Koeien weer in de wei
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Hier lopen ze nog buiten, maar de meeste koeien staan inmiddels op stal. Beeld: Simone van der Stok, bewerking: zoomfactory

Beste adoptievrienden, -vriendinnen, boeren en
boerinnen,

Met dit nummer van de Koevoet sluiten we 2015 af.
Het was een in vele opzichten een roerig jaar. Na
dertig jaar werd het melkquotum afgeschaft waardoor
boeren geprikkeld werden om te investeren in groei.
Even later kwam de politiek met het aanscherpen van
de normen op de mestafzet. Kortom: de
melkveehouder die nét had uitgebreid moest
vindingrijk zijn om deze nieuwe uitdaging het hoofd te
bieden.
Adopteer een Koe kijkt terug op een minder turbulent
jaar. Het aantal deelnemende boerenbedrijven is licht
gestegen en het aantal adoptievrienden is nagenoeg
gelijk gebleven. Dat laatste hadden we liever anders
gezien, maar we merken keer op keer dat het aanbod

aan goede doelen dusdanig hoog is dat mensen
bewuste keuzes maken. Laten we dan diegenen
koesteren die bewust voor Adopteer een Koe hebben
gekozen. Een voorbeeld van iemand die er dertien
jaar geleden heel bewust voor heeft gekozen om
adoptievriend te worden is mevrouw Duyzend.
Verderop in deze nieuwsbrief is een interview met
haar te lezen. Minder lang in beeld bij ons is de
Waalheimer Farm in Walem (Zuid-Limburg). Boerin
Kristel vertelt graag over haar motivatie om mee te
doen in de rubriek Boerin in Beeld.
Verder staat 2015 toch absoluut in het teken van de
herleving van onze Facebookpagina.
Socialemediaspecialist Esther Vegter-Tupker heeft
hier precies de draai aan weten te geven die onze
stichting nodig heeft. Onze pagina heeft 188 ‘vind-ikleuks’ en menig boerenbedrijf plaatst regelmatig
informatie en foto’s. Inmiddels kunnen we ons niet

meer voorstellen hoe het zonder Facebook zou zijn.
Naast deze virtuele PR hebben we dit jaar ook
geïnvesteerd in ‘wappergoed’ (vrij naar Frits,
bestuurslid). Naast de bekende vlag hebben we nu
spandoeken met aan de randen zes ogen
beschikbaar die gemakkelijk aan een hek, boom of
kraam bevestigd kunnen worden plus enorme
banieren met een nieuw ontwerp. Alle boeren zijn
inmiddels hierover ingelicht. We menen hiermee in de
verschillende behoeften van de aangesloten
boerenbedrijven te voorzien. Zo timmeren we letterlijk
aan de weg met ons logo.

Net als de voorgaande jaren sluiten we het jaar af met
een cadeau-actie. We bieden korting op adoptiegeld
voor vrienden die een nieuwe adoptievriend
aanbrengen, in de vorm van korting op de aanschaf
van een Koedobon of een waardebon van de
Wereldwinkel.
Wij wensen iedereen hele fijne en gezellige
feestdagen en veel geluk in 2016!
Namens het bestuur,
Olga Schmidt

Oproep van het bestuur
Bent u of kent u een bekende Nederlander met een zwak voor koeien en boeren? Laat het ons weten! Wij zouden
heel graag in contact komen met een bekende persoon die zich kan vinden in de doelstellingen van Adopteer een
Koe. Reacties graag naar info@adopteereenkoe.nl
.

Koeien & Kunst
noemen we ‘rauwe melk’. Rauwe melk vind je niet in
de supermarkt, dat is in ons land verboden. Het mag
in Nederland onder bepaalde voorwaarden verkocht
worden: alleen rechtstreeks van de boerderij, niet
voorverpakt en onder vermelding van “rauwe melk
voor gebruik koken”. Maar hoe smaakt rauwe melk?
En wat doen al die bewerkingen die de melk in de
fabriek ondergaat met de smaak van de melk?

De smaak van melk

De koe wordt gewaardeerd vanwege het product dat
zij ons levert: koemelk. Ze voorziet ons van het wolkje
in de koffie, de yoghurt bij het ontbijt en de slagroom
op de taart. Maar waar smaakt koemelk eigenlijk
naar? En smaakt alle koemelk hetzelfde? In deze
editie van Koeien & Kunst een onderzoek naar de
smaak van melk en de kunst van het proeven.

Melk bestaat voor 87% uit water, verder bevat het
naast mineralen vooral eiwitten, melksuiker (lactose)
en vet. Om met dat laatste te beginnen: vet heeft veel
smaak en geeft een romig gevoel in je mond. Het
verschil tussen volle en magere melk kan vrijwel
iedereen proeven. Vroeger dreef het laagje melkvet
bovenop de melk in de fles, maar tegenwoordig wordt
bijna alle melk gehomogeniseerd. In de fabriek wordt
de melk onder hoge temperatuur en druk door een
zeef met heel kleine gaatjes geperst zodat er kleine

Verse melk
Verse melk is... ja, wat is verse melk eigenlijk? In de
supermarkt staat op de meeste pakken melk vermeld
dat het vers is. Het woord ‘vers’ geeft de klant een
goed gevoel en lijkt te zeggen: dit product is fris,
knisperend gezond en goed voor u. Maar wat er in het
pak zit, is wel iets anders dat wat er 48, 72 of 96 uur
(wie zal het zeggen?) eerder uit de uier van de koe
kwam. Het is daarna in een fabriek bewerkt:
gesteriliseerd, gehomogeniseerd en afgeroomd. Maar
melk rechtstreeks uit de uier van de koe of uit de
melktank van de boer is pas echt loeivers, en die
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vetbolletjes ontstaan. Die vetbolletjes blijven verdeeld
door de melk ‘hangen’, waardoor elk glas melk uit het
pak evenveel vet bevat. Lactose geeft de melk een
lichtzoete smaak. Rauwe melk bevat veel nietschadelijke bacterieën die extra geur en smaak aan
de melk geven – al vinden sommige mensen die geur
niet zo lekker ruiken, een beetje ‘stallig’.
Wist u dat...
... de melk van Jerseykoeien meer vet bevat dan de
melk van Holstein-Friesiankoeien.
... de melk van koeien die gras eten lichtgeel van kleur
wordt, vanwege het betacaroteen in het gras.
... koeien die een naam hebben gekregen, meer melk
produceren dan koeien zonder naam.*
*De onderzoeker die deze ontdekking deed, ontving
hiervoor in 2009 een Ig Nobelprijs.

Melkkenner
Bas de Groot is dol op melk, hij dronk vroeger wel vier
liter per dag. Tegenwoordig houdt hij het op
anderhalve liter zuivel per dag, want “je gaat er wel

een beetje zurig van ruiken”, zegt Bas. Als je zo veel
melk drinkt, vallen de verschillen in smaak meer op.
Bas noemt zichzelf een melkkenner of, nog mooier,
een melksommelier. Hij vindt biologisch-dynamische
rauwe melk het allerlekkerst. Bas kan proeven of de
koe alleen gras heeft gegeten, of ook krachtvoer, want
dat beïnvloedt de smaak. Bas gaat zelfs nog een stap
verder: “Melk heeft, net als wijn, een eigen
karakteristieke smaak die per bedrijf en zelfs per koe
verschilt. Het is dan ook een terroir product, een
product dat mogelijk te herleiden is naar de grond
waar het is geproduceerd.”
In onderstaande aflevering van het NPO-programma
Binnenstebuiten zie je Bas als melkproever aan het
werk samen met chef-kok Alain Caron. (Item start
vanaf 4:34 minuten.)
AEK op het melkpak
Wat schetste onze verbazing: op de pakken
biologische zuivel van Veco en Jumbo staan enkele
van onze eigen AEK-boeren afgebeeld. Adopteer een
Koe op het melkpak, dat is een primeur! Heeft u ons
als gesignaleerd?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Een nieuw koeienboek
Pop-up MelkSalon Magazine
Op 1 april 2015 opende de pop-up MelkSalon, een
initiatief van Sietske Klooster en Food Cabinet, in
hartje Amsterdam. Op die datum verviel het Europese
melkquotum, waarmee de beperkingen op de
hoeveelheid melk die melkveehouders mogen
produceren werd opgeheven. Het is een tijd waarin
velen zich afvragen aan welke grenzen melkproductie
en -consumptie gebonden zijn. De pop-up MelkSalon
faciliteerde daarom, en juist op dat moment, een
dialoog tussen verschillende belanghebbenden om op
een fysieke co-creatieve manier een nieuwe betekenis
van melk te vormen, passend bij deze tijd en een
duurzame toekomst.
Alle bevindingen zijn vastgelegd in het Pop-up
MelkSalon Magazine dat gratis online te lezen is.
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Koeienfilmpjes
Koken met Van Boven - Melk uit Weesp
Deze zomer was er een nieuw kookprogramma op tv te zien, gemaakt
door Yvette van Boven. De eerste aflevering draait om melk. Yvette
maakt hete melktaart, hartige hangop en melklikeur. Maar om te
beginnen gaat ze eerst met haar hondje Marie langs bij AEK-boerderij
De Groene Griffioen in Weesp voor een kan rauwe melk en een
gesprek met boer Boy. Yvette gaat ook nog melk proeven in de Popup MelkSalon in Amsterdam. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Koeien in het 8-uurjournaal
Berichten over koeien in het 8-uurjournaal zijn schaars. Je verwacht
dan al snel dat het zal gaan over financieel-economische zaken met
betrekking tot de veehouderij. Maar op 3 november was er dit
verrassende, doch verontrustende nieuws: meer ruimte en vrijheid
voor koeien leidt tot meer ongelukken. Even kijken om te zien hoe het
zit. (Item start vanaf 19:37 minuten.)
Klik hier om het filmpje te bekijken.

Wat ligt er in het struikgewas…
Al jaren grazen de biologische Charolais koeien van AEK-boerderij de
Korenhof uit Siebengewald op de Bergerheide in het Nationaal Park
de Maasduinen. De koeien worden in het voorjaar drachtig naar de
Bergerheide gebracht. In de maanden september en oktober worden
dan de meeste kalfjes geboren. Dit levert mooie plaatjes op.
Klik hier om het filmpje te bekijken

Boerderijberichten
Nieuwsbrief XXII van boerderij Buitenverwachting
Adopteer een Stier
Onze stier Appel heeft onlangs het bedrijf verlaten. Hij
is naar een KI-station vertrokken alwaar sperma van
hem gewonnen wordt in het kader van Bio-KI. Van de
biologische landbouw mag verwacht worden dat zij
100% biologisch is. Zo krijgen de koeien 100%
biologisch voer en op termijn moet er op biologische
grond 100% biologische mest worden aangewend. Er
zijn ook onderdelen van de biologische landbouw die
nog niet 100% bio zijn, een ervan is de fokkerij.
Bij veel bio-rundveehouders wordt naast een eigen
stier, zoals bij ons Appel, ook gebruik gemaakt van

kunstmatige inseminatie. Deze techniek past ook
binnen de biologische veehouderij. Het sperma dat via
deze techniek gebruikt wordt is echter bijna altijd
afkomstig van niet-biologische stieren. Dat wil niet
alleen zeggen dat deze stieren niet biologisch zijn
opgefokt en geen biologisch voer krijgen, maar ook
dat deze stieren zijn verwekt met behulp van in de
biologische landbouw niet toegestane technieken
zoals embryo-transplantatie en superovulatie. Wij
werken in de Stichting Bio-KI samen met bioveehouders om deze schakel ook 100% biologisch te
maken. Dit doen we door het beschikbaar maken van
biologische stieren via KI. Dit project is uniek in de
wereld. Niet alleen dragen de eigenaars van de
stieren vaak bij aan de inzet, maar ook andere bio
boeren. Daarnaast willen we ook steun van burgers.
Met steun van burgers kunnen we namelijk meer
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stieren inzetten, waardoor er meer biologische
aanbod komt en waardoor het vliegwiel van de
biologische fokkerij goed wordt aangeslingerd.
Daarom zijn we de crowdfundingsactie “Adopteer een
Stier” gestart. Wil jij ook dat de biologische
melkveehouderij gebruik gaat makenvan een
diervriendelijke aanfok van en met biologische stieren,
of wil je hier eerst meer over weten? Ga dan naar de
website van CrowdAboutNow.

Nieuwsbrief van VOF Velzeboer

Red.: Deze nieuwsbrief is door de redactie ingekort.

Google zoekopdracht op het woord “koeien”

Nieuws van de familie Samsom
In een nieuw natuurgebied iets ten zuiden van Wilnis
hebben wij, de familie Samsom, nabij onze boerderij
een paviljoen met uitkijktoren gebouwd. Het draagt,
net als het natuurgebied, de naam De Grote Sniep en
is sinds 1 juli 2015 geopend. We hebben een mooie
zomer achter de rug met veel bezoekers en leuke
diners, high tea’s, meetings en vergaderingen. De
bezoekers hebben erg genoten van het mooie uitzicht
over de weilanden en van de heerlijke koffie met
huisgemaakte cheesecake of appeltaart. Ook was er
in september een themadiner dat in het teken van de
eend stond. We gebruiken 100% verse
natuurproducten en streekproducten van de
landbouwgrond rondom de Sniep. Nieuws over ons
nieuwe paviljoen is te lezen op www.degrotesniep.nl

Beste adoptievrienden,
De afgelopen open dag lijkt alweer lang geleden met
het droge weer en de koeien in de wei. Wij vonden het
weer een geslaagde en gezellige dag. Nu staat al het
vee op stal en ook de pasgeboren kalfjes krijgen een
plekje in een schoon iglootje in de kapschuur. Lekker
uit de wind en het licht kan ‘s avonds en ‘s morgens
aan.
Op dit moment kalveren er veel koeien, van de laatste
tien koeien deze week zijn er negen stiertjes geboren.
Deze worden vanavond opgehaald, dan gaan ze naar
een andere boerderij toe en wordt het weer wat
rustiger in de kraamstal. Ook nu is er een koe aan het
bevallen - het gaat echt dag en nacht door.
Martijn heeft het erg druk om alles op de rit te houden
maar gelukkig helpt Wim nog elke dag mee en
hebben wij twee keer per week een stagiaire voor wat
extra ondersteuning op het bedrijf. Ik heb morgen al
weer de laatste Zuivelonline rondleiding voor de
basisscholen, daarna begint het seizoen weer in april.
Ik hoop altijd op zoveel mogelijk rondleidingen, dat is
gezellig om te doen en de kinderen leren er ook nog
iets van.
Afgelopen week hebben we nogmaals milieucontrole
gehad en daar zijn we glansrijk voor geslaagd.
Gelukkig!
De dagen gaan nu zo snel voorbij. We willen jullie
allemaal een fijne feestmaand toewensen met de
Kerst en Oud en Nieuw. Denkt u ook nog even aan
onze koedobonnen voor de Kerst en de leuke
koeiensouveniers? Zegt het voort en geef eens een
leuke rondleiding of een koe cadeau. Wij willen ons
voor 100% voor Adopteer een Koe inzetten, u toch
ook?
De hartelijke groeten van Martijn, Wendy, Sander en
Callisto.

De uitkijktoren

Red.: Deze nieuwsbrief is door de redactie ingekort.
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Adoptieboerin in Beeld: Kristel Vanhommerig-Dullens, Waalheimer Farm

Boerderij midden in de maatschappij
Boeren en boerinnen zijn doorgaans drukbezette
mensen, maar zo actief als Kristel kom je ze zelden
tegen. Kristel Vanhommerig-Dullens runt met haar
echtgenoot een gezin met twee kinderen en een
derde onderweg, twee veehouderijbedrijven, een
kampeerboerderij, een vakantiewoning en koeknuffelarrangementen. De passie spat ervan af. Voor haar
adoptievrienden maakt ze veel tijd vrij. “Ik hou het
graag persoonlijk, er is hier geen open dag maar de
adoptievrienden lopen een dag mee op de boerderij.
Ze krijgen filmpjes en foto’s van de boerderij en hun
adoptiekoeien toegestuurd en de smartphone helpt
daarbij”, aldus Kristel.

samenvoegen. Op die manier hopen we een gezond
bedrijf met veel dierenwelzijn voor het vee te creëren
dat uiteindelijk door één van de kinderen kan worden
overgenomen indien er interesse is”, aldus Kristel.
Lieve koeien en deugnieten
Kristel kan alle koeien hanteren. Ze heeft bijvoorbeeld
vaak meegedaan aan modeshows voor koeien. Ze
pakt de koe bij de halsband en doet alsof ze fysiek
sterker is dan de koe. Die laat zich dan een halster
omdoen en zo kan Kristel de koe meenemen. Maar nu
ze hoogzwanger is kan Kristel niet zo veel kracht
zetten als ze normaal gesproken doet. De koeien
merken dit. Kristel: “De lieve koeien laten zich nog wel
meenemen, maar er zijn genoeg koeien die
momenteel misbruik maken van de situatie.”

Midden in de maatschappij

Kristel met haardochters

Overnemen familiebedrijf
Kristel is nu nog samen met haar ouders medevennoot van de Waalheimer Farm. Binnenkort neemt
zij het bedrijf in haar eentje over. “In 2004 heb ik mijn
opleiding aan de Hogere Agrarische School afgerond.
Mijn broers en zus hebben geen interesse in het
boerenleven, maar bij mij zit het wel in de genen. Je
moet er passie voor hebben. Want ook al is de huidige
generatie boeren hoogopgeleid, je krijgt er weinig voor
betaald en maakt veel uren.”

De Waalheimer Farm staat letterlijk en figuurlijk
midden in de maatschappij, het ligt binnen de
bebouwde kom en burgers zijn er op allerlei manieren
welkom. Allereerst is er de boerencamping, die
zeventien jaar geleden werd geopend. De
campinggasten mogen onder begeleiding meehelpen
met allerhande klussen en de kinderen rijden mee op
de tractor. Dan zijn er ook nog maandelijkse
koeknuffelworkshops. Kristel: “Daar hoort ook een
rondleiding op de boerderij bij. Ik probeer altijd te
polsen waar de interesse van de deelnemers ligt en
daar stem ik mijn verhaal op af. Laatst was er een
groep ambtenaren die heel specifiek wilde weten wat
ons antibioticabeleid is. Wij doen in geval van een
ontsteking eerst bacteriologisch onderzoek, en
gebruiken dan een antibioticum dat gericht is op die
specifieke bacterie. Dat konden de ambtenaren wel
waarderen.”

Zuid-Limburg
“De boerderij is prachtig gelegen in het ZuidLimburgse heuvellandschap. We hebben uitzicht over
de Geulvallei, je ziet de steilste heuvel van Nederland
en in de verte kun je Duitsland en België zien liggen.
Jammer genoeg is het niet mogelijk om de boerderij
op deze locatie naar onze wens uit te breiden. We
melken hier 120 koeien en hebben in totaal 220 stuks
vee, inclusief twee stieren. Het bedrijf van mijn man in
Simpelveld is even groot. Om voorbereid te zijn op de
toekomst willen we de twee boerderijen graag

Koeknuffelen
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Melkrobot
De koeien worden volautomatisch gemolken door
twee melkrobots die al sinds 2006 in gebruik zijn. De
melkrobot neemt de boer en boerin veel fysiek werk
uit handen. Daarbij kan de robot veel
kwaliteitscontroles uitvoeren. De koe bepaalt zelf
wanneer ze gemolken wil worden, meestal wil ze dat
drie keer per dag. De robot weet welke koe haar melk
aanbiedt, omdat hij de code op haar halsband kan
lezen. De robot registreert per koe wat haar gewicht
is, hoeveel melk ze per kwartier geeft (een uier heeft
vier kwartieren, ofwel spenen), de temperatuur van de
melk, en nog meer. “Aan de hand van de informatie
van de melkrobot en de koesignalen in de stal, kan ik
de gezondheid van de koeien goed in de gaten
houden”, aldus Kristel.

Melkcontrole
Eens per zes weken neemt de robot een monster af
van elke koe. De monsters worden in een
laboratorium geanalyseerd op onder andere de
hoeveelheid eiwit, vet, ureum en het celgetal. Uit het
celgetal kan afgeleid worden of de koe uierontsteking
heeft. Het ureumpercentage zegt iets over de
voedselopname en de spijsvertering van de koe: krijgt
ze genoeg te eten en heeft ze genoeg energie? En
dat is belangrijke informatie om het bedrijf en de koe
gezond te houden.
De Waalheimer Farm heeft een Facebookpagina met
bedrijfsfilmpjes en interessante informatie over de
boerderij. Kristel verwelkomt u graag als vriend of
vriendin.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adoptievriendin in Beeld: Leni Duyzend, Amsterdam

Hart voor dieren
toen heb kunnen steunen. In al die jaren dat ik een
koe adopteer en naar de open dagen ga, heb ik wel
een band gekregen met Fien Bosgoed, de boerin.
Mijn eerste adoptiekoe Corrie was in het eerste jaar
de kampioen van de boerderij, want ze leverde de
meeste melk. Corrie leeft niet meer, maar al haar
vrouwelijke nakomelingen zijn nu een beetje mijn
adoptiekoeien. Ze heten allemaal Corrie.”

Dierenvriend

Dr. Temple Grandin tussen de koeien

Leni Duyzend is een adoptievriendin van het eerste
uur. Toen zij dertien jaar geleden op tv de oproep
hoorde om een koe te adopteren om de boeren te
steunen na de uitbraak van mond- en klauwzeeer
(MKZ), deed ze dat meteen. “Het was krankzinnig,
want de dieren konden ingeënt worden tegen deze
ziekte, maar dat werd niet gedaan vanwege de
financieel-economische gevolgen. Ik heb me geërgerd
aan die enorme slachtpartijen. Ik eet niet veel vlees,
maar ik zou geen bezwaar hebben gehad tegen
ingeënt vlees. Trouwens, wanneer je als mens besmet
raakt met het MKZ-virus dan stelt dat weinig voor,”
aldus Leni, die als gepensioneerd huisarts wel weet
waar ze over spreekt.

Steun voor de boer
“Mijn adoptiekoe staat bij boerderij ‘De Kleine Ham’
van de familie Bosgoed in Terwolde. Die boerderij
werd ten tijde van de MKZ-crisis geheel ‘geruimd’, ze
hadden niets meer. Ik ben blij dat ik deze mensen

“Dieren hebben iets onschuldigs en je kunt hun
gemoedstoestand goed aflezen, daarom hou ik van
ze. Koeien zijn enorm nieuwsgierig, ze proberen aan
je jas te zitten of aan je hand te likken. Als ik met mijn
honden langs een weiland liep, dan kwamen ze altijd
op ons af. Samen met mijn honden ben ik door half
Europa gereisd. We gingen met de auto naar onder
meer Frankrijk, Spanje, Portugal, Noorwegen en
Zweden. Dat was indertijd nog niet zo gewoon. In de
dierenartspraktijk waar ik kwam, was ik de eerste die
mijn honden liet inenten voor een reis naar
Scandinavië.”

De vrouw die als een koe denkt
Enige tijd geleden zag Leni een documentaire over Dr.
Temple Grandin, die bekend staat als “de vrouw die
als een koe denkt”. Dr. Grandin, een hoogopgeleide
autistische psycholoog en dierkundige, werkt als
onderzoeker, schrijver en adviseur voor de
veehouderij. Leni: “Deze bijzondere vrouw heeft een
groot inzicht in de psyche van de koe en hoe je deze
dieren het beste kunt verzorgen. Ze komt op voor
dierenrechten. Ik lees momenteel een tweetal boeken
die ze geschreven heeft. Ze is een zeer fascinerende
persoon. Eigenlijk zou u over haar iets in de
nieuwsbrief moeten schrijven.”
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Temple Grandin: autist en koe-deskundige
Temple Grandin is een beroemd dierkundige en gespecialiseerd in koeien. In 2006 zond de BBC een documentaire
over haar uit onder de titel “De vrouw die als een koe denkt”. De documentaire is online te zien en zeer de moeite
waard. Grandin schreef mee aan een scenario van een film over haar leven. Deze kwam in 2010 uit en won zeven
Emmy awards. De film is op HBO te bekijken. Het NPO-programma Labyrint wijdde in 2013 een programma aan
Dr. Grandin.

CBS: meer koeien en meer melk in 2015
De melkproductie is de afgelopen negen jaar met
bijna 18 procent gestegen. Vanaf 2006 werden de
melkquota geleidelijk verhoogd op weg naar de
afschaffing in 2015. In de eerste vier maanden na de
afschaffing steeg de melkproductie met 7 procent.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Het aantal melk- en kalfkoeien is tussen 1 april 2014
en 1 april 2015 toegenomen met 55 duizend tot 1,63
miljoen dieren. Er is ook een toename bij het jongvee
voor de melkveehouderij. Dit aantal is gestegen met
35 duizend naar 1,34 miljoen dieren. In de eerste vier
maanden na de afschaffing van het melkquotum (1
april 2015) steeg de melkaanvoer met 7 procent ten
opzichte van diezelfde periode een jaar eerder.

Colofon
Dit is een uitgave van de Stichting Koevoet t.b.v. het project
Adopteer een Koe. De nieuwsbrief verschijnt drie tot vier keer per
jaar. De inhoud is te vinden op www.adopteereenkoe.nl >
NIEUWS. Daar is ook de actuele pdf-versie te downloaden,
evenals die van alle voorgaande edities. Bij het uitkomen van de
nieuwsbrief worden per email een kort overzicht en de
internetlink verstuurd naar ca. 900 betrokkenen.
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Rianne Duijn mail@riannevanduin.nl
Coördinatie en productie
Olga Schmidt info@adopteereenkoe.nl
Vormgeving nieuwsbrief
Frits Cramer ledenadmin@adopteereenkoe.nl
Adresgegevens Stichting Koevoet
Windjammer 32
2401 MR Alphen aan den Rijn
www.adopteereenkoe.nl
info@adopteereenkoe.nl

Concept, inhoud en redactie
Elisa Kool nieuwsbrief@adopteereenkoe.nl
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pas wanneer het softwareprogramma waarin de
administratie van Adopteer een Koe wordt
bijgehouden (e-Captain) de informatie over ‘Mijn
boerderij’ heeft omgezet. De verwachting is dat de
nieuwe website voor de zomer van 2016 online zal
staan.

Nieuwe vlaggen
We hebben dit jaar geïnvesteerd in ‘wappergoed’.
Naast de bekende vlag hebben we nu spandoeken
met aan de randen zes ogen beschikbaar die
gemakkelijk aan een hek, boom of kraam bevestigd
kunnen worden plus enorme banieren met een nieuw
ontwerp. Alle boeren zijn inmiddels hierover ingelicht.

AEK-meetlat
Afgelopen zomer heeft het AEK-bestuur alle 45
aangesloten boerenbedrijven langs de meetlat gelegd.
We hebben gekeken naar aspecten als
duurzaamheid, informatie over de besteding van de
adoptiegelden, communicatie - naar de stichting en
naar de vrienden -, activiteiten voor de vrienden en de
mate van bijdragen aan de doelstelling van de
stichting. Helaas kennen we niet alle bedrijven
persoonlijk, daarom hebben we onze uitkomsten ook
gebaseerd op informatie die er op de website van de
boerderij of op de webpagina van onze eigen website
beschikbaar is. Soms wisten we het gewoon echt niet
en daarom besloten we dat we contact met diegenen
gaan opnemen. (Daarmee zijn we nog volop bezig.)
Intussen merken we dat sommige boerderijen veel
actiever zijn sinds we een goed werkende
Facebookpagina hebben.

Planning nieuwe website
Onze vormgeefster heeft schetsen gemaakt voor een
nieuwe website. De schetsen zijn gebaseerd op het
advies van het onderzoek van de studenten van
Avans. Wij kunnen verdergaan met het ontwikkelen
van de website, maar deze nog niet voltooien. Dit kan
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