
Vijfde jaargang nr. 23, december 2005

Colofon

De Koevoet is een uitgave van de Stichting Koevoet,
Van der Zaenlaan 37, 1215 SJ Hilversum
Website: www.adopteereenkoe.nl
E-mail: info@adopteereenkoe.nl
Bankrekening nr. 3982.47.943

Nieuwe stichting zet AEK voort

Adopteer een Koe wordt per 1 januari 2006 ondergebracht in 
een nieuwe stichting. Zo komt de adoptie-actie meer op eigen benen,

maar de nieuwe stichting gaat ook andere activiteiten uitvoeren om de
banden tussen boeren, tuinders en burgers aan te halen. 

Het plan hiervoor werd gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst 
van adoptieboeren op 4 november jl. 

Die ontvingen het met instemming – en unaniem.

De nieuwe stichting krijgt de naam ‘Koevoet’. Een vertrouwde naam voor de betrokke-
nen bij Adopteer een Koe – zo heet immers de nieuwsbrief. Maar het is een veelomvattend

woord, dat ook bruikbaar is voor andere initiatieven. Bijvoorbeeld de actie die plaatselijke ver-
banden van boeren, tuinders en consumenten wil verwezenlijken: Lokale boer/consumensverbanden

(LBC). De bedoeling daarvan is dat boeren en tuinders een hechte kring van klanten/sympathisanten om
zich heen krijgen, die niet alleen producten afnemen, maar zich ook op andere terreinen met hun boer of tuinder

verbinden. Zowel de provincies Gelderland en Overijssel als het VSB-fonds hebben er onlangs subsidies in gestoken. 
Ook LBC kan dus haar ei kwijt in de nieuwe stichting.  En wat daar geëxperimenteerd en geleerd wordt, kunt u dus voortaan ook

lezen in de Koevoet. Bij LBC zijn overigens ook tuinderijen aangesloten. Dit vraagt ook om het ontwikkelen van aanvullende duur-
zaamheidsprofielen, de mooie ‘sterren’ die elk bedrijf bij de start van AEK en in principe jaarlijks daarna moet invullen, om aan te

tonen hoe het bedrijf verduurzaamt op ecologisch, economisch en sociaal niveau, een soort duurzaamheidsjaarverslag dus, 
maar dan niet in woord, maar in beeld.

‘En er is ruimte voor méér van dit soort acties onder het zelfde dak’, vertelde Anne Stijkel de aanwezige boeren en boerinnen. 
Stichting Milieubewustzijn – die Adopteer een Koe in 2001 in het leven riep – wordt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort opge-
heven. Een van de grotere geldgevers heeft zich onverwacht teruggetrokken, waardoor het bestuur besloten heeft om alle activi-

teiten te stoppen, ondanks dat het team doorstartmogelijkheden zag.  AEK zal vanaf nu dus puur moeten draaien op de contribu-
tie van de boeren, en op subsidies voor aanvullende projecten als LBC. Naast dankbaarheid voor alles wat Milieubewustzijn voor
AEK gedaan heeft, en naast een nog wat wankel gevoel (we moeten meer doen in minder tijd) is er nu ook trots; als boeren en

burgers en koeien gaan we er helemaal zelf voor staan!  

Lees verder op pagina 2 ...
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Bericht van de Eemlandhoeve

Het is alweer een tijdje geleden dat jullie iets van de
Eemlandhoeve gehoord hebben. De vakanties zijn weer achter
de rug en onze koeien genieten van het zonnetje na het vele
regenen: veel lekker gras! We hebben sinds twee weken ook
eindelijk weer een nieuwe eigen stier, Twan. Een lieve lobbes
maar wel een reus. De rest van het koppel lijkt hem prima te vin-
den en zo te zien kalveren onze koeien volgend voorjaar pre-
cies op het goede moment. De laatste weken hebben onze laat-
ste vaarskoeien ook gekalfd; maar zo midden in de zomer afkal-
ven is voor niemand optimaal. Net als de vogels, leggen ook
onze koeien het liefst in mei hun ehhh....

We hebben genoten op de adoptie ouder bijeenkomst van 28
mei en hebben daar erg leuke herinneringen aan. Op de dag
zelf was het een gezellige drukte, dankzij uw grote opkomst en
de combinatie met de Landelijke Fietsdag die ook de
Eemlandhoeve aandeed. 

Helaas heeft niet iedereen zijn/haar koe kunnen knuffelen en
zijn ze zo in de wei niet altijd tot dichtbij te benaderen, maar wij
hopen dat jullie een gezellige dag hebben gehad. Hopelijk zijn
jullie er de volgende keer weer bij. 

Op 4 juni hadden wij ook nog ons eerste grote
Schaapscheerderfeest waar allerlei boeren uit de buurt zich
met stalletjes presenteerden, 330 schapen door 1 Australiër
(!!) van hun winterjas werden ontdaan en blije honden keer op
keer met de kudde hun kunsten vertoonden; een succes met
750 bezoekers ondanks de heftige regen. Volgend jaar doen we
het weer. U zult daar ook van horen!

Vervolg van pagina 1 .

In de bijeenkomst van adoptieboeren is ook een begin gemaakt
met het kiezen van een bestuur, dat minimaal vier en maximaal
acht leden zal tellen: voor 50% bestaande uit boeren en voor
50% uit burgervrienden. Inmiddels is dat proces vrijwel rond;
als boer(inn)en nemen zitting in het bestuur Monique van der
Laan uit Kamerik, en Piet van IJzendoorn uit Zeewolde. Als bur-
gervrienden hebben we Boris van Oirschot, Tineke Benist en
Harm Koopmans bereid gevonden. Dit bestuur gaat met frisse
zin aan de slag, vertrouwend op het ondernemende, slagvaar-
dige team.

Van de veranderingen bij Adopteer een Koe zult u als adoptie-
vriend weinig merken. De huidige medewerkers blijven hun
diensten leveren, maar nu als individuele, zelfstandig onderne-
mers, of als vrijwilliger.
Anne Stijkel blijft vanaf 1 januari als onbezoldigd adviseur voor
bestuur en team beschikbaar, maar zal zich verder alleen bezig
houden met  verdiepingsprojecten zoals LBC, Buurderij en
Associatieve Economie, samen met Gerwin Verschuur van het
centrum voor landbouw en milieu (CLM). Karina Hoed trekt zich
na 2,5 jaar toegewijde diensten terug uit administratie en com-
municatie. Die taken zal Monique Vermeulen, boekhoudster van
het eerste uur bij dit project, erbij nemen. Waar het te inhoude-
lijk wordt, zal zij doorverwijzen naar Gerwin. Bovendien gaat
Gerwin mij ondersteunen in de redactie van het blad Koevoet,
nu immers de doelgroep breder wordt.  

Wat ook verandert zijn de bankrekeningnummers. 
Na 31 december worden die opgeheven. Alleen het huidige
nummer bij de Rabo-bank blijft bestaan: 3982.47.943 t.n.v.
Adopteer een Koe.
Verder verandert de plaats van uitvoering. Adopteer een Koe,
en in ruimere zin Stichting Koevoet dus, is inmiddels vertrokken
uit ’s Graveland. Ons nieuwe postadres is Van der Zaenlaen 37,
1215 SJ Hilversum. Het nieuwe telefoonnummer is nog niet
bekend; voorlopig kunt u mij bellen op 06-55141014. Maar
emailcontact heeft de voorkeur: vermeulen-hartendorp@hetnet.nl of
johan.tes@quicknet.nl

De vlag mag wat ons betreft dus weer uit! En dat brengt ons op
het laatste thema van dit jaar: help ons over de drempel naar
dit nieuwe begin…. We hebben o.a. nieuw PR-materiaal en
nieuw briefpapier nodig i.v.m. het nieuwe adres. Dit alles om als
gloednieuwe stichting Koevoet de zaak nog meer kracht bij te
zetten. De zaak van adopteren en associëren, mens- dier en
aardewaardig. Met nog meer vrienden en nog meer boeren!
En hoewel we veel vrijwillige hulp krijgen, is er nog altijd geld
nodig. We hopen dat we mogen rekenen op een extra financië-
le bijdrage van uw kant.  Dat zou een fantastisch kerstcadeau
zijn…

We wensen u en onszelf in ieder geval  een goed uiteinde en een
Loeigoed begin van 2006!  

Johan Tesselaar



De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu wil
begin 2006 een Burgerinitiatief indienen bij de
Tweede Kamer om te pleiten voor een andere manier
van bemesting. Wat hebt u daar nu mee te maken,
denkt u misschien? Op het eerste gezicht niet zoveel,
maar toch willen we u graag deelgenoot maken van
ons plan. Een plan om de bodem, de weidevogels en
het grond- en slootwater in Nederland beter te
beschermen. En daarmee ook ons voedsel.

Een boerenbedrijf is een kringloop: bodem, plant, dier en ons
voedsel hangen nauw met elkaar samen. Om goed voedsel
voor mens en dier te produceren is een vruchtbare bodem
nodig. Vruchtbare grond krijg je onder meer door er goede
mest op aan te brengen. En daardraait het Burgerinitiatief om. 

Om de uitstoot van ammoniak uit dierlijke mest terug te drin-
gen, bedacht de overheid zo’n tien jaar geleden een techni-
sche maatregel: boeren moeten sindsdien hun dierlijke mest
ondergronds aanbrengen, dit heet zoden-bemesten of injecte-
ren. Het idee erachter: dan kan de ammoniak niet in de lucht
komen.

Maar de laatste jaren zien steeds meer boeren (vooral melk-
veehouders, want zij hebben grond), dat deze manier van
bemesten erg slecht is voor de bodem. De vruchtbaarheid holt
achteruit, weidevogels blijven weg, de bodem is beschadigd en
verdicht. (In Duitsland is zodenbemesting om deze reden juist
ten strengste verboden!)

Een grote groep melkveehouders heeft zich jaren geleden ver-
enigd in de VBBM, omdat zij zich zorgen maken over die afne-
mende bodemvruchtbaarheid. Maar de overheid houdt voet bij
stuk en ontkent de schade aan de gronden. 
VBBM boeren voeren hun koeien veel minder eiwit, gebruiken
aanzienlijk minder kunstmest en passen natuurlijke middelen
toe om de kwaliteit van hun mest te verbeteren. Deze mest
bevat aantoonbaar minder schadelijke ammoniak en stinkt
niet! Ook brengen ze uit principe hun mest bovengronds aan.
Helaas is dit nu tegen de wet. VBBM boeren voeren een duur-
zame bedrijfsvoering: het Natuurlijk Kringloop Systeem. Dit
kringloopsysteem maakt dat weidevogels neerstrijken op de
percelen van VBBM -boeren; dat er weer vis in de sloten zit en
dat er veel wormen en andere organismen in de bodem leven. 

De VBBM wil met het indienen van een Burgerinitiatief berei-
ken, dat leden die aan duurzame milieunormen voldoen, hun
dierlijke mest, net als vroeger, weer óp het land mogen aan-
brengen en niet ondergronds. Ze zijn ervan overtuigd, dat
alleen een gezonde bodem gezond voedsel kan leveren.

Wij vragen u hierbij om dit Burgerinitiatief te steunen. Dit kunt
u doen door een handtekeningenlijst in te vullen. Wij hebben
namelijk 15.000 handtekeningen nodig, om een dergelijk ini-
tiatief te kunnen indienen. Doet u mee?

Als u eerst meer informatie wil, kijk dan op onze website
www.vbbm.nu of neem contact op met Diana Saaman,
Telefoonnummer: 0314 - 680780 of 06 - 51451614.

Op de site (of bij VBBM, De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten, tel.
06 - 25 22 33 32) kunt u ook een handtekeningenlijst downlo-
aden of aanvragen.

Boerderijdag in de Biesbosch

Uit de dichte mist die over de Biesbosch hangt, doemt het open
pontje op. De hele familie Saarloos is aan boord om ons “de
adoptie-ouders” te begroeten. 

Een mooie vaartocht volgt door de steeds smaller en ondieper
wordende kreken waarbij boer Jan er een spannende tocht van
maakt; hij laat de pont vast lopen, meert af in het struikgewas
zodat wij tot onze oksels in de brandnetels verdwijnen en neemt
ons mee door het open veld waar een kudde onstuimige paar-
den op ons afstormt. Uiteindelijk bereiken we “onze”
Hooglanders. Daar worden we toch wel even stil van.... 

Om de beurt mogen we met Jan mee “achter de dijk” om ze te
begroeten. Jan heeft eerst even – alleen – om toestemming
voor ons hoge bezoek gevraagd. Maar vandaag hebben ze er
gelukkig zin in en staan ze ons rustig aan te staren. 
Onze nogal pluizige kleine Joke is natuurlijk de allermooiste en
liefste. En ook haar moeder en oma zijn van de partij.
Ontzettend mooi om deze grote kudde prachtige dieren in zo’n
natuurlijke leefomgeving te zien. Eigenlijk zou het zo toch altijd
moeten zijn, mijmeren we lui liggend in het hoge gras. 

Maar Jan laat ons uit onze droom ontwaken, en met grote pas-
sen laten we deze pure natuur voor even achter ons. Het was
een heerlijke dag vol natuur, rust, informatie, brabantse gast-
vrijheid van Ellie – van koetjesreep tot bavaria bier – mist en
zon en onze Hooglanders natuurlijk. 

Familie Saarloos, bedankt en tot de volgende keer! 

Margot den Biggelaar en Patric Vlemmix

Wereldkoe…

Boeren proberen Nederlandse bodem te redden



Wéér zeven nieuwe boeren bij AEK

Adopteer een Koe loopt als een trein. Niet alleen krijgen we nog
vrijwel dagelijks nieuwe adoptievrienden bij – ook steeds meer
boeren sluiten zich erbij aan. De afgelopen maanden hebben we
er 7 mogen verwelkomen.

Hoeve Romsicht, Tijnje
Appie en Mia Oosterloo-Stark passen prima in het project. Op
veer tien hectare eigen grond en 10 hectare van
Staatsbosbeheer houden ze koeien van het Oostenrijkse ras
Simmenthaler. Dat zijn van nature rustige, vriendelijke dieren
waar je probleemloos tussen kunt ‘verblijven’. 
De koeien bevallen hier bij voorkeur in de zomer. En de kalve-
ren blijven bij de moeder: de hele zomer zelfs én de daarop vol-
gende winter. 
Romsicht is een kleinschalig biologisch bedrijf, omgeven door
weiland, bos en water, waar je behalve vee ook kippen vindt, en
een boomgaard. En je hoeft er niet alleen met open dagen van
Adopteer een Koe te komen: er is in de boomgaard ook een
kleine camping  ideaal voor liefhebbers van wandelen, fietsen of
vissen. Je kunt zelfs je eigen paard meebrengen; dat kan op de
boerderij gestald worden. 
Meer wetenswaardigheden vindt u op hun eigen internetsite:
www.romsicht.nl

Hoeve Romsicht, Riperwalden 4, 8406 ET Tijnje. Tel. 0513-
572612 

Gerda Tupker, Soest 
Aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug ligt het boerenbedrijf
van Jan en Gerda Tupker. Wat ze twintig jaar geleden begonnen
als hobby, is nu hun broodwinning: een 60-tal koeien vormt de
kern van een vleesveebedrijf. 
Het bedrijf mag dan gegroeid zijn, hun uitgangspunten zijn
onveranderd: vee fokken met respect voor de natuur en de die-
ren, en met het oog gericht op de toekomst. 
De kalveren blijven hier minstens een half jaar bij de moeder,
grazend in de weilanden en natuurgebieden rondom Soest.
Hoewel ze niet officieel als biologisch te boek staan, werken ze
zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Zo veel
vertrouwen genieten ze bij familie, kennissen en vrienden, dat
ze op hún verzoek zijn begonnen met de verkoop van vlees aan
huis. 
Meer bijzonderheden over het bedrijf, de dieren en de activitei-
ten die ze organiseren, vindt u op hun internetsite: www.schoon-
natuurvlees.nl

Gerda Tupker, Insingerstraat 13, 3766 MA Soest, tel. 035-
6016991

Van der Laan, Oudesluis 
‘We hadden nog nooit gehoord van Adopteer een Koe - tot we

in 2005 op familiebezoek waren. En het sprak ons meteen aan’,
vertellen Piet en Margriet van der Laan. (Inderdaad: die familie
zijn Koos en Monique van der Laan – een van de eerste AEK-
boeren)
‘Het is heel belangrijk dat boer en burger dichter bij elkaar
komen. Het maakt de mensen ervan bewust dat de boer dicht
bij de natuur staat en aan het begin staat van de productie van
gezond en verantwoord voedsel. 
Maar dat niet alleen: we ontvangen vaak basisschoolklassen op
ons bedrijf, en aan de vragen die we dan krijgen kun je merken
dat burgers niet alleen ver van de boeren afstaan, maar ook dat
hun mening gevormd is door het vaak negatieve beeld dat de
media schetsen. Hopelijk kunnen we met Adopteer een Koe óók
een steentje bijdragen aan een eerlijke en realistische kijk van
de burger op de boer.’ 
De familie Van der Laan houdt 20 melkkoeien en 15 stuks jong-
vee, op 14 hectare grasland direct achter hun boerderij.
Daarnaast hebben ze flink wat schapen die o.a. de dijken in de
omgeving begrazen. 

Piet en Margriet van der Laan, Grote Sloot 494, Oudesluis Tel.
0224-221461 

Donker, Oudesluis 
De Korte Ruigeweg in Oudesluis is een bijzondere weg: de
bomen aan weerskanten zorgen voor een groene overkapping
die je totaal doet vergeten dat je je bevindt in een van oor-
sprong prachtig poldergebied dat door intensieve bollenteel
zowat verwoestijnd is. 
Midden in die woestijn ligt een klein boerenbedrijf dat dapper
standhoudt tegen de oprukkende ‘omgronding’. Dat klinkt  als
een verhaal van Asterix, maar dat gevoel komt onwillekeurig bij
je op. 
Het is de boerderij van Piet Donker: enkele hectaren biologisch
gras voorzien een zeventiental koeien van eten. Bijzondere
koeien zijn het, want ze zijn stuk voor stuk met pensioen. Maar
Donker vertikt het om ze te laten slachten: “ze hebben me inko-
men gegeven, en plezier in mijn beroep  ik gun ze een rustige
oude dag”, vertelt hij. En dus lopen en liggen de dames gemoe-
delijk en altijd in een grote groep in de grazige weiden. Er is nog
maar één koe geadopteerd  maar dat is dan wel meteen de oud-
ste: zeventien jaar is ze.
Wie die bijzondere boerderij eens van dichtbij wil bekijken, is van
harte welkom. Want niet alleen is er een kleine camping, je kunt
ook logeren in een appartement dat ooit een stal was. 

P.C. Donker, Korte Ruigeweg 51, Oudesluis (tel. 0224-591701) 

Hoeve De Meierij, Loenersloot 
Het echtpaar Kreuger drijft in Loenersloot een zoogkoeienboer-
derij. Je vindt er een 35-tal moederdieren, die vrijwel altijd op de
natuurlijke manier hun kalf ter wereld brengen. Ruim acht maan-



den ‘voeden ze dat zelf op’, tot de kalveren in de herfst naar
hun eigen potstal verhuizen om daar te worden afgespeend. De
moeders zijn dan doorgaans alweer drachtig (daar hebben ze
een eigen stier voor) zodat ze tussen januari en april hun vol-
gende kalf ter wereld brengen. 
De Meierij is een ‘natuurlijke’ boerderij: er worden geen kunst-
mest, antibiotica en groeibevorderaars gebruikt en alleen
natuurlijke voeders. Het uitgangspunt is namelijk om zoogkoei-
en te houden op een diervriendelijke manier - met het oog op
de toekomst en vooral met respect voor natuur en leefomge-
ving. 
“We zien onszelf eerder als landschapsonderhouder dan als
veehouder” zeggen de Kreugers er zelf van. 
Bijna overbodig om te melden dat de familie (ook zoon Hendrik
helpt vaak) ook aan slootkantbeheer doet. Zo scheppen ze de
omstandigheden voor de groei van allerlei wilde planten en
kruiden.`
Is uw belangstelling gewekt? Kijk dan eens op hun eigen inter-
netpagina’s: www.betervlees.nl

Gerrit en Willy Kreuger-Zagt, Polderweg 6, 3634 AC
Loenersloot, Tel: 0294-232349 of 06-21551427 

Boerderij Hazenveld, Kockengen 
De rugstreeppad. We kennen allemaal de verhalen dat ze door
hun aanwezigheid bouwprojecten hebben stilgelegd. Want ze
zijn zeldzaam, en dus beschermd. Maar hebt u er wel eens een
gezien? Of gehoord?
Op de minicamping van boerderij Hazenveld is dat de gewoon-
ste zaak: snorrende padden, kwakende kikkers. 
Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar die camping ligt
in Kockengen. Een groene oase van rust tussen Utrecht en
Amsterdam. Hij is eigendom van Piet van de Geer en Marianne
Hoekstra, die samen ook de naastgelegen kleinschalige melk-
veehouderij bestieren.
Dankzij agrarisch natuurbeheer vind je hier schitterende sloot-
kanten en talloze weidevogels, je kunt helpen melken of kalfjes
voeren, of wandelen en fietsen in een prachtige omgeving. Want
ons land is nog op zo veel plaatsen zo ontroerend mooi! 

Boerderij/minicamping Hazenveld, Laag Nieuwkoop 36, 3628
GC Kockengen. Tel. 030-6663372 of 06-23077115. E-mail:
camping@boerderijhazenveld.nl
Er is een folder beschikbaar. En meer informatie vind u op
www.indebenendoordevenen.nl 
Of weet u wat? Kom gewoon zelf eens kijken! 

Thom de Groot, Grouw 
Er is veel bijzonder aan Thom de Groot en zijn boerderij. Om
met de laatste te beginnen: zijn 60 Fries-Hollandse melkkoeien,
30 schapen en drie paarden lopen op weilanden die al vierhon-
derd jaar lang als weidegrond worden gebruikt, en waar nog

nooit een mensenhand heeft ingegrepen. De grassen en krui-
den die er groeien, stonden er in 1600 ook al! 
‘Die soortenrijkdom levert ’s zomers een melk op waarbij je je
vingers aflikt’, vertelt hij enthousiast. ‘Je staat er misschien niet
bij stil, maar er is een wereld van verschil tussen biologische
melk van dit soort weilanden en melk die van een intensieve
veehouderij komt.’ 
Thom doet veel aan natuurbeheer: niet alleen wat betreft het
plantenleven, maar ook aan de bescherming van weidevogels.
Het water rond zijn bedrijf is zó schoon dat de koeien gerust uit
sloot kunnen drinken. ‘Zolang tenminste de overheid niet
ingrijpt. Want niet alleen houden ze ons vanuit vliegtuigen en
auto’s in de gaten, maar ik las onlangs dat er zelfs satellieten
zijn waarmee boerderijen worden bekeken. Ik heb niks te ver-
bergen, maar op zo’n moment voel ik me behoorlijk bedreigd.’ 
Thom is bij de overheid trouwens geen onbekende: hij was voor-
vechter en woordvoerder van ‘oormerkweigeraars’. Hij heeft
daar ongelofelijk veel werk ingestoken, maar. . . met goed resul-
taat. Weigeraars zijn nu niet meer illegaal  er is een regeling,
zodat ook zijn eigen vee niet de pijn hoeft te doorstaan van die
lelijke gele flappen in het oor.
‘En nu begint hettzelfde gedoe met schapen: ook die willen ze
oormerken. Neeee, werd me gezegd: we kunnen geen uitzon-
dering maken. Nou, dan kennen ze Thom de Groot toch nog niet
goed!’ 

Thom de Groot, Goatum 1, 2001 ZB Grouw. Tel. 0566-621465 



Het verhaal van Dorus de stier

Sinds september 2005 ben ik de trotse adoptiemoeder van
Dorus de stier.

Ik wil hierbij dan ook ‘zijn verhaal’ vertellen en mede hierdoor
aandacht vragen voor de stieren in Nederland.
Dorus ben ik tegengekomen op een fantastische biologische
(bijna biologisch-dynamische) boerderij waar de meeste dieren
helemaal geen klagen hebben.

Deze boer, in De Glind, is welwillend voor zijn dieren. Zo heeft hij
zijn koeien in een tamelijk zeldzaam staltype: de hellingstal. De
vloer daarvan loopt naar het midden toe iets omhoog. Het verse
stro komt bovenop en de dieren lopen dat zelf omwijd.
Tegelijkertijd vermengen ze het met de mest. In de loop van de
tijd belandt de mest automatisch onder aan de randen, en daar
wordt het ’n paar keer per dag automatisch weggehaald.

Ik was in augustus van dit jaar op de boerderij om de cursus
telepatisch communiceren met dieren te volgen. Stomverbaasd
was ik dan ook toen ik met Dorus in gesprek ging.
Hij overweldigde mij met zijn verdriet en vertelde dat hij zich een
nummer voelt. Hij is daar alleen om voor het nageslacht te zor-
gen (zei hij). Ook hij zou graag net als de koeien graag in de
wei willen grazen. Hij komt zijn kleine behuizing ook nooit uit. Dit
alles maakt hem verdrietig.
Ik heb hem geprobeerd te troosten door vers gras voor hem te
plukken en hem op zijn taak gewezen. Ik heb hem verteld dat
hij de belangrijkste taak op de  boerderij heeft, zonder hem is
er immers geen nageslacht. Hij is de spil in het geheel.
Dit heeft mij met beide benen op de grond gezet en doen reali-
seren dat dit  niet alleen voor Dorus geldt, maar waarschijnlijk
voor de meeste stieren in Nederland. 

Dorus heeft het waarschijnlijk op deze boerderij in vergelijking
met andere boerderijen veel beter. Als andere boerderijen al
een (dek)stier hebben!  Het schijnt dat het werken met
(dek)stieren niet zonder gevaar is. Na een jaar of 3, 4 wordt
een stier te groot en sterk. Mede hierom gaat Dorus waar-
schijnlijk met een jaartje weer weg van de boerderij om plaats
te maken voor een jongere generatie. Ik zou graag zien dat het
verblijf van Dorus groter wordt, het liefst met een uitloop naar
buiten. Ik zou hem voor zijn vertrek nog graag in de wei zien
grazen.
Mijn gevoel zegt ook dat dit moet kunnen. Misschien is het te
laat voor Dorus, maar de volgende zou ik zeker een diervrien-
delijker leven toewensen evenals alle andere stieren in ons land.

Ik ben dan ook benieuwd hoe andere boerderijen met hun stie-
ren omgaan? Misschien kunnen we als adoptievrienden ideeën
uitwisselen; als er een goed plan ligt, kunnen meerdere boer-
derijen hiervan profiteren. Tevens komt er zo aandacht voor de
huisvesting van stieren en hun leven in Nederland.

Hopelijk geeft dit stuk een hoop positieve feedback. Opdat
(mijn) Dorus en andere stieren in Nederland een diervriendelij-
ker leven krijgen.

Linda Goodings
Noot van de redactie
Het adoptiegeld van Linda wordt alléén voor Dorus gebruikt: er
komen lichtdoorlatende platen op het dak van zijn stal.

Nieuws over Hoeve Ackerdijk

(Voor degenen die niet op de open dag konden zijn)
We hebben vorig jaar een nieuwe stal gebouwd, sommigen van
jullie hebben deze al gezien. De oude stal wacht nog op een
nieuwe bestemming, we willen daar een vergader/ontvangst-
ruimte van maken met de mogelijkheid van een gastenverblijf.
We willen dan ook iets van ons eigen bedrijf gaan verkopen, we
denken aan rund- en lamsvlees, ijs en melk.
De inkomsten uit het bedrijf lopen verder terug. Dit compense-
ren door méér te gaan produceren met efficiëntere methoden
willen we maar beperkt toepassen. We zien de veebedrijven ver-
der doorgroeien naar een dubbele productie dan wat wij pro-
duceren.
We willen niet van biologisch produceren afstappen, dit betekent
nog wel een verdere verzwaring van de biologische regels uit
Europa.
We zijn nog steeds zorgboerderij voor de GGZ uit Delft; we heb-
ben vijf hulpboeren en er komt een groep ouderen één middag
in de week genieten op onze boerderij. Verder komen zo’n 30
schoolklassen per jaar op onze boerderij kijken wat nu een
boerderij inhoudt; waar komen melk en vlees vandaan. (Vraag
aan een schoolkind: als een koe 20 liter melk per dag geeft,
hoeveel is dat per week? Antwoord: 100 liter – we werken
immers vijf dagen per week….)

We vinden het altijd weer moeilijk om te melden dat een koe ver-
kocht wordt. Ze brengen niet veel geld meer op, tussen de 150
en 500 euro, dat is dus niet de reden om ze te verkopen. Maar
we mogen maar een beperkt aantal koeien houden om niet in
de problemen te komen met de mestregels. Als de melkkwaliteit
van een koe te vaak een negatieve uitslag geeft, moet het dier
vroeg of laat weg.
Ook niet drachtig meer worden is een reden dat koeien ver-
kocht worden. In principe mogen ze zo oud worden als het maar
kan.
Wij blijven het leuk vinden om een groep mensen om onze boer-
derij heen te hebben, we noemen ze toch al de “vrienden van
Ackerdijk”

Groeten van Arie en Petra van den Berg



Kort nieuws

Een 22-jaar durende studie naar het biologisch en conventio-
neel verbouwen van maïs en soja laat het volgende resultaat
zien: biologisch boeren levert evenveel op als gewoon boeren,
maar bespaart 30% energie, een hoop water en een hoop ver-
vuiling. Om tot die conclusie te komen, volgden onderzoekers
van het Amerikaanse Rodale Institute 22 jaar lang nauwlettend
de verrichtingen op drie landbouwbedrijven: een biologisch
bedrijf, een bedrijf dat de voorgeschreven hoeveelheden kunst-
mest en onkruidverdelger hanteerde en een bedrijf dat uitslui-
tend dierlijke mest uitreed. Qua opbrengst blijkt het dus alle-
maal niets uit te maken. Behalve dan dat de biologische boer
uiteindelijk goedkoper uit was, een beter product leverde en de
grond schoon hield. 
(Farming Systems Trial - Cass Peterson, Laurie E. Drinkwater, Peggy
Wagoner
The Rodale Institute; 1999) www.rodaleinstitute.org

*   *   *
Het Friese Delta Oil wil op een bedrijfsterrein bij Leeuwarden
Europa’s grootste tankstation voor biobrandstoffen vestigen. Bij
het station zou o.m. biogas, aardgas, ethanol, biodiesel, gewo-
ne benzine en plantaardige olie getankt kunnen worden. De ver-
gunningaanvraag loopt nog.

*   *   *
We krijgen nogal eens vragen om informatieover de boerderij.
Op  http://home.wanadoo.nl/rijvers1/ vind je een heleboel
wetenswaardigheden.

Jong geleerd, oud gedaan?

Ik ben juf op een basisschool in Diemen en heb in mijn klas een
meisje, Dagmar. Op een dag kwam in de klas ter sprake wat je
lievelingsdier was (geen idee wat de aanleiding was, waar-
schijnlijk een vriendschapsboekje of zoiets). Mijn lievelingsdier
is een koe, dat hoor je niet vaak maar ook voor Dagmar bleek
dat zo. We vinden het allebei erg leuk om een “medestander” te
hebben. 
Op een dag vertelde Dagmar dat ze een koe had geadopteerd
en ze hield mij op de hoogte van het wel en wee van haar koe.
Omdat ik steeds enthousiast reageerde, vond Dagmar het hoog
tijd worden dat ook ík een koe ging adopteren, en als ik dat dan
deed, vond ze wel dat ik dat op “haar” boerderij moest doen.
Zo is het gekomen: sindskort heb ik een koe geadopteerd bij
AEK-boer Aart van de Beek.

Groeten, 
Nicole Albada Jelgersma

Knuffelen

Marente Hupkes, boerin in Voorst, is nog altijd actief met work-
shops kunst in de wei en koeknuffelen. Die zijn allebei bedoeld
voor burgers (elke week ontvangt ze ook groepen kinderen op
wie koeknuffelen een ongelofelijk effect heeft!). 
Maar sinds enige tijd leidt Marente ook boeren op tot knuffel-
boer. Neeneenee: we bedoelen boeren die op hun beurt work-
shops koeknuffelen kunnen geven. Al heel wat collega-boeren
zijn intussen gecertificeerd, en sindskort is daar ook een boer
bij uit het Adopteer-een-koe-project: Wim van Rijn, van boerde-
rij ’t Geertje, in Zoeterwoude.

En neem van ons aan dat koeknuffelen niet alleen 
diepe indruk maakt op grote mensen en kinderen: 
de foto op deze pagina maakt dat wel duidelijk . . .



Met de klas naar de boerderij

Els, Dick en Margrietha van der Horst en hebben een biologi-
sche boerderij met een Groene Hart Landwinkel in het karakte-
ristieke Utrechtse veenweidegebied. 
Het bedrijf ligt in een natuurreservaat aan de oever van de
Kromme Mijdrecht. Dick melkt de koeien en maakt samen met
Margrietha op traditionele wijze Goudse biologische kaas en
ambachtelijke zuivel, een familietraditie die al vier generaties
lang word doorgegeven. Els en Margrietha runnen de
Landwinkel en maken het overheerlijke Polderijs, dat is
bekroond met het Groene Hart keurmerk. Sinds twee jaar
komen wij met regelmaat op de boerderij om de kaas te kopen.
Dit jaar bracht ik met mijn klas een bezoek aan de boerderij,
omdat ik het belangrijk vind, kinderen te laten zien, dat er ook
op een andere manier geboerd kan worden. 
Zolang als mijn herinneringen teruggaan ben ik een liefhebber
van de natuur. Ik hoor mijn biologieleraar nog zeggen: “Al wat
buiten groeit en bloeit, is wat mij boeit!” En zo is het nog altijd.
Samen met mijn vrouw kan ik uren wandelen door het landschap
en genieten van al wat ik tegenkom. Door die liefde voor de
natuur is voor ons ook, als vanzelfsprekend, een liefde voor het
biologisch boeren ontstaan. 
Toen wij een keer langs het prachtige riviertje De Kromme
Mijdrecht richting De Hoef liepen, passeerden we de biologische
boerderij De Lindenhorst. Uiteraard moesten we even een
bezoek brengen. Na eenmaal de kaas geproefd te hebben wis-
ten we het zeker: hier halen we voortaan onze kaas en zuivel-
producten. 
Maar daar bleef het niet bij! We raakten geregeld in gesprek met
de familie en van het een kwam het ander. We adopteerden een
koe. De koe is al zo lang als ik mijn vrouw ken haar lievelings-
dier! En nu hebben we dan onze eigen Klaartje. Fantastisch om
op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren, een steuntje te
kunnen zijn voor de biologische boeren.
Van beroep ben ik leerkracht. Het zal u niet verbazen, dat ik
mijn liefde voor de natuur en alles wat leeft en bloeit probeer
over te brengen op de kinderen van mijn klas. Ik ga vaak met
ze naar buiten en probeer ze zoveel mogelijk met de natuur in
aanraking te laten komen. Je moet naar mijn mening de natuur
niet uit een boekje leren, maar echt ruiken, voelen, proeven en
zien!

In de methode die wij op school hanteren worden gelukkig veel
ideeën aangedragen om de natuur de klas in te halen of om de
kinderen naar de natuur te brengen. In groep 8 komen ook the-
ma’s aan de orde als voeding, dierenrechten en bio-industrie
versus biologisch boeren. Een heerlijk vak om te geven!
In overleg met de boer besloot ik met mijn klas een bezoek te
brengen aan de boerderij de Lindenhorst. Het werd een groot
succes!
Na ontvangst kregen we van Margrietha enkele feiten over de
koeien te horen. Hoeveel liter water drinkt een koe per dag?
Hoeveel liter melk geeft een koe per dag? Hoeveel liter melk
heb je nodig voor een kilo kaas? Ook kregen we dia’s van het
bedrijf te zien en uitleg over het verschil tussen een gewone
boer en een biologische boer. En ja …daar was dan ook nog
Maartje, een pasgeboren lam. Laat kinderen met dieren in aan-
raking komen, een dier aaien en ze zijn helemaal in hun sas. Het
bezoek aan de stal werd dan ook een groot succes. Zo dicht bij
de koeien, kalfjes en … mijn Klaartje staan, ze kunnen aanra-
ken, ruiken, horen en zien was dan ook een geweldige ervaring
voor de kinderen. Dankzij de hartelijke ontvangst door de fami-
lie van der Horst en de interessante tekst en uitleg en uiteraard
vooral door het zelf te ervaren, hadden de kinderen een fan-
tastische ochtend. Op de terugweg en op school spraken we er
nog lang over na.
Toen we een maand later op de fiets naar ons kampadres ver-
trokken vroeg (nee . . . eiste) de klas dan ook om via de boer-
derij te fietsen en dan daar nog even te stoppen. Wat een geluk,
dat er net kalfjes waren geboren! Het werd weer een succes. 
Eigenlijk zou elke school een bezoek aan een biologische boer-
derij moeten organiseren. Een juiste houding ten opzichte van
het biologisch boeren kan mijns inziens niet vroeg genoeg wor-
den aangeleerd. Al zou hierdoor maar één leerling per klas
besluiten om in zijn volwassen leven biologische producten te
kopen, dan is het al de moeite waard. Ik heb eerlijk gezegd stel-
lig de overtuiging, dat het er meer zullen zijn. In mijn klas was
de slogan: “Biologisch da’s logisch,” dan ook een veel gehoor-
de kreet. En dat is logisch!
Tot slot wil ik de familie van der Horst en in het bijzonder
Margrietha bijzonder bedanken voor hun gastvrijheid en de
wijze waarop zij ons hebben ontvangen.

Mark van Leeuwen
Directeur OBS DE Zuidooster
Johan Frisostraat 7
1432 HH Aalsmeer


