
  

Beste adoptievrienden en 
-‐vriendinnen, 
Hier  zijn  we  weer  met  een  nieuwe  Koevoet,  
compleet  met  koeverhalen.  In  de  vorige  
Koevoet  schreven  we  dat  we  aandacht  wilden  
besteden  aan  het  10-jarig  bestaan  van  onze  
stichting.  Maar  helaas  ontbreekt  het  ons  aan  
leuke  anekdotes.  Daarom  hebben  we  besloten  
om  niet  achterom,  maar  juist  vooruit  te  kijken.
Evengoed,  jarig  is  jarig  en  10  jaar  word  je  niet  
elke  dag!  Daarom  willen  we  u  toch  trakteren,  
en  wel  op  een  ‘sneak  preview’  van  onze  
mogelijke  nieuwe  website!  De  homepage  ziet  
er  fris  uit  en  komt  door  de  strakke  vormgeving  
professioneler  over.  

  

En  dat  moet  ook  wel,  want  we  willen  heel  
graag  dat  er  meer  adoptievrienden  bij  komen.  
Via  een  druk  op  de  knop  kan  je  nu  heel  
gemakkelijk  adoptievriend  of  adoptieboer  
worden.  

Wij  nodigen  u  uit  om  ons  te  laten  weten  hoe  
deze  website  op  u  overkomt  via  
info@adopteereenkoe.nl.

Verder  treft  u  in  deze  nieuwsbrief  de  
vertrouwde  rubrieken  aan  met  allerlei  weetjes  
over  de  koe.

Veel  lees-  en  speelplezier  gewenst!

Namens  het  bestuur,  Boris  van  Oirschot  
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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.  Deze  herfst  is  het  
de  beurt  aan  het  Brandrode  rund.

Het  Brandrode  rund
Langs  de  grote  rivieren  graasde  vroeger  het  
Maas-,  Rijn  en  IJsselvee.  Maar  dit  vee  zag  er  
niet  overal  hetzelfde  uit.  In  het  zuiden  had  dit  
vee  meer  rood  dan  de  dieren  in  het  oosten.  
Bij  de  stieren  was  het  haardek  op  de  kop  
en  de  poten  haast  zwart.  Het  leek  wel  of  ze  
zwartgeblakerd  waren.  Dat  gaf  hen  de  naam:  
Brandrode  runderen.  Vroeger  was  het  een  
kleurslag  van  het  MRIJ  vee  maar  tegenwoordig  
zijn  Brandroden  een  apart  ras.  

Uiterlijk  en  karakter
De  Brandroden  zijn  egaal  dieprood  of  
bruinrood.  Het  wit  aan  de  dieren  blijft  beperkt  
tot  een  witte  kol,  een  witte  staartpunt,  witte  
sokken  en  een  witte  buik.  Het  is  geen  groot  
rund.  De  koeien  hebben  een  bescheiden  uier  
en  de  dieren  zijn  goed  gespierd.  Brandrode  
runderen  zijn  rustige  dieren,  makkelijk  te  
hanteren  en  het  zijn  zorgzame  moederdieren.  

De  koe  voor  natuurbeheer  
Doordat  Brandrode  runderen  zelfredzaam  zijn,  
makkelijk  afkalven  en  goed  tegen  wisselingen  

in  het  klimaat  kunnen,  zijn  ze  bijzonder  
geschikt  om  in  een  natuurgebied  te  grazen  
waar  er  niet  heel  de  dag  iemand  hen  in  de  
gaten  houdt.  Steeds  meer  natuurbeheerders  
ontdekken  hoe  goed  Brandrode  runderen  
een  veld  vrij  houden  van  een  overvloed  aan  
gras  of  struiken.  Bovendien  is  dit  ras  robuust,  
sober  en  ‘winterhard’.  Voeg  daarbij  dat  ze  zich  
niet  agressief  opstellen  tegen  mensen  die  ze  
tegenkomen  en  je  hebt  er  een  prima  begrazer  
voor  je  landgoed  of  landschap.  

Brandrode  kaas  en  kroketten  
Maar  ook  de  kwaliteiten  van  het  Brandrode  
rund  als  melkkoe  en  vleeskoe  zijn  niet  
verborgen  gebleven.  Er  is  een  boer  die  
speciale  Brandrode  kaas  maakt  en  in  Brabant  
levert  het  rund  ingrediënten  voor  Brandrode  
worstenbroodjes  en  kroketten.  Het  dier  kan  
dus  voor  meer  doeleinden  gebruikt  worden.  
De  producten  van  dit  authentieke  ras  zijn  
sinds  kort  zelfs  in  de  ark  van  de  smaak  van  
Slowfood  opgenomen.  Die  houden  oude  
gerechten  en  producten  in  ere.  

Toch  nog  zeldzaam  
Hoewel  nu  steeds  meer  kwaliteiten  van  
Brandrode  runderen  ontdekt  worden,  is  het  ras  
nog  steeds  zeldzaam.  Dat  komt  ook  doordat  

populatie  geruimd  is.  Die  slag  is  het  ras  nog  
niet  te  boven.  Gelukkig  werkt  een  actieve  
stamboekvereniging  op  allerlei  manieren  aan  
de  comeback  van  hun  ras.  Zo  is  de  laatste  
promotieactie:  zet  een  brandrood  kalf  in  de  
etalage  van  de  kinderboerderij.  Enthousiaste  
fokkers  brengen  een  of  twee  kalfjes  voor  een  
paar  maanden  naar  een  kinderboerderij  in  
de  buurt.  Daar  komt  veel  publiek  langs.  Bij  
de  wei  van  de  kalfjes  staat  een  groot  bord  
waarop  de  geschiedenis  en  het  bijzondere  van  
deze  runderen  wordt  uitgelegd.  De  SZH  heeft  
gezorgd  dat  er  ook  lesmateriaal  voorhanden  
is  over  zeldzame  rassen  en  de  kinderboerderij  
kan  zo  educatie  over  ons  levend  erfgoed  
geven.  



                                                                  

Ank  Zegwaard,  SZH  voor  levend  erfgoed

  
  

Boek: Het Oergevoel
  
Vraag  je  kinderen  of  ze  meegaan  naar  het  
bos,  dan  krijg  je  niet  meteen  een  enthousiaste  
reactie,  een  uitzondering  daargelaten.  Vraag  
je  kinderen  of  ze  vuur  willen  maken,  dan  krijg  
je  een  “ja,  cool!”  in  koor  en  staan  ze  direct  in  
de  startblokken.  Ook  sporen  zoeken,  sluipen  
door  het  struikgewas,  hutten  bouwen,  eetbare  
bessen  en  blaadjes  zoeken  zijn  activiteiten  die  
kinderen  hartstikke  leuk  vinden  én  hen  weer  
in  contact  brengen  met  de  natuur.  Zo  kunnen  
ze  er  een  zorgzame  en  respectvolle  band  
mee  opbouwen.  En  de  natuur  helpt  hen  zich  
persoonlijk  evenwichtig  te  ontwikkelen.

Ontdekken  en  verwonderen
Met  kinderen  de  natuur  intrekken  om  die  
natuur  echt  te  beleven,  vraagt  van  ouders  
en  begeleiders  dat  ze  ook  naar  hun  eigen  
band  met  de  natuur  kijken,  naar  de  manier  
waarop  zij  ermee  omgaan.  Agnes  Meijs  laat  
aan  de  hand  van  vele  voorbeelden  zien,  wat  
je  nodig  heb  om  aan  de  slag  te  gaan:  je  eigen  
vermogen  tot  ontdekken  en  verwonderen,  en  
je  zintuigen.  Kinderen  lopen  dan  heel  gauw  
warm  om  mee  te  doen.  Ook  de  zogenaamde  
korte  spanningsboog  blijkt  ineens  veel  ruimer  
te  worden  wanneer  kinderen  het  oergevoel  
ervaren,  daar,  diep  van  binnen.

Praktische  tips
Dit  boek  bevat  naast  persoonlijke  ervaringen  
veel  ideeën  en  vooral  praktische  tips  voor  
(groot)ouders,  leerkrachten,  natuur-  
en  milieumedewerkers,  natuurgidsen,  
buurtwerkers  en  iedereen  die  graag  met  
kinderen  dat  spannende  oergevoel  en  daarmee  
de  verbinding  met  de  natuur  willen  ervaren.  

De  schrijfster
Na  haar  studie  niet-westerse  sociologie  
volgde  schrijfster  Agnes  Meijs  de  

natuurgidsenopleidingen  van  het  IVN  en  
Natuurmonumenten  en  werd  ze  geïnspireerd  
door  Reizende  Aarde  School.  Ze  is  begeleidster  
bij  natuurbelevingsprogramma’s  van  Het  
Bewaarde  Land  en  Natuur-wijs.  Vanuit  haar  
bedrijf  Natuurlijkheden  biedt  ze  activiteiten  
voor  kinderen  en  natuurbelevingstrainingen  
aan.

                                                                  

  

Of  het  nu  de  Brandroden  waren  die  Guido  
Gezelle  beschrijft  in  zijn  gedicht  Casselkoeien  

is  niet  zeker,  maar  aanduidingen  als  
‘castanjebruin’en  ‘donkerbaaide  bier’  en  
‘bijkans  zwart  bier’  geven  de  fraaie  kleuren  

van  dit  ras  treffend  weer.          

Earth  Games
‘Het  Oergevoel’  is  te  koop  bij  Earth  

Games  en  kost  €  24,50
  “Earth  Games”            



Sudokoe

De  SoduKoe  is  een  loeigoed  spel  van  sudokids.
nl  en  wordt  speciaal  voor  onze  nieuwsbrief  
gemaakt  door  John  Croezen.  
  
Klik  hier  om  de  SudoKoe  online  te  spelen!

Column: Kringloop
Mijn  vrouw  Geri  en  ik  komen  nu  al  zo’n  tien  
jaar  met  heel  veel  plezier  bij  onze  Adopteer  
een  Koegastvrouw  en  -gastheer,  Ilse  en  Paul  
Blokker.  Deze  mensen  wijden  zich  met  hart  en  
ziel  aan  hun  boerderij,  de  dieren  en  alle  
werkzaamheden  daaromheen.  Het  zijn  
altijd  weer  heel  plezierige  en  leerzame  
bijeenkomsten.  

  

Zowel  met  Ilse  en  Paul,  vader  Teun,  als  met  
onze  koeiendochter  en  de  andere  dieren.  En  

weer  te  zien.

Paul  en  Ilse  zijn  heel  intensief  met  hun  vak  
bezig,  vaak  dwars  tegen  gangbare  gebruiken  
en  overheden  in.  Het  is  inspirerend  Paul  te  
horen  vertellen  over  hoe  ze  stapje  voor  stapje  
hun  gelijk  binnenhalen.  Ook  is  het  interessant  
te  horen  wat  er  mis  is  met  ons  huidige  
voedsel.  Biologisch  en  geestelijk  evenwicht  zijn  
daarbij  de  sleutelwaarden;;  elk  onderdeel  in  
de  kringloop  moet  kloppen.  Op  hun  boerderij  
doen  ze  er  alles  aan  om  dat  doel  te  bereiken.  
Die  inspiratie  heb  ik  verwoord  in  het  volgende  
gedicht.

  

  

Kringloop

De  boer  loopt  over  zijn  land,  hij  schouwt  het  vee

Is  begaan  met  hun  lot,  met  hun  wel  en  hun  wee

Vol  overgave  heeft  hij  de  weg  van  zijn  hart  bewandeld

En  de  chakra’s  eromheen  hebben  meegehandeld

‘Voelt’  de  energie  via  de  horens  naar  de  aarde

Een  zegen  voor  de  bodem,  van  grote  waarde

Want  de  energiebalans  was  al  lang  ontwricht

Mede  hierdoor  ontstaat  weer  evenwicht

Ziet  de  schermbloemigen  en  vele  kruiden  in  het  gras

Zo  moet  het,  hij  is  tevreden  met  het  gewas

Die  variatie  betekent  voor  de  koeien  gezonder  leven

Hun  mest  zal  dat  weer  aan  de  aarde  geven

‘Hoort’  hoe  het  bodemleven  weelderig  gedijt

Door  zijn  bezieling  en  zijn  vasthoudendheid

Want  hij  heeft  gezaaid  en  de  mineralen  besteld

Daardoor  is  de  balans  nu  zo  goed  als  hersteld

Denkt  na  over  de  kringloop,  het  natuurlijk  evenwicht

Waar  anderen  voor  schaalvergroting  zijn  gezwicht

Ik  vraag  me  af:  Hij  houdt  ons  een  spiegel  voor

Gaan  we  daarin  mee  of  gaan  we  gewoon  door

Ben  Groenhof,  Heerhugowaard

sudokids.nl
sudokids.nl
http://www.rubenvanderkooi.nl/sudokoe/sudokoe.html


Koeien, kunst & cultuur

  

Herfst  in  de  Alpen
  

Met  de  herfst  komt  komt  de  tijd  om  de  koeien  van  
de  wei  naar  de  stal  te  brengen.  In  het  Alpengebied  
en  in  Beieren  is  de  traditionele  “Almabtrieb”  een  
feest  voor  mens  en  dier.

Schilderkunst  in  de  Renaissance
  

Volgens  kenners  is  op  dit  schilderij  van  Simon  de  
Myle  uit  1517  naast  een  zwart-bonte  koe  ook  een  
Witrik  te  vinden.  Reden  om  aan  te  nemen  dat  het  
ras  een  lange  historie  kent.  Ziet  u  naast  gelijkenis  
ook  verschil  tussen  deze  Renaissance  koeien  en  het  
huidige  ras?

Koeien  houden  van  Jazz
  

Koeien  en  jazz:  curieuze  combi  of  swingend  stel?  
Wij  denken  het  laatste,  maar  oordeelt  u  zelf  na  het  
zien  van  

http://www.youtube.com/watch?v=nTQD7imxd8o&feature=related


Boerderijberichten
  
Boerderij  Math  Loonen  in  Dagblad  de  
Limburger

Adoptiekoe  blijft  eenkennig

Een  groeiend  aantal  boeren  richt  zich  ook  op  
de  toerist.  In  een  serie  bezoeken  we  iedere  
week  toeristen  op  een  boerderij.  Dit  keer:  de  
adoptiekoeien  van  Math  Loonen.

Druk  is  het  niet  op  de  Korenhof,  de  boerderij  
van  Siebengewaldenaar  Math  Loonen.  Een  
handjevol  spierwitte  koeien  in  het  weiland  
is  op  het  eerste  gezicht  het  enige  teken  van  
leven  op  dit  boerenbedrijf.  Dit  is  toch  de  plek  
waar  we  koeien  kunnen  adopteren?  Dat  klopt,  
zo  blijkt  uit  navraag  bij  Loonen.  Maar  de  
meeste  koeien  zijn  momenteel  met  vakantie,  
scharrelen  rond  in  een  van  de  natuurgebieden  
in  Noord-Limburg.  

Adoptiekoeien
Waar  zijn  dan  de  mensen  die  op  dit  
boerenbedrijf  een  adoptiekoe  hebben  
rondlopen?  Ze  blijken  gewoon  thuis  te  
zitten.  Maar  dat  zegt  niets  over  het  succes  
van  de  adoptiekoe.  In  2001  bedacht  nadat  
de  veesector  hard  werd  getroffen  door  de  
uitbraak  van  mond-  en  klauwzeer.  Toen  
werden  ook  de  meeste  koeien  geadopteerd.  Al  
heeft  het  de  adoptiekip  en  adoptieappelboom  
in  populariteit  nooit  weten  te  overtreffen.  
De  enige  plek  in  Limburg  waar  je  een  koe  
kunt  adopteren  is  Siebengewald.  Wie  daar  
voor  open  staat,  betaalt  op  jaarbasis  vijftig  
euro  en  kan  zich  de  trotse  eigenaar  van  een  
koe  noemen.  Nou  ja,  eigenaar.  Een  koe  blijft  
natuurlijk  een  economische  factor,  zo  wordt  er  
onmiddellijk  bij  verteld.  Even  voor  het  beeld:  
een  koe  die  wordt  geslacht  weegt  zo’n  350  kilo  
en  levert  tussen  de  250  en  300  kilo  vlees  op.  
De  vleesprijs  varieert  en  bedraagt  momenteel  
zo’n  2,85  euro  per  kilo.  Veel?  Niet  echt  
wanneer  je  weet  dat  twintig  jaar  geleden  een  
koe  10  gulden  per  kilo  vlees  opbracht.  

Koeienwelzijn
Wie  in  Siebengewald  een  koe  adopteert,  
weet  ook  dat  hij  een  band  met  een  vleeskoe  

opbouwt.  Al  is  het  hier  toch  net  iets  anders.  
Een  koe  van  Loonen  wordt  vijf  tot  zeven  jaar.  
Dat  zegt  dan  niet  alleen  iets  over  het  welzijn  
van  het  beest,  maar  ook  over  de  smaak  van  
zijn  vlees.  Heel  anders  dan  het  vlees  in  de  
winkel,  bezweert  Loonen  die  samen  met  zijn  
vrouw  Mientje  de  boerderij  runt.  Vlees  in  de  
winkel  komt  van  supersnel  afgemeste  dieren.  
Koeien  die  in  recordtijd  en  met  kunstmatige  
ingrepen  op  gewicht  worden  gebracht.  Terwijl  
vlees  voor  de  juiste  smaak  gewoon  tijd  nodig  
heeft.  Zo’n  zeven  jaar  dus.  Dan  heeft  een  
koe  ook  een  goed  leven  gehad,  zo  luidt  de  
boodschap.  Hoewel  er  op  het  bedrijf  ook  
voorbeelden  zijn  van  koeien  die  achttien  jaar  
worden  en  14  kalfjes  hebben  gebaard.  

Open  Dag  en  rondleidingen
In  Siebengewald  loopt  momenteel  een  
adoptiekoe  van  een  Belgisch  echtpaar  rond,  
een  koe  van  een  familie  uit  de  Achterhoek,  
Roermond  en  Siebengewald.  Eén  of  twee  
keer  in  het  jaar  is  er  een  open  dag.  Maar  wie  
zomaar  aanklopt  bij  de  familie  Loonen,  krijgt  
ook  een  rondleiding.  Want  ze  leggen  graag  
uit  wat  een  koe  voor  dier  is.  En  dat  je  er  wel  
degelijk  een  band  mee  kunt  opbouwen.  „Een  
koe  is  intelligent,  maar  ook  eenkennig.  Mijn  
koeien  herkennen  me  direct.  Wanneer  ik  ze  
opzoek  als  ze  in  de  natuurgebieden  staan  te  
grazen,  komen  ze  meteen  naar  mij  toe”,  zegt  
Loonen.  Dat  blijkt  wel  wanneer  de  koeien  die  
nog  ‘thuis’  zijn  worden  bezocht.  Nieuwsgierig  
zijn  ze  allemaal  en  na  een  tijdje  komen  ze  
zelfs  snuffelen.  Best  een  grappig  beest,  zo’n  
koe.
  



Bericht van Boer Piet
  
Goedendag  allemaal,

Het  is  zulk  schitterend  nazomerweer,  houden  
we  dat  nog  even  vast?  Bijna  niet  voor  te  
stellen  dat  het  wekenlang  zo  nat  was  dat  de  
koeien  al  op  12  september  naar  stal  moesten  
omdat  het  in  de  polder  niet  meer  te  doen  was  
voor  hen  en  voor  de  boer.
  
Ondertussen  liggen  er  nog  steeds  zeer  
tevreden  koeien  op  stal.  Boer  Piet  is  bijna  
2  weken  bezig    geweest  om  ze  stalklaar  te  
maken:  anti-speenbetrapringen  omdoen  en  
vastschroeven,  staarten  schoonmaken  en  
invlechten,  koeien  scheren.  Doordat  ze  op  een  
grupstal  staan,  gaan  ze  niet  meer  naar  buiten,  
want  dat  is  al  dat  werk  voor  niets  gedaan.  
Maar  ze  talen  er  ook  niet  naar.  Ze  zijn  nog  
steeds  onder  de  indruk  van  de  vieze  nattigheid  
waarin  ze  de  laatste  weken  in  de  polder  
leefden  en  daarom  zijn  ze  nog  veel  te  blij  dat  
ze  een  dak  boven  hun  hoofd  hebben.

Koeienpedicure
Volgende  week:  zaterdag  8  oktober  volgt  de  
afrondende  actie  die  jaarlijk  aan  het  begin  van  
het  stalseizoen  plaatsvindt.  De  koeienpedicure  
komt  langs!  Wij  hebben  gevraagd  of  dat  een  
keertje  op  zaterdag  kan  gebeuren,  zodat  
de  vrienden  van  boerderij  Hazenveld  dit  
kunnen  meemaken.  Om  09.30  uur  begint  
hij  alles  klaar  te  zetten.  Vanaf  10.00  uur  tot  
ca  12.00  uur  is  hij  druk  met  het  ‘poottoilet’  
van  de  koeien.  Vragen  stellen  aan  Otto,  de  
klauwbekapper  en  boer  Piet  mag!
  

Graag  nodigen  we  onze  adoptievrienden  uit  

limonade  staan  klaar  in  de  wagenberging.  
Loop  gerust  de  polder  even  in,  waar  het  
jongvee  nog  rondloopt.  Het  Hazenpad  is  
momenteel  weer  goed  begaanbaar.

vriendelijke  groet,
Piet  en  Marianne

Het  boerenbedrijf  van  Math  Loonen  werd  in  1951  gesticht  door  zijn  ouders.  Aanvankelijk  was  het  
een  klein  gemengd  bedrijf  met  akkerbouw,  koeien,  varkens  en  kippen.  In  de  jaren  zestig  volgde  

specialisatie  naar  melkveerunderen.  In  1975  nam  Math  het  bedrijf  van  zijn  ouders  over.  
Tot  hij  begin  jaren  negentig  te  maken  kreeg  met  ernstige  rugklachten.  

„Het  werken  in  het  bedrijf  werd  voor  mij  onmogelijk.  Twee  keer  melken  op  een  dag  was  te  zwaar”,  
vertelt  Loonen.  „In  1993  moest  ik  besluiten  de  melkkoeien  weg  te  doen.  Maar  als  je  dan  nog  geen  

veertig  bent,  is  het  te  vroeg  voor  een  pensioen.
  Aangezien  we  alle  faciliteiten  hadden  voor  koeien,  hebben  we  de  overstap  gemaakt  naar  

vleeskoeien.  Het  werd  de  Charolais.  Ik  heb  inmiddels  een  kudde  van  120  koeien  en  kalveren.  
Die  koeien  grazen  in  natuurgebieden”,  zegt  Loonen.  De  adoptiekoe  nam  hij  om  de  kloof  tussen  
burger  en  boer  te  dichten.  Mensen  moeten  weten  wat  ze  eten.  De  meeste  mensen  staan  daar  

zover  van  af.  Wie  een  koe  adopteert,  krijgt  meteen  een  spiegel  voorgehouden.”

Open  Dag  andere  boer  bezoeken?
Veel  adoptievrienden  geven  aan  dat  ze  graag  

eens  een  Open  Dag  van  een  andere  
adoptieboer  willen  bezoeken.  ‘Kan  dit  wel?’,  

vragen  ze.  Wij  zeggen  daarop:
  ‘Ja,  als  de  boer  goed  vindt’.

  Dus  een  bezoek  aan  een  andere  adoptieboer  
is  prima,  als  je  dit  tevoren  hebt  overlegd.



Buitenverwachting

Dit  is  de  zomernieuwsbrief  van  
Buitenverwachting  voor  adoptanten  en  andere  
belangstellenden.  

Natste  Zomer
Hoewel  de  zomer  net  eindigt  lijkt  het  al  enige  
tijd  herfst.  Na  het  zonnige  en  droge  voorjaar  
was  de  zomer  regenachtig  en  nat,  de  natste  
sinds  1906.  Gelukkig  is  het  dit  jaar  wel  gelukt  
om  hooi  te  maken  en  droog  binnen  te  krijgen.  
Hooi  is  in  kleine  balen  geperst  gedroogd  gras.  
Doordat  het  is  gedroogd  kan  het  lange  tijd  
bewaard  worden.  Hooi  kan  dan  onderscheiden  
worden  van  het  in  grote  met  plastic  
omwikkelde  balen  geperste  halfnatte  gras  of  
kuilgras.  Dit  blijft  geconserveerd  doordat  het  
luchtdicht  is  afgesloten  en  verzuurd.  Zure  kuil  
is  enigszins  te  vergelijken  met  zuurkool,  er  
kunnen  ook  producten  worden  toegevoegd  om  
de  houdbaarheid  te  verbeteren  iets  wat  wij  
niet  doen.  Ook  van  deze  balen  hebben  we  een  
voorraad  aangelegd  voor  de  winter.

EHEC
behalve  het  slechte  weer  was  er  aan  het  
begin  van  de  zomer  ook  nog  de  EHEC-affaire.  
Maar  wat  is  EHEC  eigenlijk  precies?  EHEC  
is  een  stam  van  de  E.Coli  bacterie.  EHEC,  
voluit  Enterohaemorrhagic  Escherichia  coli,  
produceert  het  shiga  toxcine,  een  andere  
naam  voor  dezelfde  bacterie  is  dan  shiga  
producerende  e.coli  (STEC).  Dragers  van  deze  
bacterie  zijn  dieren  zoals  runderen,  varkens  of  
kippen.  De  bacterie  kan  verspreid  worden  via  
onverhitte  producten  van  deze  dieren  of  rauwe  
producten,  zoals  groenten  en  fruit  die  met  
mest  van  besmette  dieren  in  aanraking  zijn  
geweest.  

Leefomstandigheden  doen  ertoe
Het  aantal  bacteriën  waarmee  een  
dier  is  besmet  is  gecorreleerd  aan  de  
leefomstandigheden  van  het  dier.  De  
ontwikkeling  van  deze  bacteriestammen  
lijken  er  baat  bij  te  hebben  wanneer  dieren  
onder  intensieve  omstandigheden,  zoals  in  
de  bio-industrie  gehouden  worden.  De  mest  
bijvoorbeeld  van  koeien  die  veel  krachtvoer  
krijgen  bevat  veel  meer  EHEC  en  andere  
zuurbestendige  bacteriën  dan  mest  van  koeien  
die  voornamelijk  ruwvoer  eten.  Koeien  die  
veel  krachtvoer  vreten  hebben  namelijk  een  
lagere  pH-waarde  in  hun  spijsverteringstelsel  
dan  dieren  die  veel  ruwvoer  vreten  (DIEZ-
GONZALEZ  et  al.,  1998;;  CALLAWAY  et  al.,  
2003).  

Minder  antibiotica
Door  de  wijze  waarop  in  de  biologische  
landbouw  en  dus  ook  op  ons  bedrijf  dieren  
worden  gehouden  is  de  aanwezigheid  
van  zuurbestendige  bacteriën  zoals  de  
EHEC  gering.  Maar  behalve  een  geringere  
aanwezigheid  is  er  ook  in  ons  geval  een  
kleinere  kans  op  overdracht.  De  EHEC-bacterie  
kan  namelijk  via  mest  worden  overgedragen  
op  groenten  of  fruit.  Er  zijn  grofweg  twee  
soorten  mest,  namelijk  stal  of  stromest  dit  
is  stevige  mest  vermengd  met  stro  meestal  
afkomstig  uit  een  potstal  en  er  is  drijfmest,  
vloeibare  mest  meestal  afkomstig  uit  een  
ligboxenstal.  Onze  stalmest  wordt  eerst  
gecomposteerd  voordat  zij  in  de  tuin  gebruikt  
wordt.  Tijdens  de  compostering  wordt  het  
overgrote  deel  van  de  ziekteverwekkende  
bacteriën  onschadelijk  gemaakt.  Iets  
anders  is  het  met  drijfmest,  hierin  kunnen  
de  schadelijke  bacteriën  langer  overleven.  
Wij  gebruiken  drijfmest  dan  ook  niet  in  de  
moestuin.  De  drijfmest  wordt  op  het  grasland  
gebruikt  en  de  wanneer  deze  is  verspreid  komt  
er  pas  na  enige  tijd  weer  vee  te  lopen.  Al  met  
al  is  de  kans  om  een  van  dieren  afkomstige  
schadelijke  bacterie  op  te  lopen  via  produkten  
van  ons  bedrijf  heel  erg  klein.  

Corneel  van  Rijn

Deze  nieuwsbrief  is  ingekort.  De  volledige  
tekst  met  foto’s  vindt  u  op  

  

E.Coli
e.coli
http://www.boerderijbuitenverwachting.nl


  

Nieuwe vleesketen zoekt 
rundveehouders

Bron:  plattelandspost.nl

Groothedde  Vaassen  en  de  Stichting  
Natuurboer  uit  de  Buurt  gaan  gezamenlijk  
een  marktconcept  met  rundvlees  van  Oud-
Hollandse  rassen  verder  ontwikkelen  en  
opschalen  voor  retail  en  foodservice.  

Pilots
De  samenwerking  komt  voort  uit  een  tweetal  
pilots  die  de  stichting  samen  met  Groothedde.  
Vaassen  heeft  uitgevoerd  bij  twee  Plus  
supermarkten  in  Overijssel.  “Uit  de  pilots  
hebben  we  geleerd  dat  consumenten  steeds  
meer  willen  weten  over  de  herkomst  van  
vlees,”  aldus  veehouder  Berrie  klein  Swormink,  
voorzitter  van  Stichting  Natuurboer  uit  de  
Buurt.
  
Gezocht:  rundveehouders
Groothedde  heeft  contact  met  verschillende  
partijen  uit  de  foodservice-  en  retailmarkt.  
“Er  hebben  al  een  aantal  partijen  interesse  
getoond  in  dit  nieuwe  concept,”  aldus  
Henny  Groothedde.  “We  zoeken  nu  meer  
rundveehouders  voor  het  concept  om  alle  
partijen  te  kunnen  beleveren.”  Groothedde  en  
de  Natuurboeren  kiezen  voor  Oud-Holllandse  
runderrassen  vanwege  de  onderscheidende  
vleeskwaliteit  ten  opzichte  van  de  
snelgroeiende  buitenlandse  vleesrassen.  Oud-
Hollandse  rassen  passen  volgens  hen  beter  
op  duurzaam  producerende  bedrijven.  En  ze  
sluiten  aan  op  de  beleving  van  de  consument  
die  op  zoek  is  naar  een  authentiek  product  van  
hoge  kwaliteit.

Biologische  veehouders
De  Natuurboeren  ervaren  vleesbedrijf  
Groothedde  als  een  geschikte  en  interessante  
samenwerkingspartner.  “Groothedde  heeft  veel  
kennis  over  de  rundvleesmarkt  in  Nederland  
en  een  groot  netwerk  bij  de  Nederlandse  
retailers,”  zegt  Berrie  klein  Swormink.  

Groothedde  en  de  stichting  zijn  nu  op  zoek  
naar  uitbreiding  in  de  aanvoer.  “Wij  zoeken  
biologische  veehouders  met  Blaarkoppen,  
Brandrode  runderen,  MRIJ,  Fries  Hollands,  of  
Lakenvelders  die  zich  willen  aansluiten.  Ook  

zijn,  maar  daar  wel  voor  openstaan,  zijn  
welkom,”  aldus  Berrie.  In  de  nieuwe  keten  
draait  het  om  vlees  van  topkwaliteit.  Dat  is  
afkomstig  van  runderen  tussen  de  2  en  4  jaar.

Groothedde  Vaassen
Henny  Groothedde  is  het  bedrijf  in  1997  
gestart  in  Vaassen.  Van  hieruit  worden  
rundvlees,  varkensvlees,  en  diverse  
convenience  producten  aan  afnemers  
binnen  retail,  foodservice  en  slagerijen  
geleverd.  Groothedde  betrekt  deze  producten  
hoofdzakelijk  van  zorgvuldig  geselecteerde  
afnemers  in  het  buitenland,  maar  daar  komt  
met  dit  concept  verandering  in.

plattelandspost.nl


Eerste  koeoversteekplaats  in  Nederland
Bron:  marentehupkes.nl  

Als  ondernemer  met  respect  voor  mens,  dier  
en  natuur  zoekt  adoptieboerin  Marente  Hupkes  
naar  creatieve  manieren  waarop  mensen  en  
dieren  met  elkaar  in  contact  kunnen  komen.  
Zij  bedacht  het  project  “Klara  heeft  voorrang”,  
een  manier  waarop  koeien  dagelijks  kunnen  
oversteken  over  de  openbare  weg  waarbij  koe  
Klara  voorrang  heeft  op  de  auto.  Ze  bedacht  
het  niet  alleen,  maar  zette  voldoende  mensen  
aan  tot  realisering  van  dit  project.  Een  unieke  
situatie  in  Nederland.  Het  project  is  beloond  
met  een  aanmoediging  via  het  Innovatiefonds  
van  ForFarmers.
Diverse  gemeenten  hebben  al  belangstelling  
getoond  voor  een  koeoversteekplaats.
Omroep  Gelderland  maakte  een  verslag  van  de  
eerste  koeoversteekplaats  in  Nederland.

  “verslag  van  de  eerste  koeoversteekplaats”

Farmville:  virtuele  koeien  geven  
chocolademelk

Een  kantoormedewerker  die  dagelijks  
gewassen  zaait,  mest,  oogst  en  de  koeien  
melkt.  Een  tiener  die  een  schuur  bouwt,  
bomen  plant  en  kalveren  verzorgt.  Het  lijkt  
een  zeldzaamheid  en  in  de  realiteit  zul  je  deze  
mensen  niet  snel  tegen  het  lijf  lopen.  Maar  
online  is  het  de  dagelijkse  realiteit  voor  de  
miljoenen  spelers  van  Farmville.  

Wat  is  het?
Farmville  is  een  spel  dat  je  achter  de  
computer  via  Facebook  of  op  je  mobiel  
speelt.  Je  begint  klein  met  het  verbouwen  
van  aardbeien  of  aardappels.  Met  de  punten  
die  de  oogst  oplevert  kun  je  langzamerhand  
je  boerderij  verder  uitbreiden.  Het  doel  van  
het  spel  is  om  je  boerderij  naar  eigen  idee  
vorm  te  geven  door  er  bomen  te  planten,  
gebouwen  te  bouwen,  gewassen  te  telen  en  
dieren  te  houden,  dus  ook  koeien.  Gaat  uw  
adoptievriendenhart  al  sneller  kloppen?

Vreemde  koeien
De  koeienliefhebber  kan  zijn  lol  op  in  Farmville  
want  er  zijn  maar  liefst  18  verschillende  
soorten.  Om  te  melken  zijn  er  Holsteiners,  
Lakenvelders,  Gelbvieh,  Jersey  en  koeien  in  
allerlei  kleurslagen,  met  idem  kalveren  om  te  
borstelen.  Maar  het  zijn  wel  vreemde  koeien  
in  deze  virtuele  realiteit,  want  de  bruine  
koeien  geven  -  volgens  kinderlijke  logica  -  
chocolademelk,  de  roze  geven  aardbeienmelk  
en  de  Lakenvelders  geven  ‘koekjes  met  room’-
melk.  Beetje  vreemd,  maar  wel  lekker,  zullen  
we  maar  zeggen.

marentehupkes.nl
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuwsartikel/946961/Zebrapad-voor-koeien-in-Voorst.htm


Spelen  met  vrienden
Door  je  buren  te  helpen  kun  je  je  boerderij  
sneller  mooi  maken.  Met  het  helpen  van  
vrienden  op  hun  boerderij  verdien  je  lintjes  
en  jouw  vrienden  kunnen  je  op  hun  beurt  
cadeautjes  geven,  zoals  een  boom  of  een  
schaap.  Hoe  meer  vrienden  je  hebt  hoe  
makkelijker  het  wordt  om  de  boerderij  uit  te  
breiden.  Hierin  lijkt  het  spel  gelukkig  wat  meer  
op  het  echte  leven.

Verslavend?
Het  is  gemakkelijk  om  met  het  spel  te  
beginnen,  binnen  vijf  minuten  heb  je  een  mooi  
tuintje  aangelegd  en  zijn  de  aardbeien  aan  
het  groeien.  Binnen  vier  uur  zijn  de  aardbeien  
rijp  en  kun  je  ze  oogsten.  Wel  doen,  anders  
verpieteren  ze!  Naarmate  het  spel  vordert  
wordt  het  steeds  moeilijker  om  te  stoppen  
met  Farmville.  Stoppen  is  sneu  voor  dat  kalfje  
waar  je  lang  voor  hebt  gespaard  en  dat  graag  
geborsteld  wil  worden.  Ermee  ophouden  is  ook  
lastig  als  na  veel  moeite  eindelijk  die  virtuele  
schuur  klaar  is  voor  je  bonte  verzameling  van  
koeien.  

Boerderijtje  spelen
Farmville  werd  in  2009  geïntroduceerd  en  had  
al  snel  tientallen  miljoenen  spelers  (volgens  
sommigen  op  het  hoogtepunt  75  miljoen),  
maar  momenteel  zijn  het  er  nog  zo’n  16  
miljoen.  Toch  blijft  het  een  bijzonder  feit  dat  
de  doorsnee  wereldburger  met  veel  genoegen  
kiest  voor  het  boerenleven,  al  is  het  maar  
virtueel.

AEK op Twitter

  
Adopteer  een  Koe  stuurt  sinds  deze  maand  
berichtjes  over  koeien  via  Twitter  -  al  noemen  

wij  het  natuurlijk  liever  ‘Loeier’!  Twitter  is  een  
manier  om  korte  berichtjes  te  versturen  aan  
mensen  die  daarin  geïnteresseerd  zijn,  de  
zogenaamde  ‘volgers’.  Wil  je  deze  berichtjes  
lezen,  dan  kun  je  ons  volgen,  we  heten:  
Adopteer  een  Koe.  We  hopen  hierdoor  meer  
mensen  te  inspireren  om  adoptieboer  of  
adoptievriend  te  worden.

Nieuwe  opmaker  voor  Koevoet  en  
adopteereenkoe.nl

De  Koevoet  nieuwsbrief  en  de  AEK-website  
zijn  een  nieuwe  opmaker  rijker.

  Ruben  van  der  Kooi  neemt  het  stokje  over  
van  Rianne  van  Duin.  Welkom  Ruben!

adopteereenkoe.nl


AEK-‐vrijwilligster Olga Schmidt 

Beste  adoptievrienden  en  -vriendinnen,  boeren  en  boerinnen,

Zaterdag  1  oktober  jl.  was  er  Open  Dag  bij  boerderij  ’t  Spant  in  Wilnis.  In  de  uitnodiging  stond  nog  de  
aanbeveling  om  vooral  laarzen  mee  te  nemen  aangezien  het  land  erg  nat  zou  zijn.  Die  dag  echter  was  het  
tropisch  warm!  Het  terrasje  rondom  de  kalfjes  werd  voortdurend  bezet  door  adoptievrienden  die  even  de  
schaduw  van  de  parasol  opzochten  en  om  wat  te  drinken.

De  kinderen  leken  van  de  warmte  geen  last  te  hebben.  Zij  zochten  enthousiast  naar  ‘hun’  koe  in  de  wei,  
kleurden  de  uitgedeelde  kleurplaten,  reden  pony  of  gleden  van  de  geïmproviseerde  glijbaan.  De  opkomst  
was  goed  en  leverde  voor  een  paar  kalfjes  nieuwe  adoptieouders  op.

Ik  vond  het  inspirerend  om  te  zien  hoeveel  mensen  uit  de  omgeving  geïnteresseerd  waren  in  het  leven  
op  en  rond  de  boerderij.  En  de  koeien?  Zij  genoten  net  als  wij  van  het  heerlijke  weer  na  die  veel  te  natte  
zomer.

Bent  u  boer  of  boerin  en  wilt  u  tips  voor  ook  zo’n  geslaagde  Open  Dag,  stuur  dan  een  mailtje  naar  
info@adopteereenkoe.nl.  Wij  helpen  u  graag!

Bent  of  kent  u  iemand  die  ons  team  zou  willen  versterken,  meld  het  ons!    

mailto:info@adopteereenkoe.nl

