
 

 

 

Beste adoptie vrienden en vriendinnen,  

Voor u ligt weer een nieuwe Koevoet compleet 
met koeverhalen. De koeien staan nu mooi 
binnen, het laatste jongvee uit de wei is voor de 
vorst en sneeuw naar de stal gegaan. Zo met 
sneeuw zijn het mooie plaatjes op het 
platteland. Als veehouder moet je weer wennen 
aan de kou, vaak gaat dit gepaard met enig 
ongerief. De drinkwatervoorziening voor 
sommige stallen wil wel eens niet werken, dat 
geeft vaak extra arbeid en dat is ook de 
afgelopen weken merkbaar geweest.  

Terugkijken 
Zo aan het einde van het jaar neemt iedereen 
wel een moment om terug te kijken, ook als 
veehouder doe je dat. Is 2010 geworden wat ik 
ervan had verwacht? Loopt het bedrijf wel goed? 
Zijn de investeringen tot hun recht gekomen? En 
hoe was het dit jaar eigenlijk met Adopteer een 
Koe?  

Ook als stichtingsbestuur kijken we terug en 
vooruit. Terugblikkend zien we dat we het 
afgelopen jaar nog steeds te kampen hadden 
met problemen die samenhangen met de 
doorstart na de verzelfstandiging. We zien ook 
dat Boris en Gerwin keihard hebben gewerkt om 
oplossingen te vinden. Maar oplossingen vragen 
tijd. Vooruitkijkend zien we een mooie toekomst 
voor AEK maar vragen we ons af of we 
voldoende tijd hebben om dit te realiseren.  

Toekomst van Adopteer een Koe 
Het laatste halfjaar hebben het bestuur en het 
AEK-team zich intensief beziggehouden met 
vragen als: Hoe zijn de contacten tussen 
veehouders en hun vrienden geweest. Hoeveel 
draagvlak is er nog onder boeren en vrienden. 
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Hoe is het teruglopen van het aantal bedrijven 
en vrienden te verklaren. Kunnen wij, als 
vrijwilligers en met de beperkte financi_le 
armslag die we hebben, AEK een nieuwe 
originele stimulans geven. En in welke vorm 
dan. We weten dat een aantal boeren en 
vrienden het idee nog steeds ten volle 
onderschrijft.  

Na ruim 10 jaar Adopteer een Koe is er 
misschien een nieuwe impuls nodig. Wellicht is 
het goed om opnieuw met andere ogen naar de 
relaties tussen de burger en het platteland te 
kijken. De koe blijft daarbij een mooi middel. 

Enfin, vragen te over die om een antwoord 
vragen. We gaan ons daar de komende tijd 
intensief mee bezighouden en we hopen dat we 
tijd genoeg hebben om met bevredigende 
antwoorden te komen. We gaan dan samen met 
u en met hernieuwd elan, een nieuw adoptiejaar 
tegemoet.  

We wensen u alle goeds voor 2011.  

Van het bestuur, 
Arie van den Berg, Han Schipper en Piet van de 
Geer  

 

  

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. 
Ditmaal de vierde in de serie: de Witrik en 
andere zeldzame kleurslagen.  

Witrik en zeldzame kleurslagen 
Nederland stond vroeger bekend om de 
kleurrijkheid van de veestapel. Op oude 
schilderijen is te zien hoe veel variatie in het vee 
zat: van effen geelbruine koeien tot dieprode 
koeien en van gewoon zwartbont tot 'kakelbont' 
toe. Niet alleen op schilderijen blijkt die 
kleurrijkheid maar het is ook op te maken uit 
oude boedelbeschrijvingen. Daar worden al 
eeuwen geleden zwarte of rode of witte 
Witrikken genoemd of rood met een witte kop. 
In het begin van de 19e eeuw verschijnt er een 
boek over het rundvee waarin een overzicht 
staat van de vele soorten bont zoals 'tijgerbont', 
'munikkenbont', 'begijnkap', 'zwartmuil', 
'Domin_'s bont' en 'zwartrug'.  

 

Export 
Dit is een beeld dat we al lang niet meer 
herkennen in ons landschap. In de twee laatste 
eeuwen maakte de Nederlandse rundveehouderij 
wezenlijke veranderingen door. Dat begon in de 
19e eeuw met de vraag naar Nederlands 
rundvee vanuit respectievelijk Duitsland, Belgi_, 
Groot-Brittanni_ en Noord-Amerika. Vooral de 
Amerikanen wilden 'papieren' bij het vee zodat 
ze een garantie hadden over de fokwaarde van 
de dieren. Ze hadden een voorkeur voor 
zwartbont, dat stond voor hen gelijk aan goed 
melkvee. Dit betekende het einde voor variatie 
in kleur, want veel boeren wilden graag het 
gewenste zwartbont leveren. Gelukkig bleven 
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sommige boeren 'kleurtjes' fokken. Tot op de 
dag van vandaag heeft een klein aantal 
veehouders in Nederland nog rundvee met 
afwijkende kleur of aftekenin 

De Witrik 
Koeien van deze kleurslag hebben een witte 
streep over de rug en de zijkanten zijn meestal 
zwart of rood, maar er zijn ook witrikkoeien met 
gele, blauwe of vale zijkanten. Hoe breder de 
witte streep is des te gespikkelder is het dier 
aan de kop en de zijden. Er bestaan veel lokale 
namen voor deze koe: een Wyt_ch (in 
Friesland), een Griemel (Drenthe), een spikkel, 
streeprug, stippeltje (Gelderland), een aalstreep 
(Gelderland en Utrecht) een ruggeling 
(Gelderland en Zuid-Holland), ruggelder 
(Utrecht) en (wit)ruggel (Zuid-Holland).  
 
Baggerbonten, Blauwen en Blauwbonten  
Koeien die kakelbont zijn worden Baggerbonten 
genoemd. Vooral de kleine vlekjes aan de poten 
zijn kenmerkend. Ze danken hun naam dan ook 
daaraan. Je krijgt namelijk de indruk dat ze door 
de modder gelopen hebben. De Blauwen worden 
zo genoemd omdat deze dieren witte haren 
tussen hun zwarte haren hebben. De donkere 
lijken dan blauw van kleur. De grens tussen 
witte en donkere vlekken is meestal minder 

scherp als bij een echte zwartbonte. Valen en 
Vaalbonten  

Koeien met een geelbruine kleur worden Valen 
genoemd. Valen hebben een combinatie van 
witte en geelbruine haren. De witte haren zijn 
iets korter dan de geelbruine haren. Het mengen 
van geelbruin en wit geeft een 'vale' indruk. Ze 
komen in bijna effen vorm voor (niet te 
verwarren met de egaal geelbruine koeien uit 
buitenland) en als vaalbont. Als de kleur iets 
donkerder is spreekt men van Muisvalen en iets 
lichter van Zilvervalen.  

 

 

Meer informatie over de kleurslagen en de Witrik 
is na te lezen op de website van de Stichting 
levend erfgoed: www.szh.nl > diersoorten > 
runderen> kleurslagen en witrik.  

Ank Zegwaard, SZH voor levend erfgoe 

 
 

d

Levend erfgoed 

Koeien met die oude kleurslagen en aftekening die nu in de wei lopen, laten zien hoe onze 
veestapel er vroeger uit zag. Ze zijn als levende schilderijen van beroemde meesters: een 
stukje Nederlandse cultuur. 
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Spel: Winter  
In deze editie een bordspel met een toepasselijk 
thema voor dit jaargetijde: Winter. 

Winter is een coöperatief strategiespel van Jim 
Deacove. Coöperatieve spellen zijn spellen 
waarbij samenwerking centraal staat. Er is een 
gezamenlijk doel. Je kunt het spelen met één tot 
twaalf spelers. Winter is geschikt voor kinderen 
vanaf zes jaar en volwassenen. Het spel duurt 
ongeveer vijftien minuten. 

Sneeuw en ijs 
Het is winter. Het weerbericht voorspelt sneeuw 
en ijs op de wegen. Vier families willen vandaag 
naar school, naar hun werk, boodschappen doen 
en sporten. Als er veel sneeuw en ijs ligt kunnen 
ze niet overal komen. Sommige plekken liggen 
afgelegen, waardoor ze snel insneeuwen. Die 
kunnen ze dus maar het beste eerst bezoeken!  

De uitdaging  
Gaandeweg het spel komen er steeds meer 
straten vol met sneeuw en ijs te liggen. Dan 
wordt het tijd om een sneeuwschuiver of 

strooiwagen in te schakelen. Deze kunnen per 
beurt één straat vegen, waardoor het een 
uitdaging is om de juiste keuze te maken: welke 
straat zullen we nu schoonmaken? Doordat de 
sneeuwschuivers en strooiwagens de straten 
schoonvegen, kunnen de auto’s weer veilig 
verder rijden.  

Winter is een uitdagend spel voor slimme 
kinderen en volwassenen. Welke straat moeten 
we nu schoon laten vegen? Zal het lukken om 
veilig thuis te komen, of moeten we misschien in 
de sporthal blijven slapen?  

Inhoud spel 
Spelbord, autofiches, sneeuwruimers, 
weersvoorspellingen, sneeuw- en ijskaartjes, 4 
agendakaarten met gaten, die in de loop van het 
spel opgevuld worden. Wanneer alle 
agendakaarten opgevuld zijn, is het doel van het 
spel bereikt!  

Het spel is te koop bij 
www.earthgames.nl/winter.  

Win dit spel!  

Earth Games stelt één exemplaar van dit spel beschikbaar voor een adoptieboer of 
adoptievriend die de redactie van AEK een mooi verhaal, gedicht of foto toestuurt. Heeft u iets 
bijzonders voor onze nieuwsbrief en wilt u het spel Winter graag winnen? Stuur uw bijdrage 
dan naar redactie@adopteereenkoe.nl en wie weet krijgt u dit spel thuisgestuurd! 
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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. Campagneleidster Liesbeth Kemme heeft 
voor Adopteer een Koe een paar gedichten geselecteerd. Hier de 
laatste:

De koe zei: Lieve help, dit is geen leven 
Ik ben doorweekt, verkouden en onthand 
Ze hebben me een schaduwboom gegeven 
Maar wanneer schijnt de zon nou in dit land? 
Ik heb goddank na zo veel kou en regen 
Van onze stier een pottertje gekregen 
~ 
De koe zei: ze bedenken rare dingen 
Zo mogen wij bijvoorbeeld naar Carré 
Frank Boeyen gaat daar liedjes voor ons zingen 
Ik vind het echter niet zo’n goed idee 
Het is prachtig dat je Bomen ziet voor Koeien 
Maar het spijt me zeer: wij komen niet voor Boeyen 

Ivo de Wijs 

NB: weet u een leuk of mooi gedicht over Adopteer een Koe? Laat het ons weten op 
redactie@adopteereenkoe.nl en maak kans op het spel ‘Winter’!  

 

Een nieuw koeienboek 
Handleiding Landschap in Zicht 

Burgers betrekken bij landschap, hoe doe je 
dat? In het net verschenen boekje 'Landschap in 
Zicht' van Landschapsbeheer Nederland wordt 
een voorzet gedaan hoe je burgers bewuster 
kunt maken van de waarde van het 
cultuurlandschap en hun kennis en mening kan 
gebruiken bij lokale beleidsvorming. In het 
boekje wordt de methode 'Landschap in Zicht' 
beschreven. 

Concretiseren burgerparticipatie met 
stappenplan 
Het boekje is inspirerend voor iedereen die 
geïnteresseerd is in het concretiseren van 
burgerparticipatie in natuur en landschap. 
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Landschap in Zicht helpt om op een praktische 
manier zicht te krijgen op wat bewoners 
waarnemen en wat ze waardevol vinden aan het 
landschap. Deze 'lokale kennis' kan bijvoorbeeld 
worden ingebracht in een dorpsvisie of een 
dorpsomgevingsplan. Met behulp van een 
stappenplan kan de lezer zelf aan de slag. 
Verder worden er enkele aansprekende 
praktijkvoorbeelden beschreven. 

Landscape Character Assessment 
De methode 'Landschap in Zicht' is geïnspireerd 
op de Engelse methode Landscape Character 
Assessment. De methode is ontwikkeld door 
Landschapsbeheer, de Vereniging voor Kleine 
Kernen en de Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij in het project Thuis in Groen. 
Financiers van de publicatie zijn de Nationale 
Postcode Loterij, het Ministerie van LNV en de 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. 

 

 

Toepassing in de praktijk 
Landschap in Zicht is bij uitstek een methode om 
in de praktijk te gebruiken. Het is geschikt voor 
professionals uit de sector van natuur en 
landschap en plattelandsontwikkeling. Ook 
kunnen groepen vrijwilligers of bewoners met 
interesse voor de leefomgeving ermee aan de 
slag. Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer 
Friesland: “Het is een nieuwe manier van werken 
die past in deze tijd. Laat een grote groep 
bewoners eerst zelf maar ontdekken wat de 
meerwaarde van hun omgeving is en dat het 
belangrijk is die in stand te houden of te 
ontwikkelen.” 

Uitgegeven door Landschapsbeheer 
Nederland.  
De handleiding is gratis te downloaden op 
www.landschapsbeheer.nl 

Column: Het leven der farmers 

Uw correspondent, Nieuw York 1935. 

De schrijver van de wintercolumn is een 
columnist – of liever: een correspondent - uit 
vroeger tijden. Onderstaande tekst is in 1935 
gepubliceerd in het blad Het Vaderland. De 
correspondent, die naamloos blijft, schrijft 
vanuit ‘Nieuw York’ over zijn ervaring met het 
boerenbedrijf in Amerika. Wat hem opvalt is de 
verschil in grootte tussen de bedrijven van de 
Nederlandse boeren en de Amerikaanse farmers. 
1935 is in Nederland nog de tijd van 
kleinschaligheid en gemengde boerenbedrijven, 
maar in Amerika is dat al anders. 

Het leven der Farmers – verschil met onze 
boeren 
Nu heb ik voor de tweede maal een heelen 
zomer op een farm gesleten en genoeg 
meegemaakt en gezien om de conclusie te 
trekken dat een farmer en een boer maar heel 
weinig met elkaar gemeen hebben. Een 
boerderij in Hazerswoude is perse geen farm en 
mijn buurman Harry geen boer - de eenige 
overeenkomst is, dat Moeder Aarde boeren en 

farmers tot grondstof van hun arbeid dient. En 
om allerlei redenen lijkt het me voor een boer, 
die in Amerika komt, in het begin een rare 
bediening waar hij gauw aan zal wennen, maar 
ik kan me niet voorstellen, dat een farmer op 
een lap grond in het Westland of de 
Haarlemmermeer een succes worden zou. Waar 
de eerste geleerd heeft met elken vierkanten 
centimeter te woekeren is de laatste een 
onbewuste grootheidsmaniak, terwijl de één nog 
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altijd het gedicht van Poot* eer aandoet, is de 
ander een zeer deskundige maisverbouwer en 
haalt bovendien in een uur een motor in en uit 
elkaar. Beiden bewegen zich op het terrein van 
de voedselvoorziening van het menschdom, 
maar de wijze waarop ze dat doen is aan de 
eene zijde ultra-intensief, aan de andere 
grootscheepsch, in den breede, bijna 
oppervlakkig. 

One crop, two crops, three crops 
In het algemeen gesproken beijvert de farmer 
zich, voor een ‘one crop’ landarbeid, d.w.z. hij 
specialiseert zich op een enkelen tak van 
akkerbouw of veeteelt en de rest laat hem 
onverschillig. Maar daaraan geeft hij zich dan 
ook met huid en haar en met alle hulp van de 
wetenschap, die hem gratis en met ladingen 
tegelijk door de regeering verstrekt wordt. Een 
chicken farm is dus direct een bedoening van 

minstens 5000 kippen, anders loont het de 
moeite niet; op dezelfde manier gaat het met 
tarwe, katoen, of tomaten, vruchten, melkvee of 
wat dan ook. Wordt er op geen enkele manier 
een spaak in het wiel gestoken, dan is deze 
manier van doen wel de voordeeligste en de 
gemakkelijkste in dit land van reusachtige 
consumptie en snel transport. Maar een 
hardnekkige droogte, een malaise op de markt 
van een bepaald artikel, een ziekte onder de 
dieren en de man is ‘wiped out’, weggevaagd uit 
zijn bestaan en misschien zijn heele fortuin. 
Zooveel verliezen zijn er geleden door zulke 
oorzaken gedurende de laatste jaren, dat 't 
systeem van specialisatie niet meer zoo populair 
is als het een half dozijn jaren geleden was. En 
zoo komt een ‘two’ of een ‘three crops’ bouw 
meer in zwang. 

(wordt vervolgd) 

*Dit is een fragment uit het gedicht van Poot waar de columnist aan refereert 

Akkerleven 

Hoe genoeglyk rolt het leven  
Des gerusten lantmans heen,  
Die zyn zaligh lot, hoe kleen,  

Om geen koningskroon zou geven! 

Welige akkers, groene boomen,  
Malsche weiden, dartel vee.  

Nieuwe boter, zoete meê, (honingdrank)  
Klaere bronnen, koele stroomen, Frissche luchten:  

overvloet Maekt het buitenleven zoet. 

Zaeien, planten en verzetten Geeft hem werk. Hy vist en jaegt.  
Dikwyls valt hem eer het daegt  
Vliegent wilt in looze netten:  

Dikwyls voert hy met zyn raên (wagen)  
Grazigh zuivel stêwaert aen.  

Appels enten, peereplukken, Maeien, hooien;  
schuur en tas Stapelen vol veltgewas,  

Schaepescheeren, uiers drukken;  
Zeven kinders en een wyf  

Zyn zyn daeglyx tytverdryf. 
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Boerderijberichten 

Nieuwsbrief van Bontekoe 

Wij brengen je graag middels deze nieuwsbrief 
op de hoogte van de ontwikkelingen op ons 
bedrijf. We wensen je veel leesplezier! 

De Koeien 
De meeste koeien staan al weer eventjes op 
stal. De weilanden waren bij ons zo nat dat we 
dit jaar de koeien wat vroeger niet meer naar 
buiten hebben laten gaan. De koeien gaven er 
ook niet meer zoveel meer om, om naar buiten 
te gaan. Het enthousiasme van het voorjaar was 
grotendeels weg. De koeien vinden het dus 
gelukkig prima om binnen te blijven. We hebben 
nu alleen nog wat vaarzen buiten lopen. Zij 
lopen de weilanden nog niet kapot en lopen fijn 
buiten te grazen, we kunnen ze mooi vanuit ons 
huis zien. 

Een weetje: voor koeien is de meest aangename 
temperatuur tussen de -5 en +15 graden 
Celsius. Dus dat het buiten vriest, is meestal 
geen enkel probleem voor koeien. Er moet wel 
voldoende voer voor de koeien zijn. 

Groene energie 
We hadden ons dit jaar evenals vorig jaar 
aangemeld voor de SDE-regeling. Dat is een 
subsidieregeling voor zonnepanelen. Ook dit jaar 
horen wij niet bij de gelukkigen die subsidie 
krijgen. Volgend jaar hopelijk wel, nieuwe ronde, 
nieuwe kansen! 

Besteding adoptiegeld 
Zoals we de vorige keer hebben aangegeven, 
hebben we het adoptiegeld dit jaar besteed aan 
het vergroten van de kalverenhokken. Voor 
2011 weten we het nog niet. Ideeën zijn altijd 
welkom. 

Groetjes,  

Corina en Richard 
Boerderij de Bontekoe 
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Open Dag bij Velzeboer 

De open dag was weer een succes. Er zijn rond de 70 mensen langs geweest, waaronder vijftien 
adoptievrienden en mensen die op de krantenartikelen afkwamen. De aankondiging heeft in vier 
verschillende kranten gestaan. Tot op heden heeft het één nieuw adoptiekalf opgeleverd en er komt nog 
een mevrouw langs om de adoptie vast te leggen. In 
ieder geval was iedereen weer super-enthousiast. 

We ontvingen na de open dag een leuke brief van de 
fotograaf van het weekblad de Uitkomst voor de 
Beemster. Hij had het enorm naar z’n zin gehad en 
heeft als bedankje ons een paar foto’s toegestuurd.   
groetjes van Martijn, Wendy en Sander Velzeboer 

 

Nieuwsbrief van Buitenverwachting – Corneel van Rijn 
 
Dit is de Herfstnieuwsbrief 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.  
  
De koeien lopen inmiddels binnen, het weiland is 
nu te nat. Het gras is geoogst en de 
wintervoorraad aangelegd. De uiers en de 
staarten van de koeien worden nu geschoren, 
zodat ze minder snel vies worden. Tot zover de 
update over de koeien. 

Fair Trade 
Van 21 tot 30 oktober was het de fair trade 

week. Dit was een week waarin extra aandacht 
voor fair trade producten werd gevraagd. Aan 
deze week hebben wij in zekere zin ook 
deelgenomen. In de fair trade week zijn er 
namelijk heerlijke biologische, fair trade 
gerechten samengesteld in restaurant Frenzi te 
Amsterdam met producten van onze boerderij. 
Het restaurant gebruikte o.a. van ons afkomstig 
lamsvlees, zuivel en groenten.  

De week was druk bezocht en onze producten 
vielen in de smaak. Naar alle waarschijnlijkheid 
zullen we dan ook vaker producten aan 
restaurant Frenzi leveren. 
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Geen hulp maar Handel 
Maar wat zijn nu eigenlijk fair trade producten? 
Fair trade producten in deze letterlijke zin, zijn 
producten waar een eerlijke prijs voor wordt 
betaald. Deze eerlijke prijs wordt dan ten eerste 
betaalt aan de zwakste schakel in de productie 
keten, namelijk de primaire producent oftewel 
de boer. Deze eerlijke prijs, is dan een prijs die 
in verhouding staat tot de werkelijke 
productiekosten, en niet een prijs die wordt 
bepaald door de verhoudingen op de 
internationale markt. De eerlijke handel draagt 
ondermeer bij aan een duurzame ontwikkeling 
van ontwikkelingslanden die niet afhankelijk is 
van subsidies. Het draagt bij aan het opbouwen 
van een landbouwstructuur in de derde wereld, 
waardoor honger voorkomen kan worden. 
Vandaar ook de leus Trade not Aid, Handel, geen 
Hulp.  

Europese fair trade producten 
Maar net zo goed als de boer in de derde wereld 
een eerlijke prijs verdient voor zijn product geldt 
dit ook voor de Europese boer. Ook de Europese 
boeren hebben recht op een eerlijke prijs. Maar 
welke prijs is eerlijk? 

Het lijkt me geval eerlijk als een product in ieder 
geval de kostprijs opbrengt. Dat is nu echter 
meestal niet het geval. De boeren in Europa 
weten dit vol te houden door dat zij enerzijds 
interen op eigen vermogen en de eigen arbeid 
van het gezin goedkoop kunnen exploiteren, 

anderzijds door de subsidies van de overheid. 
Evenals voor de Afrikaanse, Aziatische of 
Latijns-Amerikanse boeren geldt dan voor de 
Europese boeren dat wanneer zij voor hun 
producten een eerlijke prijs krijgen zij deze hulp, 
deze subsidies niet meer nodig hebben. Een 
eerlijke prijs is dan ook een prijs waarmee in het 
levensonderhoud kan worden voorzien. Daarom 
is het eigenlijk niet opmerkelijk dat producten 
van Europese boeren ook fair trade kunnen zijn, 
maar dat er niet meer Europese producten een 
fair trade certificaat hebben of als fair trade 
producten herkenbaar zijn. Er zijn echter wel 
uitzonderingen, behalve kleinschalige initiatieven 
zoals van boerderij Buitenverwachting en 
restaurant Frenzi, is er ondermeer in Duitsland 
en Oostenrijk bijvoorbeeld die faire milch, de 
faire melk. (Zie www.die-faire-milch.de en 
www.afairemilch.at ) Dit is een herkenbare melk 
die iets meer kost, waarbij de meerprijs direct 
bij de boer terecht komt. Een echt Europees fair 
trade product dus.  

Ter afsluiting van deze nieuwsbrief een Italiaans 
recept met lamsvlees. Vanaf begin december is 
er weer lamsvlees beschikbaar  

Met vriendelijke Groet 
Corneel Rijn 

Noot van de redactie: deze nieuwsbrief nummer 
IX is ingekort, de volledige versie is na te lezen 
op de website van de buitenplaats: 
www.boerderijbuitenverwachting.nl 
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Recept 
 

Agnello con patate arraganate 
Lamsvlees met oregano aardappeltjes aardappelen 
  
Ingrediënten 
800 gram aardappelen 
4 tenen knoflook 
peterselie 
2 handjes kaas 
1 kilo lamsvlees lappen 
peper 
olijfolie 
 
  
Schil de aardappelen en snij in stukjes. Meng de stukjes aardappel met de kruiden, de kaas, de peper, 
de olijfolie en het in blokjes gesneden lamsvlees. Doe dit mengsel in een bakblik met deksel en laat het 
ongeveer anderhalf uur in een op 180 graden verwarmde oven bakken.  
 

 

 

Winkel op boerderij heeft toekomst 
Bron: Landbouw Economisch Instituut (LEI), 
universiteit Wageningen  

De consument verkiest doorgaans de 
supermarkt boven een boerderijwinkel. Boeren 
kunnen consumenten verleiden tot meer 
aankopen door het assortiment uit te breiden en 
door beter bereikbaar te zijn. Ook samenwerken 
met de plaatselijke supermarkt kan de verkoop 
stimuleren. Uit het onderzoek Food op de 
boerderij van Wageningen UR blijkt dat 
consumenten positief zijn over het kopen van 
producten op de boerderij. Maar winkelen in de 
supermarkt beschouwen zij als makkelijker en 
dichterbij.  

Boerderijverkoop 
De laatste jaren neemt boerderijverkoop steeds 

professionelere vormen aan. De boerderijwinkel 
onderscheidt zich van de supermarkt door 
kennis van zaken, betrouwbaarheid, 
klantvriendelijkheid, smaakvolle en mooie 
producten en genieten. De meest gekochte 
producten zijn groente, fruit, eieren en 
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aardappelen. De belangrijkste aankoopmotieven 
zijn prijs, smaak en kwaliteit. Ook worden ‘vers’ 
en ‘lekker’ veel genoemd. In de ogen van 
consumenten vormen vooral afstand en de 
gelegenheid (om naar de boerderij te gaan) 
drempels voor het kopen op de boerderij.  

Boerderijbezoek 
De belangrijkste redenen voor een bezoek aan 
de boerderij zijn de dieren, een veilige 
omgeving, de boer(in) zelf, huisverkoop en zelf 
kunnen zien hoe voedsel wordt gemaakt. De 
meeste bezoekers vinden de bezochte bedrijven 
authentiek. Het bezoek aan de boerderij is voor 
veel mensen belangrijker dan de manier 
(biologisch of niet-biologisch) waarop 
geproduceerd wordt.  

Tips om verkoop te stimuleren 

• Houd bestaande bezoekers vast en tevreden 
door het productaanbod uit te breiden en meer 
producten op voorraad te hebben.  

• Maak gebruik van het feit dat je aanvullend bent 
op de supermarkt. Ontwikkel samen met de 
(plaatselijke) supermarkt strategieën om 
supermarkt en boerderijverkoop als een win-
winsituatie neer te zetten. 

• Wees je bewust dat biologisch niet hét argument 
is voor de klant. Dierenwelzijn, 
milieuvriendelijkheid, klantvriendelijkheid, 
smaak etc. wegen zwaarder.  

• Achterhaal wat de consument als belemmering 
ervaart om de boerderijwinkel te bezoeken en 
maak het hem/haar makkelijker door beter 
bereikbaar te zijn.  

Lees het volledige rapport na op de website van 
het Landbouw Economisch Instituut. 

 

Veetransporteurs in de leer bij 
dierenbeschermers 
Bron: Trouw 

In een speciale training leren veetransporteurs 
van medewerkers van Eyes on Animals hoe ze 
verantwoord met dieren moeten omgaan. Paul 
Bours, beleidsmedewerker van het Cluster 
Dierenwelzijn en Gezondheid (AKV), juicht de 
workshops toe. 

De cursus is een botsing tussen twee werelden. 
Je ziet het voor je: twee vrouwen van 
dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals 
tegenover negentien chauffeurs van W. Sleegers 
Internationaal Veetransport – allemaal mannen. 
Probeer die maar eens te overtuigen. Toch is dat 
het doel van de workshop: de richtlijnen van de 
Transportverordening EC1/2005  doornemen en 
duidelijk maken hoe belangrijk deze wet is met 
betrekking tot de ethische aspecten tijdens het 
vervoeren van levende dieren. 

Bewustzijn 
“Het gaat hier om een private aangelegenheid. 
Dat een onafhankelijke partij een dergelijke 
training verzorgt, is iets dat wij als overheid 
alleen maar toejuichen”, reageert Bours. “Wij 
hameren er al jaren op dat de sector zijn eigen 
verantwoordelijkheid moet nemen. Zo’n training 
heeft zeker nut; het draagt bij aan meer 
bewustzijn bij chauffeurs.” 
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Dat laatste is nog steeds hard nodig. In de 
zomer bleek dat maar weer eens, toen 300 
biggen van een Nederlands bedrijf overleden 
tijdens een veetransport naar Spanje. De 
betreffende vergunninghouder werd tijdelijk 
geschorst en stond een tijd onder verscherpt 
toezicht van de nVWA. De oorzaak van het 
incident was een defect aan het 
ventilatiesysteem, het gevolg een nieuwe smet 
op het blazoen van de veetransportsector. 

Ophef 
“Iedere chauffeur moest al geschoold en 
gecertificeerd zijn om vee te mogen vervoeren. 
Die cursus van Eyes on Animals is dan ook een 
extraatje”, benadrukt Bours. “Het kan nooit 
kwaad om nog eens de puntjes op de i te zetten. 
Theorie is één ding, praktijk een tweede.” 

Het incident in Spanje leidde tot de nodige 
ophef. Zowel bij de Partij voor de Dieren, die er 
Kamervragen over stelde, als bij Eyes on 
Animals, dat een schorsing van twee weken een 
te lage straf vindt voor de bewuste transporteur. 

Na het incident beloofde de sector maatregelen 
die herhaling moesten voorkomen. We zijn 
inmiddels enkele maanden verder, maar een 
plan van aanpak ligt er nog altijd niet. 

 

Boer zoekt Buur: samen aan de slag in het landschap 
Bron: LNVweb 

Op zaterdag 6 november zijn bewoners uit 
Tilburg in het aangrenzende gebied Moerenburg-
Heukelom aan de slag gegaan om op twee 
agrarische bedrijven landschapselementen aan 
te planten. De Boer zoekt Buur-dag, tevens 
Natuurwerkdag, is als startmoment gekozen om 
de eerste investeringen in het landschap in dit 
gebied te plegen. 

Boeren en burgers steken gezamenlijk de 
handen uit de mouwen om het cultuurlandschap 
in Moerenburg en Heukelom verder te verfraaien 
en aantrekkelijker te maken voor bewoners en 
bezoekers. Onder de vlag ‘Boer zoekt Buur’ zijn 
er allerlei activiteiten georganiseerd, 
uiteenlopend van een huifkartocht tot een 
lezing. 

Voorbeeldgebieden 
Moerenburg-Heukelom is door toenmalig 
minister Verburg in 2008 als een van de vier 
voorbeeldgebieden investeren in landschap door 
het ministerie aangewezen in het kader van de 
agenda Landschap. De drie andere gebieden zijn 
Ooijpolder, Amstelland en Binnenveld. 

Belangrijk doel daarvan is onder andere nieuwe 
duurzame financieringsconstructies voor 
landschap te ontwikkelen en daarbij vooral 
nieuwe partners zoals het bedrijfsleven mee te 
krijgen. Het ministerie faciliteert deze 
pilotgebieden, de Dienst Landelijk Gebied 
coördineert de uitvoering. Door een betere 
financiering moeten agrariërs meer kans krijgen 
om aanleg en onderhoud van het landschap als 
een vanzelfsprekende taak in hun duurzame 
bedrijfsvoering op te nemen. Momenteel wordt 
gepraat met boeren om te komen tot langdurige 
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afspraken over aanleg, beheer en onderhoud 
van landschapselementen op eigen terrein. 

Geld 
Via de zogeheten Streekrekening het Groene 
Woud (een ingenieus concept om middelen bij 
elkaar te brengen voor investeringen in 
landschap) ontvangen ze hiervoor geld. Om 
mensen die het landschap mooier willen maken 
in contact te brengen met partijen die daar geld 
in willen steken, kreeg elk gebied een half 
miljoen euro van het ministerie van 
Economische zaken, Landbouw en Innovatie 
(EL&I) en 900.000 euro van Infra & Milieu 
(voorheen VROM). 

Volgens beleidsmedewerker bij Directie 
Regionale Zaken Jan Matijsen ligt Moerenburg-
Heukelom al met al goed op schema. Het 
juridisch goed dichttimmeren van contracten 
voor dertig jaar is iets dat veel tijd kost, zegt hij. 
”Daar staat tegenover dat diverse partijen elkaar 
steeds beter beginnen te vinden. Overheden, 
regionaal bedrijfsleven, agrariërs, banken, 

maatschappelijke organisaties en burgers 
werken gezamenlijk aan drie opgaven: 
zorgvuldig omgaan met ruimte, landschap van 
en voor iedereen en een duurzame financiering 
van dat landschap.” 

 

 

 

Het probleem van boer Piet 
Tijdens de open dag bij boer Piet heeft hij aan 
adoptievrienden gevraagd hoe zij graag willen 
omgaan met het wisselen van adoptiekoe. Er 
komt namelijk een moment dat de boer van 
sommige dieren afscheid moet nemen, omdat ze 
te oud worden en gebreken krijgen of omdat ze 
geen kalf krijgen en dus geen melkkoe worden. 
Boer Piet, en wij van Adopteer een Koe, willen 
weten: hoe gaan we daarmee om als dit een 
geadopteerd dier betreft? 

De boer kan u een bericht sturen als de koe 
weggaat en de situatie uitleggen. Misschien is er 
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zelfs nog gelegenheid om afscheid te nemen. 
Maar daarna? 

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u niet 
direct daarna een andere koe uitzoekt en de 
adoptie daarmee voortzet. Wij kunnen ons ook 
voorstellen dat u wel een band met de boerderij 
wilt houden en de boerderij wilt blijven steunen 
bij het 'duurzaam' ondernemen. Dat u informatie 
wilt blijven ontvangen en wilt blijven komen op 
de adoptiedagen. En voor sommigen heel 
belangrijk: dat u mee kunt blijven helpen op de 
boerderij als u dat wilt en als daar gelegenheid 
toe is. 

Wat vindt u van het volgende idee 
Als de door u geadopteerde koe onverhoopt weg 
moet van de boerderij, zetten we uw adoptie 
voort op een fictieve 'vrienden'koe. U blijft dus 

adoptievriend, blijft van de boer informatie en 
de Koevoet ontvangen. U kunt meehelpen op de 
boerderij tegen adoptievrienden-tarief en blijft 
van harte welkom op de boerderij. U blijft dus 
ook gewoon de adoptiebijdrage betalen. 

Ziet u later een mooi kalf of een mooie koe waar 
u een warm gevoel bij krijgt, dan kan de 
'vrienden'adoptie altijdweer gewijzigd worden 
naar dat nog niet geadopteerde kalf of koe. Van 
deze voortzetting naar een 'vrienden'koe krijgt u 
vanzelfsprekend bericht. Bent u het met deze 
automatische voortzetting niet eens, dan is een 
retourmailtje voldoende om de adoptierelatie te 
beëindigen. 

Wij zijn benieuwd naar uw mening! Stuur deze 
per mail naar nieuwsbrief@adopteereenkoe.nl.  

  

Lezersreactie 
Goedendag,  

Ik reageer naar aanleiding van Koevoet 41. 
Mijn adoptiekoeien staan bij Dirk Kool in 
Linschoten, ik probeer zoveel mogelijk de open 
dagen en andere activiteiten bij te wonen, dat lukt 
me aardig, zo nu en dan ben ik er echter ook een 
van de weinigen. Ik zou het wel leuk vinden ook 
eens bij een andere boer de open dag te bezoeken. 
Bij deze dus, conform uw verzoek, mijn reactie. 

Met vriendelijke groet, Ger Starre 

Beste Ger Starre, 

We vinden het een erg leuk idee. Boer Piet van boerderij Hazeveld in Kockengen heet je van harte 
welkom op hun volgende open dag. Te zijner tijd ontvang je een uitnodiging van hun. In de toekomst 
lijkt het ons leuk vaker zo'n uitwisselling te organiseren. Heeft u interesse? meldt het op 
info@adopteereenkoe.nl.  

De Koevoetredactie 

 


