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Bij Adopteer een Koe vinden we het een mooi moment 
om een paar nieuwe boeren in te laten stappen. Veel 
‘oude’ boeren zijn nog steeds enthousiast. Zo blijkt uit 
een onlangs gehouden enquête onder de 
deelnemende boeren (zie AEK-nieuws verderop), 
maar er is ook behoefte aan nieuwe impulsen. Dus 
mocht u nog ergens een geschikte boer kennen, 
 

 
 
 
schroom niet en maak hem (én haar!) enthousiast. 
Overigens blijkt uit dezelfde enquête dat boeren het 
vervelend vinden als er weinig animo is voor de open 
dag die ze organiseren. Zou u, als adoptievriend, het 
ook leuk vinden om eens een open dag bij een andere 
boer te bezoeken? Laat het ons weten op 
info@adopteereenkoe.nl. 

Foto’s gezocht 
We weten dat velen van jullie graag foto’s maken van de adoptiekoeien, de boerderij of allerhande taferelen tijdens de 
open dagen. Stuur ze ons toe (in zo groot mogelijk formaat naar info@adopteereenkoe.nl) en wie weet komt jouw foto 
op een Adopteer een Koe-ansichtkaart! 
 
Namens het bestuur, Boris van Oirschot en Gerwin Verschuur       
  

 
          Beeld en bewerking: Remco Zwart 
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Koe van het seizoen 
 
Nederland heeft acht écht Hollandse koeienrassen. De 
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zet zich in 
voor het behoud van dit levende erfgoed. Daarom 
hebben we hen gevraagd of ze deze oorspronkelijke 
rassen aan ons willen voorstellen in De Koevoet. Na 
de Lakenvelder en de Groninger Blaarkop volgt nu het 
Maas-, Rijn- en IJsselvee (afgekort als MRIJ). 
 

 
 
MRIJ-koeien zijn stevig gebouwde roodbonte koeien. 
Ze hebben vaak een witte bles. Vroeger waren ze in 
het noorden lichter van kleur dan in het zuidoosten van 
Nederland. Daar overheerste het rood. Er was zelfs 
een kleurslag met een dieprode kleur: de zogenaamde 
Brandroden. Dat is sinds kort een apart ras. Het MRIJ 
van tegenwoordig heeft meer wit dan rood. Dat is de 
invloed van een paar populaire stamvaders.  

 

Herkomst 
De naam zegt het al. Het MRIJ-vee werd op de 
weilanden vlakbij de Maas, de Rijn en de IJssel 
gehouden. Het roodbonte vee op de uiterwaarden 
bepaalde het beeld van dat rivierenlandschap. Tot 
1975 bestond 28% van de Nederlandse veestapel uit 
MRIJ-vee. Daarna werd dit ras steeds meer 
verdrongen door de rode Holsteiners.  

 

 
Een melkkoe met veel vlees 
MRIJ-koeien zijn ‘dubbeldoel’ vee. Ze worden 
gehouden voor de melk en voor het vlees. Hoewel het 
iets meer een vleeskoe is dan een melktype, geeft het 
ras veel melk. De melk is zeer eiwitrijk. Van eiwitrijke 
melk kun je goed kaas maken. Koe Johanna 21a is 
van dit ras; zij is recordhoudster melk geven. Als 16-
jarige had ze 163.320 kilo melk gegeven. Dat heeft 
geen koe in Nederland haar nagedaan.  
 
De moderne rassen zijn na 3 jaar al versleten. Maar 
Johanna had net als haar soortgenoten een goede 
conditie. MRIJ-vee is dan ook duurzaam vee. Ze gaan 
lang mee en ze hebben stevig beenwerk. Na een hoge 
melkproductie komen deze koeien weer snel in 
conditie, omdat ze niet alle energie in de melkgift 
stoppen, maar ook hun gewicht op peil houden. De 
stierkalveren zijn goede vleesproducenten en brengen 
meer geld op dan een kalf van melkvee of een ander 
dubbeldoel ras.  

Zeldzaam of niet 
Lang heeft het MRIJ-ras nog stand gehouden als 
melkkoe. Maar steeds vaker worden ze gekruist met 
de rode Holsteiners. Er lopen nu veel gemengde 
roodbonten rond. Gelukkig zijn er nog boeren die de 
pluspunten van het pure MRIJ-vee waarderen. En 
sommige natuurbeheerders zetten de dieren in voor de 
begrazing van de gebieden waar ze thuishoren: de 
uiterwaarden van de grote rivieren. Ook op 
kinderboerderijen zijn ze redelijk populair.  
 
Vooral omdat het aantal dieren de laatste tijd in een 
snel tempo vermindert en het ras dus aan het 
verdwijnen is, valt MRIJ intussen onder de zorg van de 
SZH. De SZH is dan ook een stichting die de 
oorspronkelijke zeldzaam geworden rassen wil 
behouden. Dat probeert ze vooral door de dieren weer 
een functie te geven, zodat ons levend erfgoed weer 
meedoet in de maatschappij.  
 

 
 
 
Ank Zegwaard, SZH voor levend erfgoed 
 

Toen in de jaren tachtig de vleeskoeien uit 
Frankrijk populair werden in Nederland, heeft een 
groepje fokkers een vaderlands product daarnaast 
gezet. Uit het MRIJ-ras werden goed bevleesde 
koeien geselecteerd. Daaruit werd een 
Nederlandse vleeskoe gefokt. Het werd een apart 
ras, een roodbonten dikbilkoe met de naam: 
verbeterd roodbont.  



 3

Spel: Raam in de Aarde  

Lekker liggen 
Vraag de spelers op hun rug op de bosgrond te gaan 
liggen en zich voor te stellen dat ze een deel van de 
aarde zijn. Bedek elke speler met blaadjes, stokjes en 
dennennaalden. In een grotere groep kunnen de 
deelnemers elkaar helpen bedekken. Zorg voor 
genoeg bedekking zodat ze het gevoel krijgen 
helemaal ín de aarde te zijn. Houd het gezicht vrij.  

 

Het bos beleven 
Leg als laatste een paar schone dennennaalden of 
grassprietjes over het gezicht. Vraag hen daarbij de 
ogen even dicht te doen. Als ze de ogen dan open 
doen is het alsof ze door een raampje in de bosgrond 
naar het bos kijken. Ze gaan op in de geuren en 
geluiden, de bewegingen van de bomen en wolken en 
kunnen zich één voelen met de aarde en met het bos. 

Voorbereiding 
Vertel vooraf dat jij een teken zult geven als het tijd is 
om onder de bladeren vandaan te komen; dit helpt de 
deelnemers zich te ontspannen. Geef het teken na 
ongeveer 20 minuten (of eerder als er kinderen zijn die 
onrustig worden). Zorg er samen voor dat spelers die 
al liggen geen last hebben van de anderen die nog 
bezig zijn met bedekken. Wanneer spelers eerder 
opstaan, zorg dan dat ze zachtjes onder de bladeren 
vandaan komen zonder anderen te storen.  
 
Eventueel kun je vooraf samen ontdekken wat er 
allemaal ligt en leeft op de bosgrond. De spelers zullen 
dan meer open staan om zich te laten bedekken.  
 

 

 

 
Kaartenset Sharing Nature  
De kaartenset bestaat uit 20 spelvormen ontwikkeld 
door Joseph Cornell. Elke Sharing Nature spelvorm 
creëert een beleving waarin kinderen en volwassenen 
zich verbonden kunnen voelen met de natuur. De 
eigen directe ervaring met de natuur maakt nieuwe 
kwaliteiten in de spelers wakker. De spelvormen zijn 
toepasbaar binnen de Flow Learning™ didactiek.  
 
De kaarten zijn eenvoudig te gebruiken. Bij elk spel 
staat wat er voor nodig is, waar het gespeeld kan 
worden, het aantal spelers en de leeftijd. De 
spelvormen kunnen gebruikt worden in 
natuurgebieden, maar ook in het stadsparkje om de 
hoek.  
 
De kaarten zijn geprint op slijtvast watervast materiaal 
zodat ze geschikt zijn om mee naar buiten te nemen. 
De inkt, de verpakking en het koord zijn ecologisch. 
 
 
 

 
Beeld: Sharing Nature 

 

Deze Sharing Nature spelvorm en nog veel meer 
leuke dingen om in de natuur te doen zijn te 
vinden in de Sharing Nature kaartenset, een 
middel voor natuureducatie waarbij de natuur de 
leerkracht is. De kaartenset wordt uitgegeven door 
Earth Games. De waaier kost €26,50 en is te 
bestellen via www.sharingnature.nl en 
www.earthgames.nl, klik door naar ‘spelen met de 
aarde’. 
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SudoKoe - Klik hier om de Sudokoe online te spelen: http://bit.ly/9agkgM! 

 
 

Dichter bij de Koe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Onder de titel Dichter bij de Koe zijn versjes en 
gedichten verzameld van mensen die meededen aan 
de campagne Bomen voor Koeien. Je kan nog steeds 
meedoen aan deze campagne: kijk op 
www.plantjevoort.nl. Hier de derde selectie voor 
Adopteer een Koe van campagneleidster Liesbeth 
Kemme met gedichten uit de Nederlandse literatuur. 
 

De koe 
 
Een koe  
is een merkwaardig beest 
wat er ook in haar geest 
moge zijn 
haar laatste woord  
is altijd 
boe 
 
K. Schippers 
Uit: Een leeuwerik boven een weiland. Uitgeverij 
Querido, Amsterdam 1996 
 
 
Ik vind de koe een moedig dier 
Want zij durft te vrijen met een stier 
 
Marc van den Eynde (ondeugende gedichten) 

 
NB: weet u een leuk of mooi gedicht over koeien? Laat 
het ons weten op redactie@adopteereenkoe.nl  
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Een nieuw koeienboek  

De Koe – het verhaal van het Nederlandse  
melkvee 1900-2000 
 
In een eeuw tijd is er heel wat veranderd in melkvee-
land. Waar Nederlandse koeien rond 1900 nog zo'n 
2.500 liter melk gaven, halen ze tegenwoordig 
makkelijk 8.000 liter. Achter deze vooruitgang in 
productie gaat een eeuw van discussie tussen boeren 
en wetenschappers schuil.  
 
In het boek De Koe staat Bert Theunissen onder meer 
stil bij de fokkerscultuur van de boeren, waarbij alles 
draaide om stamboeken, stierenkeuringen en 
kampioenkoeien. Daarnaast belicht hij de 
onderzoekerscultuur van de wetenschappers, voor wie 
het ging om wegen, meten en rekenen. Tenslotte gaat 
Theunissen ook in op de rol van de politiek, met 
Europees Landbouwcommissaris Sicco Mansholt in 
een hoofdrol.  
 
Het feit dat koeien in de afgelopen honderd jaar steeds 
meer melk zijn gaan geven, wordt over het algemeen 
toegeschreven aan de toegenomen wetenschappelijke 
kennis. Theunissen legt in dit boek uit waarom in zijn 
ogen het samenspel van fokkerscultuur, 
onderzoekscultuur en economie veel belangrijker was 
dan die nieuwe kennis.  
 
 

 

 
 
Uitgever: Bert Bakker 
Paperback, 192 pagina's 
Prijs: € 19,95  

 

Koeien in het Guinness Book  

of Records 
Een mini-rund uit Groot-Britannië is vorige week door 
het Guinness Book of Records uitgeroepen tot kleinste 
koe ter wereld. Het dier is 84 centimeter lang en 
daarmee ongeveer zo groot als een schaap.  
 

 
Beeld: ANP 

Dexter-koe 
De 11-jarige Swallow is een Dexter-koe, een ras dat 
bekendstaat om zijn kleine afmetingen. De koe heeft al 
negen kalveren gebaard en is in verwachting van het 
tiende.  

 
 
Volgens Guinness is Swallow’s jongste kalf nu al 
groter dan zij. De eigenaars van deze recordkoe zijn 
Martyn en Caroline Ryder van Pike End Farm in de 
regio West-Yorkshire.  

Meer records met koeien 
Swallow is niet de enige koe in het Guiness Book of 
Records. Een andere vermelding is van een koe uit 
Mexico die in 2005 in één keer maar liefst vijf kalveren 
ter wereld bracht. En dan is er nog het record van de 
Keniaanse boer Joseph Love, die met de hand 531 
liter melk melkte uit zijn 30 koeien. 
 

 
Beeld: Guinness Book of Records 
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Boerderijberichten  

Nieuwsbrief van Buitenverwachting –  
Corneel van Rijn 

Dit is de (na-)zomernieuwsbrief van Buitenverwachting 
voor adoptanten en andere belangstellenden. Met 
deze nieuwsbrief worden jullie op de hoogte gehouden 
van het wel en wee van het bedrijf en de koeien. 

Kippentractor 
De kippentractor is af. Een kippentractor is de naam 
van een verplaatsbare kippenren. Met behulp van 
deze ren kunnen de kippen gericht in de moestuin 
worden ingezet. Door de ren te plaatsen op pas 
geoogste groentebedden kunnen de kippen 
gewasresten eten, insecten onschadelijk maken en de 
grond omwoelen en bemesten. Dit is gezond voor 
zowel de moestuin als voor de kippen en het spaart 
arbeid.  
 

 
Beeld:  Corneel van Rijn 

De Moestuin 
De moestuin van Buitenverwachting, waar deze 
kippentractor in wordt geïntegreerd, is een proeftuin. 
Het is zowel de plaats van proefnemingen als van 
proeven, met andere woorden er wordt beproefd en 
geproefd. Het beproeven is niet van strikt 
wetenschappelijke aard, maar er wordt wel van alles 
uitgeprobeerd, vooral op het gebied van 
teelttechnieken. Op onze website is daar van alles 
over te lezen. Dit laatste sluit aan op de tweede 
betekenis van proeven, namelijk is het geteelde ook 
lekker en hoe kan je het bereiden. In deze zin is het 
moestuinieren ook altijd een culinaire bezigheid.  

Kaas 
Behalve de moestuin is de gehele boerderij elke 
zaterdag tot november van 11.00 tot 16.00 uur 
geopend voor het publiek. Er kan dan op de boerderij 
worden rondgekeken en meegeholpen. Ook kunnen er 
dan koeien worden geadopteerd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Behalve de groenten uit de moestuin verkopen we nog 
meer boerderijproducten van eigen erf zoals wol en 
walnoten. Tevens kunnen bezoekers lamsvlees- en 
kalfsvleespakketten bestellen. Behalve de producten 
van onze eigen boerderij verkopen we sinds kort ook 
kaas. We verkopen twee soorten, namelijk de 
biologische wilde weidekaas van Jan en Roos van 
Schie en de niet-biologische Leidse kaas gemaakt van 
blaarkopmelk van de familie Warmerdam.  

Streekproducten 
Ons bedrijf is evenals de bedrijven van Van Schie en 
Warmerdam opgenomen in de binnenkort te 
verschijnend streekvoedingswijzer, gemaakt door de 
Stichting Wijk en Wouden. Deze wijzer wordt op 
zaterdag 18 september gelanceerd op de Groene 
Hartmarkt in Leidschendam en zal ook bij ons 
verkrijgbaar zijn. In deze wijzer staan alle bedrijven in 
de ommelanden van Leiden waar burgers 
streekproducten kunnen aanschaffen. Eén van de 
producten die wij verkopen en die dus ook in de wijzer 
vermeld is vlees.  

Beeld:  Corneel van Rijn 

VEBO-keuring 
We hebben een webpagina waar onder andere deze 
nieuwsbrief te lezen is. Deze webpagina is nog in 
ontwikkeling. De activiteiten die wij de afgelopen 
zomer hebben georganiseerd zoals de open dag en de 
VEBO zijn succesvol verlopen. De dieren die aan de 
VEBO-keuring deelnamen bereikten beide de finale, 
waar zij respectievelijk vierde en zesde werden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Corneel van Rijn 
 
 
Noot van de redactie: deze nieuwsbrief is ingekort, de 
volledige versie is na te lezen op de website van de 
buitenplaats: 
www.boerderijbuitenverwachting.nl/2010/09/  
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Nieuwsbrief van boer Kastelijn 

Als ik naar buiten kijk dan loopt de zomer blijkbaar ten 
einde, dus is het tijd om jullie uit te nodigen voor een 
nieuwe boerderijdag. Deze willen we houden op 
zaterdagmiddag 4 september vanaf een uur of half 
drie. Wat mij betreft bevalt het programma erg goed, 
dus: melken en mee-eten voor de liefhebbers. 
Vrienden, kennissen en oude kleren kunnen mee, 
maar dat is allemaal wel bekend. 
 
In het weiland kunnen een aantal hekken gerepareerd 
worden. Als daar belangstelling voor is dan houden wij 
ons aanbevolen. Ik denk dat het dan handiger is om 
eerder op de dag te komen. 
 

 
Beeld: Wendy Velzeboer 
 

Vakantie 
Hier is de vakantie voor de kinderen ten einde. Het is 
echt leuk om te zien hoe die gasten het naar hun zin 
hebben in de vakantie. We zijn (voor het eerst in 10 
jaar) zowaar met ons gezinnetje een weekje naar 
Zeeland geweest, hartstikke leuk natuurlijk. Verder 
heeft in ons weiland de hele vakantie een vouwwagen 
met tent uitgestald gestaan. De oudste kinderen 
hebben daar diverse malen zonder hun ouders in 
geslapen. Dat betekent dus zelf ontbijt kopen, veel 
kampvuur en marshmallows en zelf weten wanneer je 
gaat slapen. Toen ik na de eerste nacht om een uur of 
vijf de koeien ging melken, was het vuur nog aan en 
zat ernaast eentje in een stoel te knikkebollen.  

24 bevallingen 
Op de boerderij gaat alles best wel goed, vooral de 
gezondheid van de dieren gaat goed. Wel vind ik de 
vruchtbaarheid van de koeien een lastig punt. Om de 
melkproductie op gang te krijgen moeten er ook kalfjes 
geboren worden.  
 
De laatste maanden was het nogal rustig, maar ik heb 
gezien dat er in oktober 24 (!) bevallingen op het 
programma staan en ook in september moet het al 
kalfjes gaan regenen. 
 
 

 
 
 
Qua melkprijs staan we er gelukkig een stuk beter voor 
dan een jaar geleden. De rente is vrij laag en met een 
melkprijs van iets boven de 30 cent per liter kan ik 
redelijk zonder zorgen al mijn bonnetjes betalen.  

Overheidsperikelen 
Ik heb het gevoel dat ik regelmatig met de overheid 
overhoop lig. Afgelopen winter heb ik veel tijd en 
energie gestoken in het bij de overheid geregistreerd 
krijgen van de juiste grondoppervlakte. Ik ben nog in 
afwachting van de uitslag hiervan, maar ik hoor 
inmiddels niet zo vrolijke berichten van collega-boeren. 
Ook hebben we een akkefietje met de provincie 
Utrecht omdat zij van mening is dat we een 
natuurwetvergunning nodig hebben voor onze nieuwe 
stal, die inmiddels al gebouwd is met geldige 
vergunningen. Best lastig ook omdat ik het zelf een 
onzinnige discussie vind. (Bij de overheid gaat ook 
veel goed hoor, maar het klaagt wel lekker weg zo en 
daar ben je toch ook boer voor.)  
 
Inmiddels hoor ik steeds meer geluiden dat het 
Ministerie van LNV op het punt staat te verdwijnen. 
Buurvrouw Gerda Verburg heeft dus zo haar eigen 
zorgen. Ik weet niet goed wat ik er van moet vinden. In 
Nederland staat de landbouw niet zo in de politieke 
belangstelling (behalve dan in negatieve zin) maar in 
Europa is de landbouw wel degelijk een issue, waar 
grote belangen mee gemoeid zijn. Als je dan geen 
eigen minister en ministerie meer hebt, dan lijkt me dat 
niet zo sterk. 
 
Zoals gezegd de (adoptie-)koeien maken het goed en 
wellicht tot ziens op een hopelijk fraaie nazomerdag. 
 
Hartelijke groeten van Annemieke, Gert, Lotfi, Bram, 
Anne Liese en Peije Kastelijn en onze koeien! 
 
 

 
Boer Velzeboer uit Middenbeemster 
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Column:  

De Beleving van een Adoptievriend 
Wij hebben vrijwel vanaf het begin een koe 
geadopteerd bij de Ariana Hoeve van de familie Kool 
in Linschoten. Onze eerste koe, Carla 21, is inmiddels 
overleden en we hebben nu onze tweede koe. De 
open dagen zijn belangrijke dagen voor ons. Vanwege 
een redelijk druk sociaal leven, kunnen we niet elke 
open dag acte de présence geven, maar als we er zijn 
genieten we volop van de gastvrijheid, de dieren, de 
sfeer op de boerderij en van de omgeving.  

Open dagen 
De Ariana Hoeve is gelegen op een voormalig 
landgoed en de omgeving is werkelijk schitterend. Je 
bereikt de boerderij via smalle kronkelende 
landweggetjes omzoomd door brede vaarten en je 
voelt je midden in het Groene Hart. Door de hartelijke 
ontvangst voelen we ons na aankomst altijd direct 
thuis. De openheid van de boer en de boerin is prettig. 
Ze laten je vrij, maar je kunt ze van alles vragen en ze 
nemen de tijd voor je, daardoor voel je je een welkome 
gast. We gaan nooit weg zonder melk en soms ook 
vlees te hebben gekocht. Van de melk (en soms biest) 
bakken we dezelfde dag thuis pannenkoeken, dat is in 
de loop der jaren een traditie geworden. 
 

 
Beeld: Aafke Schipper 

Koetekenen 
Met bijzonder veel plezier namen we deel aan de open 
dag, waarop ‘koetekenen’ op het programma stond. 
Tekenen is een hobby van onze dochter, die toen in 
Utrecht studeerde. Terwijl wij met de auto van 
Dordrecht kwamen, kwam zij op de fiets vanuit 
Utrecht. Inmiddels hangen er thuis verschillende 
koeportretten en heeft onze dochter, samen met haar 
man, haar hobby uitgebreid tot ‘koefotograferen’. 
 
Vooral door de open dagen heeft onze boerderij een 
vaste plaats gekregen in ons leven. De geadopteerde 
koe speelt daarin een minder belangrijke rol. Het gaat 
ons om het wel en wee van de boer en de boerin op 
hun bedrijf, hun leven en om hun visie op het bedrijf en 
op de toekomst.  

 

                                               Beeld: Aafke Schipper       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoorde voedselproductie 
Vanuit het gevoel, dat in de ‘gangbare’ landbouw 
grenzen worden overschreden zijn we geïnteresseerd 
in alternatieve vormen van landbouw. Het doet goed 
om te zien dat er vormen van landbouw mogelijk zijn 
die minder belastend zijn voor dier en milieu en in 
zeker opzicht ook voor de boer.  
 
Belangrijk is ook dat we, juist als adoptievrienden 
geconfronteerd worden met de vraag, waarom wij niet 
op een meer verantwoorde manier om kunnen gaan 
met onze voedselproductie en onze leefomgeving. Dat 
klemt des te meer als je beseft, dat deze vraag al zo 
lang bestaat en dat er verantwoorde mogelijkheden 
zijn.  

Boeren en consumenten 
Er is sprake van een collectief probleem, dat niet kan 
worden opgelost door een beroep te doen op 
individuele boeren en consumenten. Van de boeren 
kan niet worden verwacht, dat zij vrijwillig afstand doen 
van een bedrijfsvoering, die maximaal rendement 
oplevert in een omgeving die overschrijding van 
grenzen toelaat en soms zelfs stimuleert.  
 
Van consumenten mag niet worden verwacht, dat zij 
bij hun dagelijkse voedselaankopen keer op keer 
kiezen voor het duurdere product naast het 
goedkopere product op het schap. Dat geldt temeer 
voor consumenten, die toch al niet veel te besteden 
hebben. Het is dan ook niet juist dat de producent en 
de consument beurtelings de zwarte piet krijgen 
toegespeeld, dat lost het probleem uiteindelijk niet op.  
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Collectieve maatregelen 
Zoals voor alle collectieve problemen, ligt de oplossing 
naar onze mening voor een belangrijk deel bij de 
overheid. Als boeren en burgers in meerderheid willen 
dat er randvoorwaarden en grenzen worden gesteld 
aan de voedselproductie, kan de overheid deze 
opstellen.  

Het is zinvoller wanneer boeren en burgers een 
gezamenlijk belang zien in een gezonde landbouw. 
Voedsel mag dan best wat meer kosten. Wat ons een 
goed gevoel geeft is, dat Adopteer een Koe aan dat 
inzicht een belangrijke bijdrage kan leveren. 
 
Han en Jetske Schipper 

 
 
 
 
 
 
 
 

De helft meer insecten in  

biologische koeienvlaaien 
Bron: www.agd.nl.  
 

 
beeld www.vogeldagboek.nl 
 
 

 
 
 
 
Koeienvlaaien op biologische melkveebedrijven en 
natuurterreinen waar runderen grazen zijn rijker aan 
insecten dan vlaaien op conventionele bedrijven. Dat 
blijk uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. In 
koeienvlaaien op biologische- en natuurweiden 
bevinden zich de helft meer ongewervelde dieren, 
zoals insecten, dan in vlaaien op conventionele 
graslanden.  

Voedsel voor weidevogels 
Koeienvlaaien zijn een belangrijke voedselbron voor 
weidevogels. Jonge weidevogels hebben veel moeiten 
om genoeg voedsel te vinden. In kruidenrijk grasland 
met veel en ook oude koeienvlaaien gebruiken vliegen 
en kevers de vlaaien als broedkamer voor hun eitjes. 
Weidevogels als grutto’s, kievieten of (zoals hier op de 
foto) de tapuit doen zich er vervolgens tegoed aan. 
Een weiland vol goede koeienvlaaien draagt bij aan de 
reproductie van de weidevogels. 

 
 

Rwandese vredeskoeien 
Dat koeien ons helpen aan bijvoorbeeld melk en kaas, 
dat wisten we al. Maar dat een koe ook helpt met het 
sluiten van vrede of met ontwikkelingswerk, dat is 
nieuw. Hier een kort verslag van twee organisaties die 
de koe inzetten voor hun goede doelen in Rwanda. 

Cornerstone Foundation 
De Cornerstone Foundation, een stichting op 
christelijke grondslag, heeft een project opgezet om de 
vrede in Rwanda te bevorderen. Hoe ze dat doen? Met 
behulp van een koe.  
 
Een groep speciaal hiervoor opgeleide Rwandezen 
reist door het land en stellen zich ten doel om jonge 
mensen vrede met elkaar te laten sluiten. Onder de 
jonge generatie bevinden zich de leiders van de 
toekomst, zo redeneren zij.  

 
In een driedaagse workshop worden genocide-
slachtoffers en daders die hun straf hebben uitgezeten 
bijeen gebracht voor intensieve gesprekken.  

Een Kwestie van eer 
Enige tijd nadat de workshop is afgesloten krijgt één 
van de deelnemende families een koe. Een tweede 
deelnemende familie helpt voor de koe te zorgen, 
totdat deze een kalf krijgt. Dit kalf wordt aan de tweede 
familie doorgegeven. In Rwanda is het krijgen van een 
koe een grote eer en helpt het daarmee de 
verstandhouding tussen de families langdurig te 
verbeteren.  

Heifer International 
Een andere organisatie die koeien inzet voor het 
welzijn van de mensen is Heifer International. Wat zij 
doen laat zich illustreren door het onderstaande 
verhaal. 
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Tijdens de oorlog in Rwanda in 1994 sloeg Christine 
Makahumure met haar familie op de vlucht voor de 
gevechten. Daarbij verloor ze haar man en haar zoon. 
Na de oorlog leefde ze met haar dochter en haar 
ouders jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden, 
ze waren al hun bezittingen kwijtgeraakt.  
 
Op een dag hoorde Christine over een organisatie die 
koeien aan families schonk. Ze diende een verzoek in 
en enige tijd later ontving ze een koe van Heifer 
International.  

Koninklijke bruid 
Christine stond al snel in het middelpunt van de 
belangstelling, het was een komen en gaan van buren  
en lokale bestuurders die de koe kwamen 
bewonderen. Haar koe werd met zoveel egards 
behandeld dat ze haar Royal Bride (koninklijke bruid) 
noemde.  
 
Met de opbrengsten van de melk kon ze een huisje 
kopen en de zorg voor vier lokale weeskinderen op 
zich nemen.  
 

 
Het eerste kalf gaf ze aan de buren, dat was de 
tegenprestatie die de organisatie van haar verlangde: 
het geschenk doorgeven aan anderen.  
 
Bron: www.cornerstone-foundation.org en 
www.heifer.org  
 
Bekijk hier een kort filmpje over Heifer International  
(in het Engels): http://bit.ly/aLUPCo  
 

 
 
 

Klant kiest niet alleen meer 

kiloknaller 
Bron: www.minlnv.nl dossier ‘duurzaam voedsel’ 
 
 

 
 
 

 
 
 
De Monitor Duurzame Dierlijke Producten 2009, een 
MSC-certificaat, een website over duurzaam voedsel; 
de ‘netwerkmiddag’ van LNV, in juni gehouden op 
Kasteel Groeneveld in Baarn, zat vol duurzame 
primeurs.  
 
Volgens de Monitor Duurzame Dierlijke Producten 
2009, die onlangs verschenen is, is het marktaandeel 
van diervriendelijke vlees- en eiproducten in de 
winkelschappen vorig jaar gegroeid van 0,7 procent 
naar 1,2 procent. Het lijkt een lachertje, maar gaf de 
consument in 2008 nog 21,5 miljoen euro uit aan 
diervriendelijke producten, in 2009 was dit 40,7 miljoen 
euro. Dat is een stijging van 89,1 procent. 

Doelstelling gehaald 
Een van de doelstellingen van het Convenant 
Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten 
“een jaarlijkse omzetgroei van 15 procent” werd 
daarmee ruimschoots gehaald: ook weer niet heel gek 
in een jonge markt, en het blijft een eerste 
tussenstand. Bovendien staat of valt dierenwelzijn 
vooral met de keuze die de consument in de 
supermarkt maakt. Die keuze bepaalt of het voor een 
boer rendabel is om te investeren in meer ruimte, meer 
daglicht, meer afleiding of beter voer voor de dieren 
dan in de reguliere veehouderij. Het aanbod is flink 
toegenomen en dat is duidelijk zichtbaar in de 
omzetcijfers. Niet langer kiest de consument alleen 
maar voor de kiloknaller. 
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Enquete onder boeren 
Hoe leeft Adopteer een Koe momenteel op de 
deelnemende boerderijen? Om duidelijkheid te krijgen 
over deze vraag hebben alle Adopteer een Koe-
bedrijven medio augustus een vragenlijst in de 
brievenbus gekregen. Hierbij krijgt u een tussenstand 
van het beeld zoals zich dat begint af te tekenen. 
 
Uitkomsten enquête 
Een groot deel van de boeren en boerinnen zijn heel 
gemotiveerd met Adopteer een Koe bezig en willen er 
ook graag mee doorgaan. Ze organiseren 
boerendagen, houden de administratie bij, schrijven 
nieuwsbrieven en hebben een goed contact met de 
adoptievrienden. Een deel geeft aan dat de motivatie 
een impuls nodig heeft. De vragenlijst gaf een aantal 
boeren een impuls om de draad met de 
adoptievrienden weer op te pakken. Nieuwe 
adoptievrienden kunnen ook altijd voor een goede 
impuls zorgen en bestaande adoptievrienden die wat 
meer betrokken zijn kunnen bijvoorbeeld motiveren 
door te reageren op een nieuwsbrief of door deel te 
nemen aan een boerendag. Helaas zijn er ook 
boerderijen waar Adopteer een Koe nauwelijks meer 
leeft, en waar de boer twijfelt om door te gaan met het 
project, of er eigenlijk al mee is gestopt. Van deze 
laatste categorie bedrijven gaan we dit jaar afscheid 
nemen. Maar gelukkig staan er ook nieuwe bedrijven 
in de startblokken om fris en fruitig met Adopteer een 
Koe te beginnen. 
 

 
Beeld: Rianne van Duin 

Motivatie 
Boeren en boerinnen hebben verschillende motieven 
om aan Adopteer een Koe deel te nemen, net als 
adoptievrienden overigens.  
 
 
 
 
 

 
 
Er zijn boeren die de adoptievrienden vooral de 
beleving van de boerderij willen aanbieden.  
Er zijn boeren die uit zijn op een band met een 
adoptievriend of die het leuk vinden om een verbinding 
mogelijk te maken tussen een koe en de 
adoptievriend. U kunt zich voorstellen dat zo’n 
‘mensenboer’ heel veel motivatie kan putten uit 
geslaagde boerendagen. Er zijn ook boeren die zich 
financieel gesteund willen zien in hun inzet voor 
verduurzaming van hun bedrijf. Vaak spelen twee en 
soms zelfs alle drie de motieven een rol. Heeft u enig 
idee hoe het bij uw boer en boerin zit? En hoe zit het 
bij uzelf? Komt u voor de beleving, voor het contact of 
wilt u vooral een goed doel steunen? 

Interactie met adoptievrienden 
We hebben de boeren ook gevraagd hoeveel 
adoptievrienden ze graag willen hebben. De meeste 
boeren zeggen tussen de 10 en 40. Een handvol 
tussen de 40 en 100 en een enkele boven de 100. Het 
zal duidelijk zijn dat boeren met meer dan 100 
adoptievrienden dat als een professionele tak zien, 
waar ook een deel van het inkomen uitkomt. Voor de 
grootste groep boeren speelt het inkomen uit Adopteer 
een Koe nauwelijks een rol. Hun motivatie om 
boerendagen te organiseren, de administratie bij te 
houden, en nieuwsbrieven te schrijven komt vooral uit 
de interactie met de adoptievrienden. 

Hoe leeft Adopteer een Koe 
Voor de stichting die Adopteer een Koe mogelijk maakt 
met de website, een administratief systeem, de 
Koevoet nieuwsbrief en promotiemateriaal is een goed 
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven van groot 
belang. De stichting heeft 2000 adoptievrienden nodig 
om Adopteer een Koe goed te ondersteunen. 
Momenteel hebben we 1100 adoptievrienden. We 
kunnen dus nog vrienden gebruiken, maar willen 
allereerst onze bestaande vrienden graag houden. En 
daarbij komen we tenslotte bij u met de vraag: Hoe 
leeft Adopteer een Koe momenteel bij u? Wilt u er met 
uw boer voor gaan om het levend te houden?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prijsvraag 
Het antwoord op de prijsvraag in nieuwsbrief 40 
was: Ierland. Het t-shirt is niet gewonnen, omdat 
we geen oplossingen hebben ontvangen. In de 
volgende nieuwsbrief komt een nieuwe opgave! 
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Een nieuw bestuurslid 

Even voorstellen 
Mijn naam is Piet van de Geer, ik ben bijna 50 jaar en 
werk als melkveehouder in Kockengen bij Utrecht. 
Samen met mijn vrouw Marianne ben ik actief in de 
toeristische verbreding van ons bedrijf met een 
Boertel, een B&B en een mini-camping. 

Waarom stel ik me voor? 
Het gaat me aan het hart dat zo’n goed initiatief als 
Adopteer een Koe dreigt om te vallen door een gebrek 
aan inzet van adoptievrienden en adoptieboeren. 

Wat ga ik doen? 
Ik ga proberen om samen met het huidige bestuur de 
kar weer vlot te trekken, waarbij ik graag van u 
reacties of opmerkingen ontvang, zodat Adopteer een 
Koe weer gaat leven. Een eerste aanzet hiervoor was 
de enquête, die ik natuurlijk ook zelf heb ingevuld. 
 

 
 
 
 
Ook heb ik namens het bestuur enige boeren gebeld, 
die niet aan het invullen waren toegekomen.  

Contact 
Wilt u met mij van gedachten wisselen over de 
stichting Koevoet en Adopteer een Koe? Bel dan 
gerust naar 06-23077115 of stuur een mailtje naar 
info@boerpiet.nl.  
 
Voor de boeren: misschien tot ziens op één van de 
bijeenkomsten? Tegen de adoptievrienden zou ik 
willen zeggen: ook úw boer is geïnteresseerd in uw 
mening.  
 
Met zijn allen trekken we de kar weer los! 
 
Groetjes, 
Boer Piet 

 

 
 
 
 
 

 


