmet’? In welke illusie worden wij gehouden? 
 
Onwezenlijke conclusie 
Nu maar afwachten wat er uit de bloedtest komt… Bidden dat het Goede rechtgedaan zal 
worden… 
 
 



Eergisteren werd ik gebeld door de VWA over de uitslag van het bloedonderzoek. 
De PCR test is positief, echter de serologische test is negatief; oftewel er zijn geen afweer 
stoffen in bloed gevonden. Hoe kan er een positief vastgestelde besmetting zijn zonder  
aanwezige anti-stoffen? Wat houdt de PCR test in?  Hoe betrouwbaar c.q. significant is deze 
test?  
 
Melody ( de koe) moet 60 dagen in quarantaine op dit UBN nummer. Hierna mag de koe 
zonder onderzoek verder naar Terschelling gebracht worden.  
Gelukkig geen nader bloed onderzoek van de rest van de kudde herefords, schapen 
(herkauwers), herten en zwijnen nodig!.  
Tot zover het inzicht en tot nader bericht het ministerie van LNV. 
Voor alle zekerheid volgende week toch de rest van de  koeien en schapen behandelen met 
Butox… hoewel dit een zeer schadelijk middel voor de gezondheid is, en bij uitzondering 
tegen bluetonque toegestaan.   
 
 
Een pak van mijn hart… Maar waar zijn we nu eigenlijk mee bezig! 
 

 
Koe Saphire met Viathou 
 
 
 
 
Het transport is verder uitstekend verlopen. De koeien stonden ‘s avonds laat na hun 
wereldreis overzee te snuiven op hun nieuwe thuisveld met de trotse eigenaar… 
 
                                                                              



                                                                                                                                                                                                                 

               
Terschelling                    trotse Wietse van Deelen 
 

                                                                                       
Koe Saphire voorop                                       naar de nieuwe horizon… 
 
 
 
 


