
 

 

 

 

Beste adoptievrienden en -vriendinnen,  

In het voorjaar van 2001 brak de MKZ-crisis uit. 
Adopteer een Koe was een uitvloeisel van de 
vele maatschappelijke reacties die ontstonden 
na de gruwelijke beelden van geruimde koeien. 
Dit nooit weer, dachten de initiatiefnemers van 
de actie en waarschijnlijk vele van u met hen. In 
werkelijkheid is er niet veel veranderd. Zoals we 
zagen tijdens de Q-koorts is ook toen weer 
gekozen voor ruiming als oplossing. 
 
Adopteer een Koe bestaat dit voorjaar dus tien 
jaar en staat nog steeds open voor nieuwe 
oplossingen richting een duurzame landbouw. 
Daarnaast is het beleven van de boerderij een 
belangrijk onderdeel van het project geworden: 
het leren kennen en ervaren van de koeien en 
het boerenbedrijf. In het volgende nummer 
besteden we meer aandacht aan ons jubileum.  
 
Om medische redenen hebben mede-
bestuursleden Han Schipper en Piet van de Geer 
moeten afhaken (zie AEK-nieuws). Liesbeth 
Samsom neemt voorlopig de honneurs van de 
secretaris waar. U zult begrijpen dat deze basis 
te klein is om goed te functioneren en alles aan 
te kunnen. Waar we wel aan hebben gewerkt 
leest u verderop in AEK-nieuws. 
 
De komende maanden zet ik mij in voor een 
verbreding van mankracht in de organisatie. Uw 
hulp is daarbij uiteraard welkom. In juni 2001 
verscheen de eerste Koevoet. Op bladzijde twee 
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daarvan stond dit handgetekende kaartje (zie 
afbeelding). Als ik dat kaartje vergelijk met het 
huidige boerenoverzicht van de nieuwe website 
(daarover meer in AEK-nieuws) in Google Maps, 
zie ik een aantal boeren die al tien jaar hun 
koeien laten adopteren. Ik voel me een trotse 
voorzitter.  
 
Arie van den Berg, Hoeve Ackerdijk, voorzitter 
Stichting Koevoet 

 
 

 

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, de Groninger Blaarkop, het 
Maas-, Rijn- en IJsselvee en de Witrik is het nu 
de beurt aan het Fries Hollands vee. 

Fries Hollands vee 
Fries Hollandse zwartbonte koeien in de wei. Dat 
was een bekend beeld van Nederland tot de 
jaren zeventig van de vorige eeuw. De 
voornaamste fokgebieden van dit ras waren van 
oudsher Friesland en Noord-Holland. In 
Leeuwarden staat het bekende standbeeld van 

‘Us Mem’: een Friese koe en het symbool van 
het Nederlandse melkvee.  
 
Ruim 70% van onze veestapel bestond toen uit 
Fries Hollands Zwartbont vee (FH). Daarna 
veranderde dat snel. Steeds meer boeren 
begonnen naar buitenlands voorbeeld het FH-
vee te kruisen met zwartbonte Holstein 
Frisiankoeien. In korte tijd veranderde het beeld 
in het weiland. De van oudsher bekende (vaak 
nog gehoornde) zwartbonte dubbeldoelkoe werd 
steeds meer vervangen door een grote magere 
zwartbonte melkkoe zonder horens en met een 
punthoofd.  

 
Adopteer een Koe bestaat 10 jaar. 

 
Wie vertelt ons over zijn/haar 

herinneringen aan de MKZ-crisis in 2001 
en de bevindingen van het eerste uur van 

Adopteer een Koe? 
Ook interviewen we u graag als u al 10 

jaar adoptievriend of Adopteer een 
Koeboer bent. Laat het weten op 
nieuwsbrief@adopteereenkoe.nl. 

 

 
Op sommige kinderboerderijen zijn 

Fries Hollandse koeien te zien 
en ook op informatieboerderij 

Zorgvrij in Spaarnwoude. 
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Export en import 
Het Fries Hollands melkvee had een goede 
reputatie in het buitenland. Goede fokdieren 
werden naar Amerika geëxporteerd. Maar de 
Amerikaanse boeren hadden een ander fokdoel 
voor ogen dan de oorspronkelijk Nederlandse 
fokkers. Ze fokten uit het goed bevleesde FH-ras 
langzaam maar zeker een meer melktypische 
koe. Ze kozen voor de fok de grote koeien met 
grote uiers en steeds minder bevleesdheid. Onze 
veehouders kenden het ras niet meer terug en 
noemden het gekscherend de ‘wandelende 
kapstokken’ uit Amerika.  

Eigen stamboek 
Hoewel nog lange tijd veel boeren het oude 
vertrouwde FH-vee niet zomaar inruilden voor 
Holsteiners, verminderde het aantal FH-koeien 
snel. In 1983 werd het Friesch Hollands Rundvee 
Stamboek (FHRS) opgericht, als een waarborg 
voor het behoud van het oude type FH-vee. Dit 
vee is dubbeldoel koe dat betekent dat ze goed 
bevleesd zijn en toch goed melk geven.  

FH vee waar zijn ze nu? 
Het FH-vee is inmiddels zeldzaam geworden. In 
2007 waren er nog maar 3500 vrouwelijke 
dieren. Gelukkig zijn er een aantal fokkers die 
de genetische variatie binnen het ras bewaken. 
Dit ras is eeuwenlang belangrijk geweest voor 
onze melkproductie. Ze maken deel uit van onze 
geschiedenis en dus van ons levend erfgoed. 
Tenslotte was het Nederlandse FH-vee de basis 
voor het moderne melkvee dat overal op de 
wereld te vinden is.  
Het FH-ras wordt nu nog steeds gehouden voor 
zowel de melk als de vleesproductie. Net als de 
andere dubbeldoelkoeien zijn het duurzame 
koeien, ze gaan langer mee dan de Holsteiners 
en kunnen ook op een dieet van voornamelijk 
ruwvoer melk produceren. In een onderzoek 
naar de invloed van krachtvoer op de melkgift 
bleek dat dubbeldoelkoeien minder afhankelijk 
waren van krachtvoer voor een goede melkgift.  

De SZH en Fries Hollands vee  
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) 
moedigt het gebruik van Fries Hollands vee aan 
omdat het duurzaam vee is dat met minder 
krachtvoer toe kan; en dat is een voordeel in 
duurzame landbouw. Kijk voor meer informatie 
op www.szh.nl onder 
diersoorten>runderen>Fries Hollands.  
 
De SZH is ervan overtuigd dat de 
oorspronkelijke het best behouden kunnen 
worden door ze weer een functie te geven. 
Daarom wijst ze op de voordelen die 
dubbeldoelkoeien bieden.  

Ank Zegwaard, SZH voor levend erfgoed
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SudoKoe  
 
Ga naar www.adopteereenkoe.nl > nieuwsbrieven > nieuwsbrief 43 om de SudoKoe online te spelen! 

Dansende koeien
In het voorjaar laat menig boer en boerin de 
koeien weer de wei in gaan en dat is een waar 
spektakel. De koeien genieten van het grazige 
groen, de frisse wind en de zee aan ruimte. Zo 
zeer, dat ze heerlijk in het rond gaan dansen. 
Dit fenomeen wordt daarom de ‘koeiendans’ 
genoemd.  
 
Een aantal adoptieboeren hebben een feestje 
gemaakt van de koeiendans: 

-‐ 27 maart op boerderij Obio in Drachten; 
-‐ 2 april op Boerderij Buitenverwachting 

van Corneel van Rijn; 
-‐ 10 april op de Waddenhoeve in Harlingen. 

 
Hier een filmpje van de Koeiendans op 9 april op 
boerderij Hartstocht van adoptieboer en –boerin 
Henk en Wilma den Hartog uit Abcoude. Het is 
gemaakt door Wakker Dier: 
http://www.vimeo.com/3830578?ab  
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Spel: Handpop Koe  
“Er was eens een koe...” - Verhalen vertellen 
met handpoppen  
Met deze levensechte Koe-handpop maak je in 
een handomdraai een spannend verhaal. 
Bijvoorbeeld over hoe een koe een haas vangt, 
of gewoon over wat een koe zoal beleeft op de 
boerderij. Kinderen houden van verhalen. En 
met deze koe, die je kunt zien en aaien en waar 
je mee kunt praten, laat je het verhaal echt voor 
ze tot leven komen! 

Handpop Koe 
Deze handpop Koe kan je laten loeien van 
plezier. Ze heeft een zijdezachte vacht in 
chocoladebruin en melkwit. Haar mond en tong 
zijn beweegbaar. En de ogen zijn draaibaar om 
extra expressie aan het verhaal te geven. De 
handpop Koe is 36 centimeter groot en wordt 
aanbevolen voor kinderen van 3 jaar en ouder.  

Educatief 
Handpoppen zijn goed te gebruiken voor 
educatieve doeleinden. Het fijne van het 
poppenspel is dat je kinderen op verschillende 
manieren aan kunt spreken: je kunt ze laten 
luisteren en kijken, je kunt ze de pop laten 
aanraken en ermee laten praten. Je kunt 
kinderen er liedjes mee laten zingen of ze het 
verhaal een andere wending laten geven. 
Poppenspel is interactief, als verteller kun je de 
reacties van de kinderen meenemen in je 
verhaal. Op die manier kun je educatieve 
thema's heel gemakkelijk en natuurlijk aan bod 
laten komen en je zult merken dat elk kind op 
zijn eigen wijze zal reageren op een pop. Zelfs 
bij oudere kinderen werkt dit goed!  

Tip  
Gebruik de handpop Koe bijvoorbeeld bij een 
rondleiding over het erf waarbij Koe vertelt hoe 
het is om op de boerderij te wonen, welke 
andere dieren er wonen en waar het lekkerste 
gras groeit. Leef je samen met de kinderen in in 
het leven van de koe en verbindt het met behulp 
van de handpop aan de belevingswereld van de 
kinderen. 

 

   
Alle dieren van de boerderij 

 
De handpoppen van Folkmanis zijn van 

uitzonderlijk goede kwaliteit. Er zijn handpoppen 
van dieren van over de hele wereld; de 

handpoppen worden ook over de hele wereld 
gebruikt. In de categorie boerderijdieren zijn er 
behalve de koe ook varkens, kippen, schapen, 

lammetjes, honden en katten. 
 

http://www.earthgames.nl/dierenhandpoppen.html 
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Dichter bij de Koe - slotakkoord  
Aan de gedichten uit de reeks Dichter bij de koe 
is een einde gekomen. De gedichten waren 
gemaakt in het kader van de campagne Bomen 
voor Koeien die op 31 maart 2009 formeel is 
beëindigd.  
 
“De campagne was een groot succes; veel, heel 
veel koeien hebben schaduw-, rust- en 
luwteplaatsen gekregen. Daarnaast is het 
onderwerp goed op de kaart gezet. Veel boeren 
zorgen nu zelf voor bomen in of langs hun 
weilanden en steeds vaker krijgen ze daar ook 
subsidie voor.”  
 
Aldus de initiatiefneemster Liesbeth Kemme op 
de website www.plantjevoort.nl 
 
Op dit slotakkoord rijmen hier verder met het 
werk van twee bekende dichters. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op een koe 
 
Om zich als landelijke schone 
geheel ten volke te vertonen, 
dat kwam een dikke koe uit Goor 
wat al te onesthetisch voor. 
Als teken daarvan droeg de koe 
een zeer esthetische boehoe. 
 
Kees Stip 
uit: Op negenennegentig beesten 

 
 
 
 
 
 
 

Koepassie 
 
De koekoek 
is meer koek dan koe. 
De koe is logger – luier. 
De vogel is meer dichterlijk 
heeft uiteraard geen uier. 
Zo heeft elk dier 
z'n eigen elk 
lees ik in het dierenboek. 
De koekoek 
geeft geen druppel melk 
en trouwens ook geen koek. 
 
Toon Hermans 
uit: Een boom opzetten 
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Een nieuw koeienboek 
Met Burgers de Boer op  
Dit boekje van Birgit K. Boogaard gaat over 
beelden, wensen en zorgen van burgers over de 
melkveehouderij in Nederland en Noorwegen.  
 
Uit het onderzoek van Boogaard blijkt dat 
burgers helemaal niet zo zwart-wit over de 
melkveehouderij denken. Burgers hebben wel 
degelijk waardering voor het moderne 
melkveebedrijf, met name wanneer 
technologische vernieuwing het welzijn van de 
dieren ten goede komt. Daarbij is het wel 
cruciaal gebleken dat de burger zelf een 
boerenbedrijf bezoekt om te ervaren en te 
begrijpen wat de veehouderij inhoudt en met 
welke dilemma’s de sector te maken heeft.  
 
Uitgegeven door Wageningen University.  

 

Column: Het leven der farmers 

Uw correspondent, Nieuw York 1931. 
 
 
Hieronder deel twee van het historische verslag 
van een Nederlandse correspondent op bezoek 
bij ‘farmers’ in de VS zoals dat in 1931 
verscheen in het blad Het Vaderland. (In de 
vorige Koevoet stond abusievelijk het jaartal 
1935 vermeld.) De schrijver informeert ons over 
het inkomen van een boerenfamilie: $1.500. Een 
bedrag in 1931 dat (volgens een online inflatie-
rekenmachine) ongeveer gelijk staat aan 
$21.270 in 2010. Ook schrijft de correspondent 
over de prijzen die een boer ontvangt voor zijn 
melk van Jerseykoeien: $0,20 per ‘quart’. Een 
‘quart’ is 0,95 liter en het bedrag van $0,20 in 
1931 staat gelijk aan ongeveer $0,015.  
 

Buurman Harry is een melkveehouder 
Voor aan den straatweg, bereikbaar over twee 
prachtige inrijlanen, staat een monumentaal 
huis. (...) Het is al een paar jaar leeg. (...) 
Oorspronkelijk werd deze plaats bewoond door 
een heerefarmer, die een 90 stuks vee had 
rondloopen, maar hij vertrok naar elders en zijn 
voornaamste helper nam de huur over met een 
aantal koeien, die nu door verder fokken ruim 
40 bedragen, waaronder twee knapen van 
stieren en het noodige jonge goed, dat telkens 
geboren wordt. Dit heele bedrijf wordt voor 
negen tienden ondernomen door Harry, zijn 
vrouw en haar broer, een jongen van 18 jaar. 
Van vijf in den morgen tot tien 's avonds zijn 
deze drie menschen constant in de weer en wat 
er na aftrek van alle onkosten overschiet is niet 
meer dan vijftien honderd dollar in een jaar!  

 
Een exemplaar van dit koeienboek wordt verloot onder adoptievrienden en –boeren die een bijdrage 
leveren aan de volgende Koevoet. Stuur je bijdrage aan nieuwsbrief@adopteereenkoe.nl en wie weet 
krijg je dit interessante boekje thuisgestuurd! 
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Jersey-koeien 
Hiertegenover staat, dat Harry pas aan het 
opbouwen van zijn bedrijf is en zijn 
enthousiasme voor zijn vee grenzenloos is, hij is 
een „breeder", een fokker, die zich zijn heele 
leven gespecialiseerd heeft in een onderwerp: de 
Jersey-koe. Hij moet niets van onze koe de 
Friesian-Holstein, hebben, dat is geen koe; 
waarom, heeft hij me nog niet kunnen of willen 
uitleggen. Zoo loopen er nu twee kersversch uit 
Engeland geïmporteerde Jersey’s, in de kudde 
mee, want niettegenstaande hij hard moet 

werken om rond te komen, koopt hij 
voortdurend nieuwe dieren bij. 
 

Melkprijzen 
Al zijn vee is “tuberculin tested”, heeft dus een 
certificaat van het Rijksbureau, dat de dieren 
kerngezond zijn en zij loopen als bewijs met een 
kettinkje, voorzien van een verzegeld slotje, om 
hun horens. De melk die hij per dag krijgt, is 
dus A-1 kwaliteit en verkoopt hij rauw en 
onbehandeld voor 20 cents een quart. De 
opkooper, die zijn onkosten en verdiensten moet 
in rekening brengen, zal minstens een kwartje 
per quart moeten vragen en in de stad Nieuw-
York kost een quart-flesch van de allerbeste 
melk, thuisbezorgd, 16 cents! De melk van 
Harry's vee gaat dan ook naar de rijkaards, naar 
ziekenhuizen e.d. of er wordt duchtig het 
noodige aan onttrokken, alvorens het à 16 cent 
het publiek wordt aangeboden. Langwerpige 
weiden aan vier kanten omgeven door water wit, 
rood en zwart gevlekt vee is het beeld van thuis 
- heuvels afgezoomd door rotsmuurtjes, 
reebruine koeien, veel massiever en op sommige 
plekken vreemd ingeslonken, maar allemaal 
goedige dieren is wat ik hier zie. 
 
(wordt vervolgd) 

 
 

 

  



KOEVOET 43            mei 2011 

Adopteer een Koe  9 

  

Nieuws van de Biesboschhoeve 
Het is bijna niet te geloven, maar we genieten al 
weken van prachtig weer, vaak met een lekker 
zonnetje. De melkkoeien vinden het overdag 
heerlijk in het weiland en tegen de avond komen 
ze graag naar de stal om gemolken te worden. 
Het jongvee dat ouder is dan 15 maanden is 
overgevaren naar de dijken van spaarbekken 
“De Gijster”, hier kunnen ze de gehele zomer 
vertoeven. Onze stier Mister moest (mocht) mee 
om voor de nakomelingen te zorgen, je zou 
kunnen zeggen dat er slechtere 
seizoensbaantjes zijn.  

Recreatie op de boerderij 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief aangaven 
willen we ons meer gaan richten op recreatie. 
Daarom hebben we nu enkele grote tenten 
gekocht, deze willen we verhuren aan groepen 
die komen kamperen op ons eiland. Daarnaast 
hebben we ook Canadese kano’s gekocht zodat 
mensen vanaf het eiland de Biesbosch kunnen 
gaan ontdekken. Om dit alles te promoten 
werken we hard aan onze website, deze wordt 
binnenkort geheel vernieuwd.  
 
 

Klussen met adoptanten 
Afgelopen winter hebben we regelmatig hulp 
gehad bij het knotten van de wilgen rondom de 
boerderij. Ze staan er nu weer keurig bij en 
beginnen hier en daar al weer een beetje uit te 
schieten. Ook bij het repareren van de heiningen 
kregen we hulp en die hulp kunnen we goed 
gebruiken. Daarom zullen we regelmatig een 
mailtje rondsturen bij allerlei werkzaamheden, 
maar voelt u zich niet verplicht om hieraan deel 
te nemen. Voor ons is een klusdag altijd een 
gezellige dag, waarbij we ook tijd maken voor 
een praatje.  

Boerderijdag maandag 13 juni 
Dit jaar willen we ook een boerderijdag 
organiseren waarbij we de boerderij bezoeken. 
Er zijn intussen diverse melkkoeien en kalfjes 
geadopteerd en deze adoptievrienden willen we 
de gelegenheid bieden om hun adoptiedier een 
bezoekje te brengen. Natuurlijk zijn op deze dag 
alle adoptievrienden welkom om een kijkje te 
nemen op onze boerderij. We hebben deze dag 
gepland op tweede pinksterdag (maandag) 13 
juni. De boerderijdagen voor de Schotse 
Hooglanders zijn op zaterdag 7 mei en zaterdag 
3 september. Binnenkort versturen we de 
uitnodiging. 
 
Zonnige groeten vanuit de Biesbosch, 
Jan en Ellie, Jan en Nancy, Petra en Bas 

  
 

Boerderijdagen bezoeken? 
 

Heeft u als adoptievriend of –vriendin zin om 
eens een andere Adopteer een Koeboerderij in 

de buurt te bezoeken? Kijk dan op onze 
vernieuwde website. Onder het kopje agenda 
vindt u regelmatig aankondigingen van open 

dagen. Neem wel van tevoren even contact op 
met de adoptieboer of –boerin over uw komst. 
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Bericht van Boer Kastelijn 
Zo zit je nog te prutten in de kou, en zo…. hup, 
hartstikke voorjaar. De pruimenbomen in bloei, 
kieviten en grutto’s in de lucht, lammetjes in de 
wei, de koeien ongeduldig bij de achterdeuren 
van de stal en dus tijd voor een Koeberichtje. 
snijmaïs en patatsnippers 
Onlangs hebben we een paar vrachtwagens met 
snijmaïs moeten aankopen, iets wat geen enkele 
koe ooit op onze boerderij gegeten had. De 
koeien reageerden aanvankelijk nogal kat-uit-
de-boom-kijkerig. Kortom: veel kijkers, weinig 
kopers (eters). Maar na een paar dagen waren 
ze om hoor. Het wordt nu echt naar binnen 
geschrokt, dat spul. Bovenop de maïs ligt een 
laag patatsnippers. Ik vind het maar glibberige 
drab, maar de koeien lusten er wel pap van. Wij 
verwennen nu de koeien, en de koeien 
verwennen ons door een liter of twee extra melk 
per dag te geven.  

melkprijs 
Financieel doen wij ook leuk mee met de 
kredietcrisis. Soms maak je je zorgen dat je wat 
weing verdient, maar dat punt zijn we nu wel  
voorbij. Een melkprijs van 20 tot 22 cent 

betekent gewoon dat we letterlijk achteruit 
boeren. Onze kostprijs ligt rond de 27-29 cent 
dus dat is lastig. Voor deze prijs kunnen we in 
Europa niet melken maar in Amerika ook niet, 
dus eens zal het tij moeten keren. 

boerderijdag zaterdag 16 mei 
Hoog tijd om het weer eens over een 
boerderij(mid-)dag te hebben. Deze staat 
gepland voor zaterdag 16 mei vanaf een uur of 
half drie. Een programma heb ik nog niet, maar 
we verzinnen vast wel wat en misschien hebben 
jullie wel suggesties. Mee-eten aan het einde 
van de dag kan natuurlijk, maar hoeft niet. 
Mocht het inderdaad zo zijn dat die dag de 
koeien voor het eerst naar buiten gaan, dan laat 
ik dat wel weten, dan halen we het programma 
gewoon naar voren toe. Prettig voor ons is altijd 
of je even laat weten of je komt. En zoals altijd 
geldt: je bent van harte welkom, maar voel je 
niet bezwaard als het niet uitkomt, het is 
tenslotte voor je plezier bedoeld!  
 
Hartelijke groet van Annemieke, Gert, Lotfi, 
Bram, Anne, Liese, Peye en natuurlijk de koeien. 

Recept Teurgoule 
Een ouderwets rijstepap-recept uit Normandië. 
van Corneel van Rijn, Boerderij 
Buitenverwachting 
 

2 liter volle rauwe melk 
180 gram rijst 
200gram suiker 
2 theelepels vanillepoeder 

 
Verwarm een aardewerken pot of een ovenschaal 
met ene hoge rand, met een inhoud van drie 
liter, voor in ene oven van 100 graden. Breng de 
rauwe melk met de rijst de suiker en de vanille 
in een pan op het fornuis aan de kook. Giet het 
wanneer het heeft gekookt in de ovenschaal. 
Plaats de ovenschaal in de oven laat 3 tot 4 uur 
staan. Op de teurgoule vormt zich een 
goudbruine korst. 
Bon apetit! 
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Boerderijdag: verslag van een 
adoptievriendin 
Door Yvonne van der Toorn 
 
Wat is het toch elke keer een belevenis: de 
boerderijdag bij Gert en Annemieke Kastelijn en 
hun kroost. Zaterdag 23 april bezochten we hun 
boerderij. Na de koffie nam Gert ons mee de 
weilanden in waar zijn koeien en schapen 
grazen. Tijdens een urenlange wandeling 
kwamen we nog meer dieren tegen: paarden, 
hazen, weidevogels (kievitsnest bewonderd!) en 
roofvogels. Nooit geweten dat een haas gewoon 
in een sloot springt en naar de overkant zwemt, 
maar ik heb het nu met eigen ogen mogen 
aanschouwen. Aan het eind van de dag werden 
de koeien gemolken en daarna werden we 
uitgenodigd voor de warme maaltijd. Het was 
net als op een plaatje in een tijdschrift: met z'n 
allen aan een lange houten tafel eten in de 
buitenlucht. Pure verwennerij. En als het buiten 
te koud is, staat de tafel gewoon tussen de 
koeien in de stal. Is er iets mooiers dan dat? 

De eerste keer 
Hoe is het zo gekomen, die band tussen de 
Kastelijns en ons stedelingen? Zeven jaar 
geleden werd ik - zonder enige aankondiging - 
door mijn echtgenoot meegenomen naar 
Kamerik. Daar kreeg ik voor mijn verjaardag 
mijn eerste adoptiekoe cadeau: Jip. Het werd 
een echte feestdag. We werden hartelijk 
ontvangen door de familie Kastelijn, die ons 
uitgebreid wegwijs maakte in het 
boerenbestaan. Natuurlijk volgde de praktijk al 
gauw: om een uur of vijf gingen we de melkput 
in voor het melken van de koeien. Tja, dan sta 
je daar tussen die imposante dieren die na een 
dag noeste arbeid genoten van een bak voer. Na 
de nodige uitleg over het melken en het 
schoonmaken van de spenen mocht ik voor de 
eerste keer zo'n melkmachine aansluiten, een 
ervaring die ik niet meer vergeet. En dan leer je 
ook al snel dat je je uit de voeten moet maken 
als een koe net gemolken is, want soms volgt er 
een enorme waterval...  

Hart en ziel 
Vanaf die verjaardag in 2004 ben ik verknocht 
aan deze boerderij met zijn bijzondere 
bewoners. 'Onze' boer Gert en zijn Annemieke 
zetten zich met hart en ziel in voor hun 
kinderen, de levende have en hun bedrijf. Jip 
woont daar nu helaas niet meer; we kwamen 
dus 'koeloos' naar deze boerderijdag. Maar we 
mochten een nieuwe adoptiekoe uitzoeken: een 
mooi Zweeds roodbont kalf van 5 maanden oud 
met de naam Bambi. Ze is prachtig en heeft nog 
een heel leven voor zich. Wat kijken we uit naar 
onze volgende ontmoeting met haar en de 
familie Kastelijn! 
 
 
 
Gefeliciteerd Yvonne! Je bent de winnares van het 
spel ‘Winter’ dat door Earth Games ter beschikking 
is gesteld. Het spel wordt je toegestuurd. 
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Koe-keloeren in de stal 
In de stal van boerderij It Súd van adoptieboer 
Durk Oosterhof hangt een webcam. Via deze link 
naar zijn website kun je 24 uur per dag via een 
webcam in de stal koe-keloeren! 
 
Mochten de koeien van boer Durk buiten aan het 
dansen zijn, dan kun je op deze webcam koeien 
zien die binnen staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dag van het Nationaal Landschap op de Eemlandhoeve 
De Eemlandhoeve houdt open dag op 18 juni. 
Dit is ook de Dag van het Nationaal Landschap. 
Met het thema Focus op de Polders laten de 
bewoners en ondernemers in het gebied 
Arkemheen-Eemland graag zien wat een 
variëteit dit landschap te bieden heeft. Niet 
alleen de flora en fauna en het dierenrijk worden 
zichtbaar maar ook de bedrijvigheid van 
agrariërs vroeger en nu, het weidevogelbeheer 
en interactieve programma’s met de jeugd 
komen aan bod.  

Voor informatie over de Dag van het Nationaal 
Landschap: www.arkemheen-eemland.nl  
 
Zie ook www.eemlandhoeve.nl  
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De koperen ploeg 
Bron: www.natuurlijkvoedsel.nl - van 
adoptieboeren Paul en Ilse Blokker, Oostwoud 

Viktor Schauberger 
Rond 1930 merkte men in Bulgarije dat de 
opbrengsten van het land dat was bewerkt met 
ijzeren ploegen duidelijk terugliepen ten opzichte 
van de opbrengsten van Turkse boeren die nog 
met hout ploegden. Aan de Oostenrijkse 
natuurwetenschapper en uitvinder Viktor 
Schauberger werd gevraagd hier een oplossing 
voor te zoeken. Hij ontwikkelde een ploeg die 
was voorzien van een laagje koper. Schauberger 
organiseerde enkele proefnemingen bij boeren 
uit de omtrek, met geweldig resultaat. Al gauw 
begon het nieuws zich te verspreiden en spraken 
veel boeren over de ‘Gouden ploeg’.  

 

De koperen ploeg 
In 1951-52 voerde de chemische testcentrale 
van Linz in Oostenrijk meerdere proeven uit met 
de koperen ploeg. Het bleek dat zowel de 
kwantiteit (met 30%) als de kwaliteit van de 
oogsten duidelijk omhoog gingen. Daarbij was 
opmerkelijk dat de geteste aardappelen niet 
waren aangetast door de coloradokever, hetgeen 
wel het geval was bij de aardappelen van 
omringende landbouwgronden. Het patent van 
de ploeg is uiteindelijk na de dood van Viktor 
Schauberger in handen van de 
kunstmestindustrie gekomen, waardoor het in 
de vergetelheid is geraakt. 

Voordelen 
In de Wieringermeer zijn enkele akkerbouwers 
weer met de koperen ploeg aan de gang gegaan. 
Bij testen met dit principe blijkt dat de 
meeropbrengst vooral kan worden 
toegeschreven aan een betere worteling van de 
gewassen. Ook werd er een perceel mee 
geploegd waar men erg last had van een 
schadelijk aaltje. Na het ploegen was het aaltje 
niet meer aantoonbaar. De andere voordelen die 
de akkerbouwers na het bewerken van de grond 
op deze manier constateerden, zijn dat er 
minder kunstmest nodig is, dat de kwaliteit van 
de producten toeneemt vanwege betere 
kiemkracht en minder schimmelinfecties en dat 
de kwaliteit van de grond toeneemt door een 
betere worteling van de gewassen. 
 
Wilt u meer weten over in de invloed van 
landbouw op de bodemgesteldheid. Lees dan het 
volledige artikel van adoptieboer Paul Blokker op 
de website www.natuurlijkvoedsel.nl. 
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Meer ruimte voor volwassen 
runderen tijdens veetransport 
Bron: Ministerie van EL&I. 
 
Volwassen slachtrunderen krijgen meer ruimte 
in de veewagen. Staatssecretaris Henk Bleker 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
(EL&I) bepaalt dat de dieren 25 centimeter 
ruimte boven schofthoogte krijgen. Dat was 10 
centimeter. De nieuwe regels gaan in per 1 mei. 
Voor kleinere diersoorten wil Bleker ook betere 
vervoercondities. De veevervoersector krijgt tot 
de zomer de tijd om daar een goed plan voor te 
maken, zodat daarna de regels kunnen worden 
aangescherpt. 
 
De bestaande Europese transportverordening 
1/2005 schrijft voor dat dieren niet mogen 
worden gehinderd in hun natuurlijke 
bewegingen. Maar de bestaande norm van 10 
centimeter ruimte is niet gebaseerd op een 
deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing. In 
de praktijk komt het er op neer dat alle dieren in 
dubbeldekswagens worden vervoerd, ook de 
volwassen runderen die er open ruggen en 
uitgebreide onderhuidse bloedingen aan 
overhouden. 

Onderzoek 
Daarom heeft het vorige kabinet Livestock 
Research (LR) van Wageningen UR gevraagd om 
wetenschappelijk onderzoek te doen naar 
duidelijke normen. Dat is nu klaar. Het 
onderzoek toont aan dat de dieren tussen de 20 
en 40 cm ruimte moeten hebben om niet 
gehinderd te worden in hun natuurlijke 
bewegingen.  
 
Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft 
staatssecretaris Henk Bleker vandaag in een 
brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat op 
1 mei voor vervoer van volwassen 
slachtrunderen nieuwe regels ingaan. Voor 
vervoer van kleinere diersoorten, zoals kalveren 

en fokvaarzen, komen na de zomer strengere 
regels.  
 
De regels voor volwassen slachtrunderen gaan al 
snel in omdat daar de meeste welzijnsproblemen 
voorkomen. De ruimte boven schofthoogte 
wordt opgetrokken van 10 naar 25 cm. Omdat in 
de beleidsregels dierenwelzijn nu ook een 
verwijzing komt naar de wegenverkeerswet, die 
stelt dat veewagens niet hoger mogen zijn dan 4 
meter, worden illegale transporten met 
volwassen slachtrunderen in dubbeldeks wagens 
makkelijker te controleren. 

Kleinere diersoorten 
Voor de kleinere diersoorten is met de 
vervoersector afgesproken dat er voor de zomer 
een plan van aanpak is. Henk Bleker: “Het ligt 
voor de hand dat het verder verbeteren van de 
transportcondities ook een plek gaat krijgen in 
dit plan van aanpak en dat de nieuwe normen 
opgenomen worden in het ketenbreed QLL 
kwaliteitssysteem van de sector. Om ervoor te 
zorgen dat ondernemers die niet aan dat 
systeem deelnemen zich toch aan de nieuwe 
normen houden, bekijk ik hoe ik na de zomer de 
beleidsregels dierenwelzijn verder aan ga 
passen.” 

Buitenland 
De vervoerscondities van volwassen runderen in 
Nederlandse wagens die in het buitenland rijden, 
zijn gewaarborgd door buitenlandse wetgeving: 
zo mag in Oostenrijk, Duitsland, België en 
Denemarken een wagen ook niet hoger zijn dan 
4 meter en geldt er een (advies)norm van 20 
cm. Op grond daarvan is dubbeldeks vervoer 
van slachtrunderen niet mogelijk. In Italië, 
Frankrijk en Groot-Brittannië mogen de wagens 
tussen de 4,40 en 5 meter hoog zijn, daar kan 
dus dubbeldeks gereden worden zonder dat er 
welzijnsproblemen voor de dieren ontstaan. 
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Kon ink l i jke v i s i e  op 
landbouw 
 
Prince Charles van Groot-Brittannië is eigenaar 
van Home Farm, een biologische boerderij in 
Gloucestershire, en een hartstochtelijk bepleiter 
van biologische en duurzame landbouw. Zijn 
visie verwoordde hij onlangs als gastspreker op 
een conferentie over de Toekomst van Voedsel, 
gehouden in de Verenigde Staten. Hier een klein 
deel uit die toespraak: 
 
“Dus wat is een ‘duurzaam voedselproductie-
systeem’? We moeten daar heel duidelijk over 
zijn, want anders zitten we straks met hetzelfde 
systeem als we nu hebben, maar voorzien van 
een dun laagje ‘groene verf’. Voor mij moet het 
een wijze van landbouw zijn die het draag-
vermogen van haar lokale ecosysteem niet 
overschrijdt en die inziet dat vruchtbare aarde 
de meest vitale en hernieuwbare bron op onze 
planeet is. 
 
De bovenste laag aarde is de hoeksteen van het 
succes van naties. Het werkt als buffer tegen 
droogte, als gootsteen voor CO2 en het is de 
primaire bron van gezondheid voor alle dieren, 
planten en mensen. Wanneer we haar verarmen, 
zoals we nu doen, dan zal dit kapitaal van de 
Natuur haar aangeboren veerkracht verliezen, 
en dan zal het niet lang duren – gelooft u mij – 
voordat ons menselijke economische kapitaal en 
economische systeem ook haar veerkracht 
verliest.” 
 

 
Link naar de volledige toespraak van 4 mei (in 
het Engels): 
 
Overigens is op de website www.obio.nl van 
AEK-boerderij It Súd is een filmpje te zien van 
een  speech van Prince Charles, gehouden op 6 
mei tijdens ditzelfde bezoek aan de VS.  
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Nieuwe website 
De website van Adopteer een Koe is vernieuwd. 
Ga snel kijken op www.adopteereenkoe.nl. 
Uiterlijk merk je er misschien weinig van, maar 
hij is nu direct gekoppeld aan het online 
administratiesysteem. Daardoor geeft het 
boerenoverzicht altijd een actueel beeld van 
deelnemende boeren. Bovendien is het kaartje 
nu geplaatst op Google Maps (zie afbeelding) 
zodat je aan de hand van een postcode snel kan 
zoeken naar een boer in de buurt.  

 
De tweede grote aanpassing is vooral van belang 
voor de boeren. Ze kunnen nu in ‘mijn boerderij’ 
zelf hun profiel, foto’s en teksten bijhouden (zie 
afbeelding 2).  Als ze hun eerstvolgende open 
dag invullen verschijnt deze datum direct als 
aankondiging in de agenda op de website. 
Handig toch! En boeren die hun profiel ingevuld 
hebben krijgen een opvallende gele gloed op het 
kaartje in Google Maps en komen als eerste 
tevoorschijn. Vraag of help je boer gerust als het 
profiel nog leeg is! 

Boeren die stoppen en nieuwe boeren 
Op het boerenoverzicht zie je dat er momenteel 
bijna vijftig boeren deelnemen. De afgelopen 

winter is er met alle boeren contact geweest om 
het project een nieuwe impuls te geven. Een 
bezwaar van boeren die we regelmatig horen is 
dat ze het erg op prijs stellen als hun vrienden 
reageren op nieuwsbrieven of open dagen. 
Schroom niet en neem contact op met je boer! 
 

 
Ook was er een behoorlijk aantal boeren die 
besloot te stoppen met het project. 
Adoptievrienden die een koe bij een van deze 
bedrijven adopteerden zijn inmiddels 
aangeschreven. Zij zijn overgestapt naar een 
andere boer. Dit was een hele klus voor Thea de 
Graaff van Hoeve Sportzicht die de 
ledenadministratie voor het project is gaan 
doen. We hopen nu weer aardig op orde te zijn 
en zijn begonnen met de incasso’s voor 2011. 
 
Met deze omzetting van adoptievrienden naar 
een andere boer hebben we een aantal nieuwe 
boeren of boeren met weinig adoptievrienden 
een duwtje in de rug gegeven. Toch vinden we, 
net zoals in nieuwsbrief nr. 1 die je in het 
nieuws-archief op de website kan teruglezen, 
dat er nog best een paar boeren bij kunnen. 
Zeker in de gebieden waar nog weinig Adopteer 
een Koeboeren zijn. Welke gebieden dat zijn ziet 
u natuurlijk op het boerenoverzicht op de nieuwe 
website.  
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Het probleem van boer Piet 
Helaas heeft Boer Piet nu zelf een probleem. We 
zouden het leuk vinden als een andere boer zijn 
column wil overnemen. Mail naar naar 
nieuwsbrief@adopteereenkoe.nl 
 

 
Winter 2010-2011, er is veel gebeurd. 
Schitterende winterplaatjes, sneeuw en kou. 
Daarna een voorjaar met prachtig weer. De 
dieren konden al vroeg naar buiten, het is wat 
dat betreft weer echt genieten! 
 
Afgelopen herfst zijn we als bestuur begonnen 
met een aantal enthousiaste boer(inn)en en 
Boris en Gerwin om Adopteer een Koe weer 
nieuwe energie te geven. Daar heb ik een korte 
periode aan deel mogen nemen, met veel 
plezier. 
 
Maar gezondheid gaat voor alles. Nu Marianne 
(mijn vrouw) daar problemen mee heeft, wil ik 
al mijn energie in ons bedrijf en privéleven 
stoppen, zodat Marianne op tijd haar rust kan 
pakken. Vandaar dat ik me terug getrokken heb 
uit het bestuur van Adopteer een Koe. Hier komt 
zeker weer een goede oplossing voor, want er zit 
weer muziek in de groep. 
 
Ik wens iedereen veel geluk en gezondheid. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Lezersreactie 
Dit berichtje stond in 
de eerste editie van 
de Koevoet. Een 
herinnering aan de 
bewogen tijden 
rondom de MKZ-crisis 
en het daaruit 
ontstane idee voor 

Adopteer een Koe. Maar boerendochter Ellen had 
zo haar bedenkingen. 
 
“Hallo, ik (een dochter van een boer) vind deze 
actie best goed, maar als boer ben je gewend 
dat je zelf alles over je bedrijf te zeggen hebt. 
Als mensen nu koeien adopteren, moet dan alles 
met die mensen overlegd worden? En als je het 
dan niet met elkaar eens bent? Op zich vind ik 
het fantastisch dat er eindelijk een actie is voor 
de ’slachtoffers’ van de MKZ-virus. Wij hebben al 
1500 liter melk moeten laten weglopen en leiden 
in deze tijd een abnormaal leven.” 
Ellen 

 

De Koevoet 
Alhoewel mij de tijd vaak ontbreekt en niet alle 
artikelen mij evenveel interesseren, vind ik het 
toch altijd weer leuk om een Koevoet te 
ontvangen. Het herinnert mij aan het andere 
leven, weg van de hectiek. Dus ja ga door, ga 
door... 
 
Met vriendelijke groet, Mies 

 

 
Lezers kunnen reageren op de nieuwsbrief door te 

mailen naar nieuwsbrief@adopteereenkoe.nl 
 


