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Waar denken jullie aan bij waterbuffels?



Afkoelen in het water



‘The living tractor’ | Rijstvelden in Azië



Afrikaanse waterbuffel | Kafferbuffel





Waterbuffels melken

12% van alle dierlijke melk ter wereld is waterbuffelmelk

Koemelk                 80 %
Waterbuffelmelk   12 %
Geitenmelk              4 %
Schapenmelk          3 %





Wat is het verschil tussen buffel- en koemelk?

Vet:  Koe : 4%   |  Waterbuffel : 8%

Eiwit: Koe : 3,5%  |  Waterbuffel : 5%

Calcium: Koe : 120 iu |  Waterbuffel : 195 iu

Cholesterol: Koe : 14 mg  |  Waterbuffel : 8 mg

Melkproductie :
Koeien  : 9.000 kg per jaar

Waterbuffels : 2.000 kg per jaar



Waterbuffelhouderij in Nederland

- Circa 20 waterbuffelhouderijen
- Uitweg / uitkomst voor fosfaatregels

- Meer dan 50% voor export
- Waterbuffelvlees is een “probleem”



Waterbuffels versus koeien
- Melkproductie

Duitsland: Bedrijf 1 
Melkproductie tijdens lactatieperioden van 270 dagen: 

2220 kg met 8,4% vet en 4,6% eiwit

Ierland:Bedrijf 2
Melkproductie tijdens lactatieperioden van 270 dagen: 

2333 kg (gemiddelde productie van 8,64 kg/dier/dag), 
bestaande uit 87,08 g/kg vet en 47,71 g/kg eiwit 

Italië: Bedrijf 3
Melkproductie tijdens lactatieperioden van 270 dagen: 

2286,8 kg, waarvan 196.44 kg vet (8,59%) en
104,05 kg eiwit (4,55%)



Waterbuffels versus koeien

- Waterbuffels drinken tot 40 liter per dag,
- Koeien tot 120 liter

- Waterbuffels zijn “bedplassers”…
- Koeien niet

- Waterbuffels kennen geen leider in een kudde
-Koeien hebben per 60-65 dieren een leidster 

in de groep



Waterbuffels versus koeien

Waterbuffels… :

- zijn van nature veel robuuster

- hebben meer weerstand tegen ziektes
- hebben een beter aanpassingsvermogen 

aan veranderingen in omgeving en klimaat

- stellen weinig eisen aan voeding-
en houderij omstandigheden 

- hebben een hoge mate van zelfredzaamheid, 
daardoor hoge levensverwachting 

en lange gebruiksduur



Waterbuffels versus koeien

Waterbuffels…

- Hun maagdarmstelsel werkt veel effectiever
minderwaardige grassen, kruiden, zelfs 

zuring en riet kunnen perfect worden verteert

- door de hogere verteerbaarheid van het opgenomen
voedsel gaan ze er veel efficiënter mee om

- deze efficiëntie maakt hun uitermate geschikt voor 
extensieve houderij

- extensieve houderij, zoals beweiding op ruige vegetatie 
en voor het beheer van (natte) natuurweiden















Saag Paneer









Dank voor jullie aandacht en interesse


