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Op  5 april is het project ”Leef mee 
met de boer en adopteer een koe” 
precies één jaar oud!!!  Reden tot 

feest, meenden wij als initiator van 
dit project, Stichting Milieubewustzijn, 

kraamkamer voor pioniers. 
Immers, een initiatief dat geheel op eigen 
en uw kracht, zonder een cent overheids-

steun geworden is tot wat ze nu is: 
een schitterend levend netwerk van boeren 

en burgers die in vrije verbinding zich inzetten 
voor duurzaam en rechtvaardig landgebruik. 

Een levend voorbeeld van hoe Nieuwe Landbouw 
bottom-up kán als je maar wil. 

Colofon
De Koevoet is een uitgave van 
’Leef mee met de boer en adopteer een koe’,
een initiatief van Stichting Milieubewustzijn, 
Noordereinde 56, 1243 JJ ’s-Graveland.
Websites: www.adopteereenkoe.nl
www.adoptacownow.org
www.milieubewustzijn.nl
E-mail: reactie@adopteereenkoe.nl
Fax: 035 - 6559360
Tel.  035 - 6559359
Banknr.  540227013

Ons landgoed, 
landgoed Boekesteyn,

waar het initiatief geboren
is, stellen wij als stichting graag

op 5 april open speciaal voor u allemaal: boeren en
burgers die we middels “Adopteer een koe” met elkaar

in verbinding hebben gebracht. Maar verder zijn ook
andere geïnteresseerde burgers en boeren welkom, want

we hebben de smaak te pakken: het initiatief mag groter worden,
we hebben genoeg koeien in de aanbieding en het hart is tot
kloppen is gebracht.  In zo’n korte tijd hebben we met steun van

velen van u de zelfdragendheid al waar kunnen maken! Wij den-
ken aan een feest zonder al te veel poespas: geen kraampjes,
maar picknick-achtig met kleden op de grond buiten, of  - bij
slecht weer - ergens binnen op tafels. We willen vieren dat - hoe-
wel de MKZ niet de wereld uit is en dat ook nooit zal zijn - we een
manier hebben gevonden om regionale duurzame landbouw,
duurzaam landgebruik en dierenwelzijn met elkaar wáár te
maken. Is het landbouwbeleid, de landbouwpraktijk in Nederland
niet een beetje ànders geworden? Is het niet ook iets van ons
geworden?
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Wat staat er op het programma?

Vanaf 18.00 uur: Welkom met een lekkere stevige boerensoep met brood
19.00 uur: Vrolijk openingsritueel, door (oud-)medewerkers van Stichting Milieubewustzijn: “tijd voor wimpels!”  
19.15 uur: “Netwerken als levend weefsel: adopteer een koe een voorbeeld!” door Dr. Eelke Wielinga, voormalig beleids-

medewerker ministerie van LNV; onlangs gepromoveerd op het onderwerp ‘Netwerken als levend weefstel’ 
19.30 uur: “De virtuele duurzame supermarkt als toekomst voor adopteer een koe” door Gerard Titulaer, directeur WLTO
19.45 uur De Rabo is er óók voor adopteer een koe! door Bart-Jan Krouwel, directeur van het directoraat

Duurzaamheid en Maatschappelijke Innovatie  van de RABObank

Vanaf 20.00 uur lopend, zittend, staand, binnen en/of buiten,
genietend NETWERKEN met adoptievrienden & vriendinnen,
adoptieboeren & boerinnen, onder het genot van heerlijke
maaltijdsoepen met broodjes. 
En verder:
• Boerderijprodukten van Adopteer-een-koe-boeren, zo

compleet mogelijk met gegevens in woord en beeld over
bedrijf en produktiewijze

• Boeren en boerinnen die over hun eigen bedrijf en pro-
duktiewijze vertellen in woord en beeld, al dan niet aange-
vuld met boerderijprodukten die u kunt kopen  

• “Boter bij de vis”, voor wie ook mee wil doen, boer en/of
burger: ter plekke kunt u een adoptieovereenkomst teke-
nen èn een boer en een koe (of meer) uitkiezen.

• Presentatie van onderzoeksresultaten over de imagover-
anderingen over en weer bij adopteer-een-koe-boeren en
adoptievrienden.

• Het Netwerk PMOV is er ook voor u, adopteer-een-koe-
boeren! Netwerken over de laatste ervaringen in nieuwe
landbouw, met o.a. Dr. Jaap van Bruchem van de
Wageningen Universiteit en Research Centrum.

• Een kijkje achter de schermen van Stichting
Milieubewustzijn: over ‘Adopteer een koe’, en  ‘Welke
spannende projecten zijn er nog meer’?

• En voor de kinderen een Loeiend spektakel: “ontwerp een
koe-zegel”, onder leiding van onze hofnar en huiskunste-
naar en Wim Bos

Kosten? Donatie?

Voor het eten vragen we van u een bijdrage van € 7,50  per volwassene en € 5,=  per kind. Het eerste drankje krijgt u
van ons als Stichting, voor de overige drankjes vragen we € 1,= per drankje (koffie, thee, sappen, bier, wijn), natuurlijk 
van duurzame kwaliteit. Hoewel wij als Stichting dit verjaarsfeestje met liefde willen bekostigen, zitten wij van project
Adopteer een koe bij wijze van verjaardagskado aan donaties te denken. Daartoe zal ter plekke een pot opgesteld zijn, 
maar u kunt ook geld overmaken o.v.v. “Adopteer een koe 1 jaar!” op rekeningnummer 3982.47.943 t.n.v. Adopteer een
koe, ’s Graveland. 



Met het openbaar vervoer
Vanaf station Naarden-Bussum (ieder uur om 6 minuten over
heel) of Hilversum Centraal (ieder uur om 1 minuut over heel)
buslijn 7 nemen en uitstappen bij de halte ‘Natuurmonumenten’
in de Gemeente ’s-Graveland. U staat nu al voor landgoed
Boekesteyn. De bus rijdt elke dag tussen 7:00 en 23:00 uur,
zaterdags vanaf 8:00 en zondags vanaf 9:00 ’s ochtends. Een
busrit duurt ruim 10 minuten vanaf station Hilversum Centraal
en ruim 15 minuten vanaf station Naarden-Bussum. U kunt
natuurlijk ook gebruik maken van de treintaxi of fietsen huren
bij station Hilversum Centraal.

Fietsen vanaf station Hilversum Centraal
Aan de voorkant van het station, begint aan uw rechterhand de
Koninginneweg (met op de hoek een bruidsmodezaak). U rijdt
de Koninginneweg helemaal af. Deze straat begint als zijstraat
van de ’s-Gravelandseweg. U slaat rechtsaf de ’s-Gravelandse-
weg op en rijdt deze helemaal uit tot u in ’s-Graveland bent. Bij
de stoplichten gaat u rechtsaf. U volgt de weg door het dorp,
tot u aan de rechterkant het pand “Bodyshop” ziet staan. 

Met de auto

VVaannaaff   AA99
Afrit 1: Gaasperplas (Weesp, richting Bussum (N236)
Afrit ‘sGraveland (Noordereinde)
Na ongeveer 1 km links parkeren op het terrein van
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten en lopen naar het pand
van de Body Shop.

VVaannaaff   AA2277 (uit de richting Utrecht en Amersfoort):
Afrit 33: Hilversum
Verkeerslichten links (Ring Zuid)
Richting ’s-Graveland aanhouden
Rotonde Hilversum uit richting 
’s-Graveland (N201, Vreelandseweg)
Na 1 km afslag ’s-Graveland, rechts (Zuidereinde)
Bij verkeerslichten rechtdoor (Noordereinde)

VVaannaaff   AA22
Afrit 4: Vinkeveen / Hilversum richting Hilversum (N201)
Afrit ’s-Graveland links  (na circa 10 km) (Zuidereinde)
Bij verkeerslichten rechtdoor (Noordereinde)

VVaannaaff   AA11
Afrit 9: Laren / Hilversum Noord
Richting Hilversum (N525)
In Hilversum rotonde Ring Noord (rechts)
Viaduct over rechtdoor
Bij verkeerslichten rechtsaf, richting ’s-Graveland 
(’s-Gravelandseweg)
In ’s-Graveland verkeerslichten rechtsaf (Noordereinde)

VVeerrvvoollggeennss  vvoooorr   AA11,,   AA22  eenn  AA2277
Na ongeveer 2 km rechts parkeren op het terrein van
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten en lopen naar het pand
van de Body Shop.

SStt ii cchhtt iinngg  MMii ll iieeuubbeewwuussttzz ii jjnn
LLaannddggooeedd  BBooeekkeesstteeyynn
NNoooorrddeerree iinnddee    5566
11224433  JJ JJ   ss--GGrraavvee llaanndd
TTee ll ..   003355--66555599335599
((ppaanndd  ““BBooddyysshhoopp””))

Routebeschrijving naar: Stichting Milieubewustzijn, Landgoed Boekesteyn



Koevoet Nieuwe Stijl
U ziet het al aan deze Koevoet: een “Koevoet Nieuwe Stijl”. We
hebben besloten om voortaan de Koevoet wat bescheidener uit
te brengen. In het eerste jaar van “Adopteer een koe” was nog
heel wat uit te leggen over het project, en voordat iedereen
een koe bij een boer had, waren we al gauw een aantal maan-
den verder. Bovendien mochten we toen vanwege de MKZ nog
niet op de boerderijen komen. 
Inmiddels zijn we een flinke stap verder. Zestig adoptiekernen
verspreid over heel het land, met 10 tot 90 burgers om zich
heen. Een schitterend levend netwerk. Hoe mooi glanzend en
beeldend en kleurrijk ook, tegen de echte praktijk kan geen
papier op! Vanaf nu zal de Koevoet dan ook meer een nieuws-
brief zijn, met mededelingen en korte verslagen over activitei-
ten en voortgang van het initiatief. En wellicht 1 of 2 keer per
jaar weer eens een stevig nummer met nieuw voer over duur-
zaam landgebruik en duurzame landbouw. Overigens: ook U
bent altijd welkom iets aan te dragen!

De DAVID-alliantie & Adopteer een koe
Op 6 en 7 april organiseert de DAVID-alliantie lokale, regionale
en landelijke ontmoetingen van burgers die zich actief willen
inzetten voor een duurzame wereld. Het doel daarbij is dat
mensen weer voelen dat zij zelf de vrijheid hebben om iets te
organiseren zoals zij het graag willen en het samenbundelen
van de krachten van verschillende groeperingen op het gebied
van duurzaamheid in Nederland. 
Uitgerekend op de vooravond van dit weekend, 5 april, hebben
we met “Adopteer een koe” ons 1e verjaardagsfeest. Naar ons
idee een activiteit die uitstekend past binnen de DAVID-alliantie
en daarom hebben we deze activiteit aangemeld.  Op zondag 7
april zullen we als initiatoren op de landelijke dag in Amsterdam
meer vertellen over ons 1 jaar jonge initiatief. Meer over de
DAVID-alliantie weten? Zie www.david-alliantie.nl, mail of bel
Margalit Laufer; margalit@freeler.nl of  030-6916832.   

E-mail gekregen? (E-mail)Adreswijzigingen?
U weet het inmiddels van ons: om papier en tijd te sparen ver-
zenden we de Koevoet het liefst per e-mail of laten we hem u
downloaden van de website. Dus bent u inmiddels handig
geworden met E-mail laat het ons dan weten. En verder; email-
adressen veranderen nogal eens. Vergeet u ons en uw boer
niet op de hoogte te houden van eventuele adreswijzigingen
Dank!!! Zo houden we een schoon bestand en krijgt u alle infor-
matie netjes thuisgestuurd.

Adopteer een koe op eigen poten
Er zijn in  het afgelopen jaar nogal eens keuzes gemaakt om
het project beter, leuker en efficiënter kortom zelfdragender te
maken. Zo hebben we er per 1 januari jl. voor gekozen om één-
malige instapkosten voor burgers  in te voeren. Door zelfdra-
gendheid hoog in het vaandel te houden kunnen we het princi-

pe handhaven van 100% ondersteuning van de
adoptievriend(in) voor de boer voor verbinding en verduurza-
ming, en daar gaat het u en ons toch óók om?!

Ook zult u koeien-nieuws voortaan altijd rechtstreeks van de
boer te horen krijgen. Bijvoorbeeld als uw koe heeft gekalfd of
het bedrijf gaat verlaten. In het laatste geval kunt u direct met
de boer overleggen over een eventuele nieuwe koe (of kalfje of
stier).  U krijgt dan van de boer een nieuw  handgeschreven
certificaat thuisgestuurd. Naar ons idee hebben we zo de com-
municatieverbinding logischer en korter gemaakt. De boer
meldt ons ook direct welke mutaties er hebben plaatsgevonden,
zodat wij vanuit ons bureau niet dezelfde koe aan nieuwe adop-
tievrienden toe kunnen wijzen. Kortom, het bureau is er voor
de eerste verbinding, het eerste contact, die verder rechtst-
reeks uitgebouwd wordt tussen burger en boer! 
Deze keuzes zijn bovenal bij ons intern gemaakt. Dat willen we
graag breder gedragen samen met jullie gaan doen. Uit de vele
leuke reacties die we hebben mogen ontvangen spreekt veel
creativiteit! Daarom stellen we voor een klankbordgroep in te
richten, bestaande uit 6 boeren, 6 adoptievriend(inn)en en 2
vertegenwoordigers uit ons team. We denken in eerste instantie
aan 3 tot 5 keer per jaar bij elkaar te komen. Als u hier belang-
stelling voor heeft, kunt u, liefst per e-mail, contact met ons
opnemen.

Small Change, een kleine verandering doet…
Kunt u het zich voorstellen: op een dag vindt u een brief in de
bus waarop staat dat er € 1447,56 op uw rekening zal wor-
den overgemaakt. Totaal onverwacht waren we blij verrast van
deze mededeling van SmallChange, een initiatief van
Nieuwenhuys Brink Crommelin Duurzaam Vermogensbeheer
(www.NBCvermogensbeheer.nl) om kleinschalige initiatieven en
projecten op het gebied van mensenrechten en milieu te onder-
steunen. De lezers van hun nieuwsbrief hadden voor 29% op
Adopteer een Koe gestemd. Allen hartelijk dank hiervoor!

Je eigen koeiensite
Sommigen van onze adoptievrienden hebben hun eigen koeien-
site gemaakt. Zo ook Dieuwke Pama uit Sliedrecht. De site is rijk
aan foto's en heeft een educatief tintje.
Surf eens langs op http://communities.msn.nl/cowlover707 . 

Beumer uit Nijbroek, een door de MKZ getroffen
bedrijf
Afgelopen 23 februari kon ik, Boris van Oirschot, eindelijk in de
mooie bruine ogen van mijn adoptiekoe kijken. Een in
Nederland behoorlijk zeldzame Jersey die Bas en Daniëlle in
Denemarken hebben gekocht nadat hun bedrijf geruimd was.
Om eerst orde op zaken te stellen met hun circa 80 nieuwe
koeien hadden Bas en Daniëlle, ondanks dat ze zich als een
van de eersten hadden aangemeld, gewacht met de boerderij-

Overig nieuws



dag. Ze hebben onze slogan crisis als kans wel heel letterlijk
genomen en hebben van de situatie gebruik gemaakt om hun
idee om over te stappen naar een biologische bedrijfsvoering te
versnellen. Dat bracht natuurlijk veel extra werk en onge-
makken met zich mee waar ze zich tot nu toe prima uit weten
te redden. Ga zo door, Bas en Daniëlle!
De boerderijdag is ze goed bevallen: “Ik vind al die vragen
geweldig,” aldus Bas in het lokale dagblad, “ krijgen mensen
een beter beeld van wat een boer nu eigenlijk doet en dat
kweekt begrip.” Er bleken ook aardig wat adoptieouders tussen
te  zitten die de handen wel uit de mouwen wilden steken en
van de zomer eens een dagje mee te komen helpen. Bas en
Daniëlle denken aan een paar meewerkdagen in juli en augus-
tus. Maar het moet natuurlijk wel passen met het werk. Ook
liepen er in de Nijbroekse stal veel naamloze koeien rond. Na
de boerderijdag gelukkig niet meer: Dana Blue, Maxima, Hanna
en Maneschijn heten ze nu. Als u ook een naamloze adoptiekoe
hebben gekregen, en u heeft een mooie bedacht, laat u het
ons dan weten?

Volgende boeren-introductiedag
De inmiddels zesde Introductiedag voor nieuwe boeren wordt
gehouden op 18 april 2002 op Landgoed Boekesteyn in ’s-
Graveland, van 10.00-15.30 uur. De dag is gratis voor u als
adopteer-een-koe-boer, maar een vrijwillige bijdrage is van
harte welkom. Als u als boer nog niet op een eerdere introduc-
tiedag geweest bent graag minimaal een week van te voren
aanmelden. Dan weten wij op hoeveel mensen we moeten reke-
nen. 
Een boeren-introductiedag wordt in principe 4 x per jaar
gehouden en is een belangrijk (verplicht) onderdeel in het tra-
ject om adopteer-een-koe-boer te worden. Op zo’n introductie-
dag wordt veel informatie over het project gegeven en wat de
wederzijdse verwachtingen inhouden: Wat bedoelen we met
commitment, verbinden en verduurzamen? Wie doet wat in het
hele proces? Welke mooie voorbeelden zijn er al waar nieuwe
adopteer-een-koe-boeren hun voordeel mee kunnen doen? 
Daarnaast is er op deze dagen veel ruimte voor “boeren hel-
pen boeren”; een stimulerende uitwisseling tussen boeren
onderling over ieders ingevulde bedrijfsprofiel (een quickscan
over de duurzaamheid van het bedrijf op dit moment, op 3
sociale, 3 ecologische en 3 economische thema’s). gevolgd
door ruimte voor ieders intenties voor het komend jaar; en tot
slot een vooruitblik op de komende ontmoeting met de adoptie-
vriend(in)nen op de boerderijdagen.

24 september 1e jaarlijkse landelijke boerendag!
De eerste “jaarlijkse landelijke boerendag” voor alle aangeslo-
ten ‘Adopteer een koe’-boeren zal dit jaar gehouden worden op
24 september 2002. Plaats: op Boekesteyn, of bij 1 van de
aangesloten bedrijven. Dit wordt t.z.t. bekendgemaakt. Wellicht
besluiten we om dit na deze eerste keer op te splitsen in

regio’s. Op welk bedrijf zouden wij/de boeren te gast kunnen
zijn? Bij u? Laat het ons weten!

Kort verslag van de “Eet mee met de boer”-dag
Op de boerendagen bij het invullen van de bedrijfsprofielen is
gebleken dat de bedrijven die aan produktverkoop aan huis
doen er economisch echt beter voor staan. Dat kan ook haast
niet anders als je weet wat je bijvoorbeeld krijgt voor het vlees
per kilo (€ 1 tot 2) als het naar het slachthuis gaat en wat je
krijgt als je het zelf verkoopt (€ 5-15). Veel blijft hangen in de
tussenhandel. Direct aan huis verkopen vraagt uiteraard extra
kosten en tijd (oa slagerskosten, pakketten verzorgen, mensen
ontvangen, administratie), maar een diversiteit aan boeiende
voorbeelden onder onze adopteer-een-koe-boeren werkte  heel
stimulerend. 
Op verzoek van een aantal boeren zijn wij 12 februari om de
tafel gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken, en te kij-
ken in hoe het ‘adopteren’ van landbouwhuisdieren en directe
verkoop van boerderijproducten aan huis samen te brengen
zijn. Een extraatje dus dat niet in het standaardpakket van
‘Adopteer een koe’ zit. U kunt een verslagje inclusief adressen-
lijst van geïnteresseerde boeren van deze dag bestellen door
€ 5,- over te maken op rekening nummer 540227013 o.v.v.
verslag eet mee met de boer. 

Adopteer een varken
Op dezelfde Eet-mee-met-de-boer-dag hebben we tevens uit-
voerig de mogelijkheid  besproken om “Adopteer een varken”
in de wereld te zetten. Dat is wat lastiger omdat varkens vaak
sneller het bedrijf verlaten en niet altijd individueel herkend
worden. Toch denken we een aantal zeugen te hebben die voor
adoptie in aanmerking komen. Voordat we er echt aan begin-
nen willen we wel graag reactie van geïnteresseerden. Dus
heeft u interesse om een varken te adopteren of weet u iemand
die interesse heeft: laat het ons weten op info@adopteereen-
koe.nl. Ook zijn we op zoek naar iemand(en) die (vrijwillig) de
administratie en contacten voor zijn/haar/hun rekening wil
nemen.

Volgende vrijwilligersdagen
Elke derde dinsdag van de maand houden we een vrijwilligers-
dag. Komende maanden dus op 19 maart, 16 april, 21 mei, 18
juni en 20 augustus. En als we de verzending van bijvoorbeeld
de Koevoet niet precies op deze datum kunnen mikken, ook op
andere dagen. We hebben inmiddels een fijne groep mensen
die regelmatig helpen. Mocht u ook eens een kijkje achter de
schermen willen nemen, laat het ons weten!

En verder: wie o wie helpt mee met (de voorbereidingen van)
het feest? Daarbij denken we aan opzetten, afbreken, gasthe-
ren en keukenhulpen. Op het antwoordformulier kunt u zich
aanmelden!



Overzicht boerderijdagen

Als vanouds in De Koevoet weer het vertrouwde overzicht. Door de boerderijdagen in de koevoet aan te kondigen hopen we de
boeren het werk van de uitnodigingen sturen te ontnemen. Als de open dag van uw boer er niet bij staat… Tja, een aantal boeren
heeft net de boerderijdag achter de rug of beraden zich nog op de juiste datum en invulling

Nieuwe boeren zijn aangemerkt in de tabel met een *, dus als u nog burgers met interesse weet in hun buurt…
Ondertussen is bij ons op kantoor de kaart van Nederland met deelnemende boerenbedrijven mooi vol aan het raken. Alleen men-
sen in en rond Doetinchem, de bollenstreek, ’s-Hertogenbosch, Zeeland en Zuid-Limburg wachten nog altijd op een koe bij hun in
de buurt.

Aduard* Schooleman
Almere Saat 20-apr-02 
Ambt Delden Scholten
Bears Swetteblom
Beneden-Leeuwen Hoefnagel
Bergambacht Bos 25-mei-02 
Beuningen* Hermans
Bolsward Brandsma
Bunschoten Huijgen 20-apr-02 
Dalfsen Scholten 23-mrt-02 
Dalfsen Jalink 18-mei-02 
Dalfsen* Pasman
Delft* van den Berg 20-apr-02 
Drachten Oosterhof 23-mrt-02 
Dreumel Vink 27-apr-02 
Drimmelen* Saarloos
Drogeham Krol 16-mrt-02 
Eemnes Overeem 16-mrt-02 
Egmond aan den Hoef* Landsbergen
Erichem Robbers
Erp* Heeswijk
Groenekan Bogaard
Haaksbergen Onland
Hardinxveld-Giessendam de Wit
Harlingen Koekkoek
Hasselt Teuben
Hilversum Jansen 06-apr-02 
Kamerik Laan 11-mei-02 
Kamerik* Kastelijn
Linschoten Kool 23-mrt-02 

Lopikerkapel* Verhoef
Middenbeemster Velzebroek 23-mrt-02 
Mijdrecht* de Graaff
Naarden van Dijk
Nieuw Balinge Drenthe Hooge Stoep 23-mrt-02 
Nijbroek Beumer
Noordeloos Bouwman 23-mrt-02 
Noordeloos de Jong 27-apr-02 
Nuenen Adriaans
Oostwoud Blokker 23-mrt-02 
Pingjum* van den Ende
Putten van de Beek 06-apr-02 
Roodkerk Schipper
Slootdorp Lont 23-mrt-02 
Sondel* Deinum
Spaarnwoude Dijkstra
Sprundel de Bont
Terwolde Bosgoed 04-mei-02 
Vinkenbuurt* Hiemstra
Wageningen Wieringa
Weesp ter Beek 06-apr-02 
Westerbeek Verstraten
Wilnis* Samsom
Wintelre* Klessens
Winterswijk Voortwis
Woubrugge van Santen 13-apr-02 
Wythmen * Mulder 22-juni-02
Zegveld Spruit 13-apr-02 
Zegveld* de Vink
Zoeterwoude* van Rijn 09-feb-02 


