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• Het feit dat een natuurbeschermingsorganisatie als

Het Drentse Landschap zich met een dergelijk onnatuur-

lijke manipulatie als embryo-transplantatie onledig

houdt, roept bij menigeen verbazingen ongeloof op. Zeker

waar het ook nog een weinig ekonomisch en typisch

'natuurbeheersras' als de Schotse Hooglander betreft. In

dit artikel wordt getracht de beweegredenen toe te lichten.

Eind 1987 importeerde Het Drentse Landschap
een dertigtal stamboek Schotse Hooglanders uit
het land van herkomst. Deze bij uitstek voor het
natuurbeheer geschikte sobere en geharde runde-
ren waren in Nederland niet te koop. In het mid-
den van de jaren tachtig waren er in de hele
wereld hooguit enige duizenden dieren van dit ras
te vinden. Volgens de normen van de moderne
landbouw zijn het laagproduktieve runderen die
heden ten dage als zoogkoeien of als vleesras niet
op rendabele wijze gehouden kunnen worden.

Start van de begrazing
Het omslagpunt in de populariteit van dit ras lag
rond 1986-1987. De runderen bleken ideaal om als
grazers in te zetten bij het natuurbeheer of bij zeer
extensieve vormen van veehouderij in de talrijke in
agrarisch opzicht marginale regio's van Europa. In
vrijwel elk Europees land ontstond zich een zeer
sterke vraag naar dit ras. Niet in het minst omdat
ze een imposant uiterlijk paren aan een zachtaar-
dig karakter, terwijl het vlees ook nog goed smaakt.
Een steeds groeiende schare liefhebbers verliest
zich in de Hooglander. Volgens de harde wetten
van de ekonomie worden schaarse goederen duur

en dat is wat geschiedde. Eind 1987 kon nog net
een scheepslading gekocht worden voordat de die-
ren echt onbetaalbaar werden.
Bij de eerste groep van dertig bevonden zich een
drietal stieren van verschillende onverwante bloed-
lijnen. Met It Fryske Gea werden afspraken
gemaakt over het uitruilen van stiermateriaal om
inteelt te voorkomen. Door aanwas zijn de oor-

spronkelijke aantallen inmiddels sterk toegeno-
men en lopen er in tal van reservaten van Het
Drentse Landschap kleine groepen Hooglanders,
oa. in Dalerpeel, Orvelterzand, Smilder
Oosterveld, Heideheim, Hijkerveld, Meeuwenveen
en het landgoed De Vossenberg.

Inteelt voorkomen
De ervaring van de afgelopen jaren heeft uitgewe-
zen dat Schotse Hooglanders op zeer eenvoudige
en goedkope wijze bij begrazingsbeheer kunnen
worden ingezet Vanuit natuurbeheer bezien is de
Hooglander zowel naar de effekten op de vegetatie
als naar de wijze van houden, een uitermate
geschikt beheersmiddel. De wens bestaat dan ook
om dit vee op grotere schaal in natuurgebieden in
te zetten. Tot nu toe bereikten ons alleen maar
positieve reakties van de zijde van het publiek.
Bij het starten van nieuwe kuddes uit aanwas bleek
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het al snel onmogelijk om een onverwante stier te
vinden. Uitruil bood enig soelaas maar in eigen
land zijn niet of nauwelijks goede stamboekstieren
verkrijgbaar. Het Drentse Landschap hecht zeer
aan het stamboek omdat bij een dergelijk klein ras
de afstamming van de dieren bekend moet zijn om
inteelt te voorkomen. De inteeltfaktor is vanuit het
verleden al vrij groot en het is bekend hoe snel een
ras in kwaliteit en bruikbaarheid voor het beheer
terug kan lopen. Het idee dat een Schotse
Hooglander een soort mini-oeros is, waarbij men
op zulke aspekten geen acht hoeft te slaan, is biolo-
gisch gezien pure onzin.

Koegekte
Het meest voor de hand lag om, gebruikmakend
van goede kontakten met het Schotse Stamboek,
een aantal stieren te importeren. Afgezien van de
inmiddels behoorlijk gestegen prijs bleek dat niet
mogelijk. De EG verbiedt Groot-Brittannië vanaf
medio 1988 rundvee naar het kontinent te expor-
teren. De reden hiervoor is het optreden van een
nieuwe onbekende rundveeziekte, genaamd BSE

of koegekte. Runderen blijken als gevolg van een
virus een soort sponsachtige strukturen in hun her-
senen te ontwikkelen waardoor ze op een bepaald
moment geen evenwicht en oriëntatie meer bezit-
ten en voortdurend tegen de grond slaan.
De ziekte is ontstaan omdat schapenkarkassen,
ondermeer van dieren die aan de hersenaandoe-
ning 'scrapie' bezweken waren, als grondstof voor
veevoer gebruikt werden. Doordat te kort en met
onvoldoende hoge temperaturen gesteriliseerd
was, werden viruspartikels in staat gesteld 'over te
wippen' van schaap naar rund. Inmiddels is het
verboden om destruktiemateriaal als veevoer aan
te wenden.

Jaarlijks worden nog steeds tienduizenden door
deze ziekte aangetaste runderen in Groot-
Brittannië afgemaakt. Het betreft vrijwel uitslui-
tend melkvee dat door het krachtvoergebruik
gevoelig is voor besmetting. Tot nu toe is nooit bij
exemplaren van de extensief gehouden heuvelras-
sen, zoals Galloways en Hooglanders, koegekte
aangetroffen. Tot op de dag van vandaag is het
importeren van vee uit Groot-Brittannië echter ver-
boden en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal
veranderen.

Import van embryo's
Als andere mogelijkheid werd transplantatie van
embryo's overwogen. Door de firma Edinburgh
Genetics uit Schoüand werden embryo's van stam-
boek-Hooglanders aangeboden. In Nederland
bleek de KI Vereniging Land van Cuyk zich aktief
met embryo-transplantaüe bezig te houden. Na
inventarisatie bleek de import van embryo's en het
daarna in Nederland implanteren in draagmoeder-
koeien een haalbare zaak. Het bestuur van Het
Drentse Landschap besloot om via deze op zich wei-
nig natuurlijke wijze tot verbreding van bloedvoe-
ring over te gaan.

Op dat moment doken er in Schoüand problemen
op. Embryo-transplantatie als verschijnsel verraste
het Stamboek buitengewoon en het Stamboek-
bestuur bleek aanvankelijk fervent tegenstander
van een dergelijk moderne kunstgreep. Hetgeen
ook niet zo verwonderlijk was bij dat nogal archaï-
sche gezelschap, aan welks weerstand tegen ver-
nieuwing de natuurbescherming door het behoud
van de Hooglander overigens ontzettend veel te
danken heeft.

Opnamevan vier embryo's. Embryo's 1, 2 en 3zijn van
goede kwaliteit. Met dergelijke embryo's is gemiddeld
60% drachtigheid bij draagmoeders te bereiken. Bij
embryo 3 liggen aan de linkerkant een paar uitgestoten
cellen die zich verder niet meer delen. Nummer 4 is een
onbeuruchte eicel.
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Later liet men de principiële bezwaren vallen. Wel
werden er steeds nieuwe reglementen opgesteld.
Embryo's mogen alleen van oude fokkoeien wor-
den gewonnen die al diverse suksesvolle nakome-
lingen hebben gebracht De koe mag maar twee
keer 'gespoeld' worden en een fokker magjaariijks
maar 10 embryo's verkopen. Er moeten bloedtes-
ten bij beide ouders en het kalf worden genomen
waarna vergelijking volgt. De kosten voor opname
in het stamboek bleken eveneens niet mis.
De embryo's, die naar Drente zijn gehaald, zijn
allen afkomstig van het bedrijf van Calum
MacDonald, Auch Estates, Bridge of Orchy. Een
schitterend gelegen oord in het woeste Schotse
landschap. De West-Highland Way, een wandel-

tocht van Glasgow naar Fort WiËiam voert langs
deze plaats. In 1988 heb ik deze tocht gelopen en
de kudde bekeken. Mooie donkerrode koeien.
Voorjaar 1990 werden de embryo's gewonnen
waarbij zaad van de op dat moment beste stier
'Jock 26th of the Leys' was gebruikt.

Burokratie
Het opstellen en aangaan van een kontrakt bleek
niet eenvoudig. Prijs, betalingswijze, kwaliteitsbe-
schrijving, verzekering, manier van verzending en
nog veel meer zaken, waren onderwerp van diskus-
sie. Met name de wijze waarop de embryo's in klas-
sen kunnen worden beoordeeld, verschilde tussen
Nederland en Schoüand. Uiteindelijk werd de

Embjyo-kalveren met pleegmoeder

zogenaamde Lindner-Wright schaal gehanteerd,
een mondiaal vastgelegde kwaliteitsbeoordeling
van ontdooide embryo's. Ook het proces van
invriezen en ontdooien werd minutieus doorge-
sproken en vastgelegd. Afgesproken werd dat alle
embryo's bij het ontdooien als bewijs gefotogra-
feerd zouden worden door KI Land van Cuijk.
Eind mei 1990 werden de kontrakten getekend.
Het spoelen van de koeien viel tegen. Er konden
maar 17 embryo's gewonnen worden. De
Hooglanders bleken weerbarstig en zij zouden dat
de restvan het gebeuren blijven. Zonder de hulp
van de heer Gerritsen van Caneda International te
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Kalf van Schotse Hooglander na embryo-transplantatie

Garnwerd, was het importeren een groot probleem
geworden. Dit bedrijfis gespecialiseerd in im- en
export van embryo's en sperma. Gebruikmakend
van hun kennis en expertise lukte het de verschil-
lende bestaande regelgevingen te overbruggen. De
exportvoorwaarden van Groot-Brittannië verschil-
den aanzienlijk van de Nederlandse importvoor-
waarden, terwijl er tevens sprake was van nog niet
overal geldige EG-rkhtlijnen.

Invoervergunning
Uiteindelijk bleek de Rijksdienst voor de keuring
van vee en vlees (RW) in augustus bereid de
importvergunning af te geven, op voorwaarde dat
de container met embryo's, speciaal en afzonder-
lijk verpakt in vloeibare stikstof per vliegtuig op
Schiphol aankwam, per vrachtwagen naar Eelde
werd gebracht en ingeklaard. De container moest
terstond ter kontrole worden overgebracht naar de
Gezondheidsdienst voor Dieren te Drachten.
Overigens is deze zorgvuldigheid, gezien de grote
risiko's van veeziekten, zeker verklaarbaar.

Eind november kwam de container met embryo's
op Schiphol aan. De embryo's werden in Drachten
gedeponeerd, waarna het zo lang duurde voor ze
na kontrole vrijgegeven werden, dat de vloeibare
stikstof bijna op was. Op 7 december heb ik ze naar
het KI-centrum in Beers gebracht.

Implantatie
Het Drentse Landschap wilde de kalveren bij voor-
keur in het vroege voorjaar geboren laten worden.
In het zomerseizoen leveren zoogkoeien met kalve-
ren gewoonlijk de minste problemen. Eind mei,
begin juni werden de embryo's ontdooid en geïm-
planteerd bij draagmoeders, die daartoe met aller-
lei kunstgrepen voorbereid waren. De KI-vereni-
ging had boeren uit de omgeving medewerking
voor dit projekt gevraagd. Met die boeren werden
kontrakten gesloten. Het Drentse Landschap zou
ƒ 750,- voor een gezond geboren kalf betalen en
ƒ 100,- vergoeding wanneer het implanteren niet
zou lukken. De beoordeling van de ontdooide
embryo's was een groot probleem. Hoewel de kwa-
liteit klasse 1 of 2 zou moeten zijn, waren de mees-
ten van klasse 3 of 4, terwijl in twee gevallen zelfs

jf de celwand ontbrak. Volgens het kontrakt werden
ï de embryo's gefotografeerd en geïmplanteerd.
~i Het feit dat nog 6 van de 17 aansloegen mag toege-
| schreven worden aan het uiterst vakbekwame
s optreden van de ET^lienst van het Land van Cuijk.

Normaal is een suksespercentage van ongeveer
55% haalbaar. Met Edinburgh Genetics kon het
zakelijke geschil geregeld worden.
In februari en maart 1992 werden de kalveren op
verschillende adressen geboren. De betrokken boe-
ren stonden versteld van het gemak waarmee de
geboortes verliepen. Het teddybeer-achtige uiter-
lijk riep veel verwondering op. Er bleek één twee-
ling bij te zitten hetgeen als een grote meevaller
werd beoordeeld. Jammer genoeg stierf één stier-
kalf aan een darminfektie. De kalveren werden bij-
eengebracht bij een medewerker van de KI-vereni-
ging. Met grote toewijding heeft hij de kalveren
aangewend bij een drietal roodbonte melkkoeien
die speciaal voor dit doel gekocht werden.

Kudde op Hijkerveld
Op 7 april kon de gehele groep van 3 koeien en 6
kalveren vanuit Brabant naar het Hijkerveld wor-
den overgebracht Eind vorig jaar is voorzichtig
met een groep Hooglanders op het Hijkerveld
gestart.

De kalveren zien er prachtig uit. Het zijn werkelijk
kwaliteitsdieren. Misschien komt het uiteindelijk in
brede zin de beheersmogelijkheden ten goede
wanneer op grotere schaal Hooglanders in de na-
tuurgebieden worden ingezet.
Er zijn veel reakties op dit vreemde experiment
binnengekomen van mensen die ook voor iets der-
gelijks voelen. Hoewel de kosten aanzienlijk waren,
kan het experiment als geslaagd worden aange-
merkt. Een heel prettige bijkomstigheid, vormden
de kontakten met de vele hulpvaardige mensen uit
het agrarische bedrijfsleven. Waarbij grote dank
uitgaat naar KI Vereniging Land van Cuijk. | | |
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