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Beste adoptievrienden, -vriendinnen, boeren en boe-
rinnen, 
 
De meeste koeien lopen alweer een poos buiten en 
de boeren hebben hun buitenwerk weer opgepakt. De 
foto’s en filmpjes van alle koeiendansen liggen nog 
vers in het geheugen en dan opeens is er weer een 
enorme temperatuurdaling met winterse buien.  
 
Gelukkig heeft de boer(in) ook altijd binnenwerk te 
doen, zoals de administratie. Met de slogan van de 
Belastingdienst in ons achterhoofd, hebben we met de 
update van Mijn Boerderij de functionaliteit niet leuker, 
maar wél gemakkelijker gemaakt. De nieuwe versie 
past zich aan het beschikbare schermoppervlak aan. 
Waarmee het ook mogelijk is om op laptop, tablet en 
smartphone de administratie bij te werken. Dus toch 
buitenwerk? 
 
Langzaam worden nu her en der de uitgegeven Jubi-
leumbonnen ingewisseld. Daar zijn we heel blij mee, 
want die – gratis – bonnen zijn juist bedoeld om de 
verbinding tussen boer en burger te stimuleren. En 
hoe leuk is het om juist in het voorjaar naar een boer-
derij te gaan en daar je eigen adoptiekoe of -kalfje uit 
te zoeken? Kijk op onze website/agenda voor de open 
dagen of volg ons op Facebook . 
 
Helaas bereikten ons dit voorjaar ook een paar treuri-
ge berichten van boeren die koeien moeten wegdoen

wegens de nieuwe fosfaatwet. Zij leggen in hun boer-
derijberichten uit hoe het zit. 
 
“Een nieuwe lente, tijd voor vernieuwing”, dat moeten 
Sjaak en Ryka Ruitenburg van Veehouderij Meyen-
horst uit Maarsbergen hebben gedacht toen zij hun 
bedrijf spontaan aanmeldden voor deelname aan 
Adopteer een Koe. Een bedrijf met prachtige Blaar-
koppen. Verderop in deze nieuwsbrief worden ze aan 
u voorgesteld. 
 

“Een nieuwe lente, tijd voor vernieuwing”, dat geldt 
ook voor het bestuur van Adopteer een Koe. Aan het 
eind van dit jaar draag ik graag het stokje over aan 
iemand anders. We zijn daarom dringend op zoek 
naar bestuursleden. In eerste instantie voor de post 
Communicatie, maar als iemand andere kwaliteiten 
meebrengt is dat ook van harte welkom. De adverten-
tie leest u onderaan dit bericht. 
 
Voor nu allemaal een stralende lente gewenst! 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Olga Schmidt 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/adopteereenkoe.nl


2 
 

 
 
 

 
 

Nieuwe bestuursleden gezocht 

 
Voor de opvolging van ons vertrekkende bestuurslid Communicatie zijn wij op zoek naar een vrijwilliger. 
 
Verantwoordelijkheden: 
-   bijhouden van de mailbox  
-   coördineren van drukwerkbestellingen en promotiemateriaal 
-   overleg met redactie over inhoud en vormgeving van de nieuwsbrief (driemaal per jaar) 
-   up-to-date houden van de website 
-   organiseren, coördineren van promotionele acties (m.b.v. sociale media) 
-   alert op kansen om Adopteer een Koe onder de aandacht te brengen 
-   boerderijbezoek bij open dagen en evenementen (optioneel) 
 
Ook andere vrijwilligers die niet direct voorstaande functie ambiëren, zijn van harte welkom. 
 
Wie o wie wil ons komen versterken? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Leo van den Hoek (voorzitter)  Olga Schmidt (bestuurslid Communicatie) 
mobiel: 06 51 20 56 82   mobiel: 06 25 53 53 65 
e-mail: leo.van.den.hoek@wxs.nl e-mail: info@adopteereenkoe.nl  

 
 
 
 

 

 

Een nieuw koeienboek 

 

De koe die een ei legde 

Een modern koeiensprookje voor kleine kinderen 
en (groot)ouders die van voorlezen en dieren 
houden. Met prachtige illustraties en een verras-
sende plotwending.  
 
Nellie de koe heeft een ei gelegd! Niet te geloven: een 
koe die een ei legt. En Nellie is juist zo'n doodgewone 
koe. Ze kan niet eens fietsen of op haar handen lo-
pen, zoals de andere koeien. Die vertrouwen het 
zaakje dan ook helemaal niet; daar zullen de kippen 
wel achter zitten! Iedereen wacht vol spanning tot het 
ei is uitgebroed. Wordt het een kip? Of toch een koe? 
 
Auteur: Andy Cutbill, illustraties: Russell Ayto 
Uitgever: Lemniscaat.  
ISBN: 9789047700180, prijs: € 13,95 
 
 
 
 
 

mailto:leo.van.den.hoek@wxs.nl
mailto:info@adopteereenkoe.nl
http://www.schooltv.nl/video/de-koe-die-een-ei-legde-prentenboek-uit-koekeloere/
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Koeienfilmpjes 
Weidecoach 

Berdine Sweep is weidecoach en verbonden aan de Stichting Weide-
gang. Dat is een organisatie die probeert om boeren hun koeien weer 
te laten weiden. Doordat veel melkveehouders een groter bedrijf kre-
gen, hielden ze koeien vaak op stal. Daardoor is volgens Berdine veel 
kennis over grasgroei, bemesting en dierenwelzijn verloren gegaan. 
Maar daar kan zij, als weidecoach, iets aan doen.   
 
Klik hier voor het filmpje. 

Koeiendansen 

 

Het voorjaar is begonnen en de koeien zijn al dansend de wei in ge-
gaan. Hier een filmpje van de Ravensteinhoeve, waar flink veel pu-
bliek kwam kijken. De koeien maakten enorme haast om in het wei-
land te komen! 
 
Klik hier voor het filmpje. 
 

De grootste koe ter wereld 

 

Maak kennis met de grootste koe ter wereld: Blossom uit Amerika. 
Het was even zoeken naar een meetstok die lang genoeg was om 
haar op te meten. De dierenarts moest op een trappetje klimmen om 
de meting te verrichten. Dat was overigens nog spannend, want on-
danks haar afmetingen en leeftijd is Blossom vliegensvlug. (Dit filmpje 
is Engelstalig.) 
 
Klik hier voor het filmpje. 

 
 

Boerderijberichten
Nieuwsbrief van Boer Piet  

Goedemiddag allen, 
Het is lente op de boerderij! Boer Piet heeft veel ge-
broken nachten door de geboorte van kalfjes. Helaas 
zitten er nog geen fokkalfjes bij. De roodbonte kalfjes 
zijn steeds mooie stierkalveren, maar die kunnen we 
helaas niet houden. Bijgaand een foto van een pas-
geboren Belgische witblauw kalfje, ons allereerste dit 
jaar. 
 
Ja, en dan is het weer zover. Als een vaars afkalft 
wordt ze van 0,6 GVE (groot vee eenheid), 1 GVE,  
wat betekent dat we dus weer koeien teveel hebben. 
Tot onze spijt hebben we afgelopen week ook weer 
afscheid moeten nemen van twee goede koeien. Voor 
ons boeren is dit een raar jaar. We moeten veel koei-

 

 
en wegdoen, totaal 160.000 in heel Nederland, maar 
door geboortes stijg je geregeld boven de kritische 
grens van het aantal koeien dat je op de boerderij 
mag hebben, gewoon, omdat je een kalfje aanhoudt 

https://youtu.be/-xw6d2YoGDA
https://youtu.be/K3dHtW7-1Y8
https://youtu.be/JMWrXkLGCwA
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of omdat een vaars na de geboorte koe wordt. En dan 
moeten er dus weer koeien weg. 

Gevolgen Fosfaatwet 

Om heel eerlijk te zijn… er zijn boeren die na het vrij-
komen van het melkquotum heel veel meer koeien 
zijn gaan melken. Wij, met ons nuchtere boerenver-
stand, hadden al snel bekeken dat dit nooit goed kon 
gaan. Ook in Brussel hebben ze soms een nuchter 
verstand, daar hadden ze al snel berekend dat veel 
koeien veel mest betekent, en ja, dan volgt deze 
maatregel, waarbij het terugbrengen van de hoeveel-
heid koeien in Nederland door alle boeren gedaan 
moet worden. Heel jammer, ook omdat onze dubbel-
doelkoeien, met dat lekkere vlees, nu gewoon met alle 
andere koeien geslacht worden. Wat voor de super-
marktkoper soms een lekkerder lapje vlees oplevert, 
maar die begrijpt niet hoe dat komt, hoe goed die koe 
het gehad heeft in onze wei. Wij wel, maar helaas 
hebben wij geen vriesruimte en ook niet de omzet-
snelheid voor al onze af te voeren koeien. 
 
Toch, het blijft lente en graag vieren wij weer het len-
tefeest op Paaszaterdag 15 april. Daarna hebben we 
Open Staldag van 11.00 – 15.00 uur. Tijdens de Open 
Staldag is iedereen welkom, dus neem gerust vrien-
den, vriendjes of familie mee! 
 
Warme lentegroeten vanuit Kockengen! 
 
Marianne en boer Piet 
 
NB: Deze nieuwsbrief is door de redactie bewerkt. 

 

 

Slechtnieuwsbrief van Dick en Els van der Horst 

Het voorjaar komt er aan en dan is het weer tijd voor 
de koeiendans. Ergens halverwege april zal dit gaan 
gebeuren. De precieze datum weten we nog niet, zo-
dra deze bekend is geven we een berichtje. 
De titel “slechtnieuws” van deze brief belooft niet veel 
goeds. Het afgelopen najaar zijn er 33 melkkoeien op 
stal gegaan. Ze zijn de winter goed doorgekomen met 

hier en daar wat ongemakken zoals ouderdom, niet 
meer kunnen kalven en een oogprobleem. Met de 
koeiendans zijn er nog 29 over die kunnen dansen. 
Die andere vier ontspringen de dans letterlijk en fi-
guurlijk. Zij kunnen dan niet meer dansen omdat ze 
komende week afgevoerd moeten worden naar het 
slachthuis. Als er problemen zijn is dit de normale 
gang van zaken maar dat gebeurd dan meestal met 
één tegelijk. 
 

 
Dick van der Horst 

 
Waarom nu dan vier tegelijk? Dat is bij ons één keer 
eerder voorgekomen toen in jaren ‘80 de superheffing 
werd ingesteld. Er werd toen teveel melk geprodu-
ceerd, om dit een halt toe te roepen werd door de 
overheid de superheffing ingesteld. Nu wordt er teveel 
mest geproduceerd met schadelijke gassen voor het 
milieu en ook dit keer grijpt de overheid in. Noodge-
dwongen hebben we met pijn in ons hart een selectie 
moeten maken. De meeste boeren in Nederland moe-
ten dit ook doen, soms met twintig koeien of meer te-
gelijk, ze maken een moeilijke tijd door. Ook voor de 
koeien is het een drama. Ik zal er verder niet over uit-
weiden maar wij vinden het afschuwelijk voor al die 
dieren. U hoort of leest er vast wel meer van in de 
media. 
 
33 Melkkoeien is relatief weinig. Voor een goed ren-
derend bedrijf heb je er tegenwoordig minstens 80 of 
meer nodig. Doordat wij een deel van onze melk ver-
werken tot zuivel en in onze eigen winkel verkopen 
hebben we met 33 koeien een goed bestaan. Wij 
hadden nog een kleine hoop dat we gespaard zouden 
blijven omdat we grondgebonden zijn dat wil zeggen 
dat we volgens de normen genoeg grond hebben voor 
33 koeien maar de overheid kent geen mededogen, 
iedere boer moet dieren afvoeren.  
 
Wij zijn blij met uw steun en hopen dat u dit blijft doen. 
Is uw dier erbij dan hopen we u in ieder geval met de 
koeiendans, of op een ander moment, weer te ont-
moeten en stellen wij u in de gelegenheid om een 
nieuwe koe te adopteren.  
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Dick en Els van der Horst 
 
NB: Deze nieuwsbrief is door de redactie bewerkt. 
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Nieuwsbericht van Obio 

 
Net als andere jaren houden we ook dit jaar weer een 
open dag in het kader van Lekker naar de Bioboer. 
 
Ons bedrijf is zondag 17 juni open van 11 uur 's och-
tends tot half vier 's middags. Iedereen is welkom om 
kennis te maken met onze manier van boeren. U 
wordt uitgenodigd de weilanden in te gaan, kruiden te 
zoeken, de koeien te bekijken of gewoon te genieten 
van de rust in de wei.  
 
Tot ziens op de 18e juni! 
 
Noot redactie: Er doen meer biologische AEK-
boerderijen mee. Kijk op de website welke boerderij 
bij u in de buurt is geopend voor bezoekers. 
 

Gestopt in 2017 

Wij nemen afscheid van boer Donker uit Oudesluis. 
Boer Donker, Hoeve Zomervreugd, liet jaren geleden 
al weten dat hij, gezien zijn leeftijd, de veestapel op 
natuurlijke wijze ging afbouwen. Hoeve Zomervreugd 
was sinds 2002 aangesloten bij Adopteer een Koe. 
 
Ook Het Ven, uit Bergeijk heeft besloten de verbinding 
met Adopteer een Koe te verbreken. Zij namen sinds 
2006 deel aan het programma. 
 
Djûke van der Maat van boerderij Nieuw Slagmaat uit 
Bunnik heeft eveneens aangegeven niet verder te 
gaan met Adopteer een Koe. Djûke heeft aangegeven 
dat ze door haar vele activiteiten niet genoeg tijd kan 
besteden aan adoptievrienden en adoptiekoeien. 
Nieuw Slagmaat is in 2015 met ons gestart. 
 
Wij wensen allen veel goeds voor de toekomst en 
danken hen voor hun bijdrage aan ons programma de 
afgelopen jaren. 

Toegetreden in 2017 

Sjaak en Ryka Ruitenberg van Veehouderij Meyen-
horst uit Maarsbergen hebben zich spontaan bij ons 
aangemeld. Zij houden blaarkoppen en verkopen 
huneerlijke vlees (en andere producten) in hun boer-
derijwinkel. Het fokken van de blaarkoppen doen zij 
zelf. Stal Meyenhorst is geen onbekende naam in de 
blaarkoppenfokkerij. 
 
Wij wensen Sjaak en Ryka veel succes met het opzet-
ten van Adopteer een Koe op hun mooie bedrijf. 
 

 

 
 

Nieuwsbrief van Math Loonen  

 
Beste koeienvrienden en -vriendinnen, 
  
Graag nodig ik u uit om a.s. zaterdag naar onze die-
ren te komen kijken. We zijn stilletjes onze veestapel 
aan het afbouwen en zeer waarschijnlijk komen er 
komende winter geen koeien meer bij ons in de stal. 
Dat betekent waarschijnlijk ook dat dit het laatste jaar 
is dat hier koeien geadopteerd kunnen worden. 

http://www.lekkernaardeboer.nl/Home
http://www.lekkernaardeboer.nl/Home
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Een aantal van onze dieren wordt nog overgenomen 
en ook ons winkelgebeuren wordt overgenomen. Af-
gelopen winter zijn zestien dieren in het natuurterrein 
blijven lopen en ook op onze huiskavel hebben een 
twintigtal dieren tot begin februari buiten gelopen.

Afgelopen maandag zijn er nog tien dieren naar Lot-
tum gebracht en volgende week gaan er nog een aan-
tal naar toe. 
 
A.s. zaterdag wordt een aantal dieren naar de 
Bergerheide gebracht in het Nationaal Park Maasdui-
nen. Ik wil u graag uitnodigen om hierbij aanwezig te 
zijn. 
  
Tevens kunnen we nog een kijkje nemen in de stallen 
waar nog enkele dieren staan en als u belangstelling 
heeft kunnen we ook nog langs de dieren in Lottum. 
  
Als u langs wilt komen laat dit dan even weten zodat 
we met uw komst rekening kunnen houden. U bent 
van harte welkom. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Math Loonen 

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

Adoptieboer in Beeld: Koos van der Wind 

Fosfaatwet doorkruist planning 
boerderij
 

Drie generaties in bedrijf 

De boerderij van Koos en zijn vrouw Marina is door 
zijn grootvader in 1940 gebouwd en nu al drie gene-
raties in bedrijf. De boerderij begon – zoals de mees-
ten uit die tijd – als een gemengd bedrijf. Geschikt 
voor het houden van koeien, varkens en schapen, en 
voorzien van ruimten voor het maken van kaas, met 
een wringhuis en ingebouwde pekelbakken. De 
grootmoeder en moeder van Koos waren kaasmaak-
sters. De vader van Koos hield naast koeien ook nog 
schapen en enige tijd varkens. Koos en Marina hou-
den alleen nog koeien, zo’n 65 stuks en 30 stuks 
jongvee.  

Maas- Rijn- en IJsselvee  

De koeien op de boerderij zijn Maas- Rijn en IJssel-
vee (MRIJ) gekruist met een beetje Holstein. Koos: 
“Het is een makkelijke koe en de veeartskosten zijn 
laag. Ze leveren minder melk per dag, maar vanwege 
het hoge eiwitgehalte is het melkgeld hoger. Tot twee 
jaar terug hadden we nog een eigen stier. Stieren 
bleven een of twee jaar op de boerderij en wogen op 
het laatst 1.000 kilo. Maar ondanks hun gewicht wa-
ren ze razendsnel. Ik heb wel eens bijna klem geze-
ten. Tegenwoordig gebruiken we kunstmatige inse-
minatie.”  
 

 

Fosfaatwet 

Vanwege de nieuwe fosfaatwet is Koos genoodzaakt 
om dit jaar zijn veestapel met vier procent in te krim-
pen. Koos: “Ik plan de dekkingen zorgvuldig. Het hele 
proces van dekking tot melkkoe duurt drie jaar. Om 
een goede melkkoe te krijgen stop ik veel tijd en geld 
in het zoeken van de juiste combinatie van koe en 
stier. Die fosfaatwet is sneller in elkaar gezet dan dat 
ik een melkkoe aan mijn kudde kan toevoegen. Nu 
moeten wij vanwege deze nieuwe wet dit jaar drie ex-
tra koeien naar de slacht sturen. Dat grijpt me aan, 
deze koeien hadden echt niet weggehoeven.”  
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Kaasmaken 

Koos: “Tijdens de MKZ-crisis in 2001 werd de melk 
niet opgehaald. Toen hebben we weer gebruik ge-
maakt van de kaasinventaris in het huis. De tob, 
kaaspers en weikuip van mijn grootouders en ouders 
waren allemaal nog aanwezig, en we hebben toen 
zelf kaas van onze melk gemaakt. Dat is heel precies 
werk. Tegenwoordig gaat al onze melk naar een co-
operatieve zuivelfabriek in Bleskensgraaf: De Graaf-
stroom. Samen met 160 andere melkveehouders ben 
ik deels eigenaar van de zuivelfabriek waar onder 
andere Goudse kaas wordt gemaakt.” 

Weidevogelbeheer 

Koos is een man van de natuur. Langs de oude 
tiendweg bij de boerderij staan oude knotwilgen, die 
worden onderhouden en vervangen als dat nodig is. 
Het onderhoud gebeurt samen met vrijwilligers. Koos: 
“In de knotwilgen broeden eenden, steenuilen en 
scholeksters. We doen ook aan weidevogelbeheer. 
In het voorjaar komen vrijwilligers op het land om 
nesten van weidevogels te markeren. Met maaien 
kunnen we eromheen rijden en als er geploegd gaat 
worden, dan worden de nesten tijdelijk op een scho-

teltje of in een mandje geplaatst en daarna weer op 
hun plek teruggezet. Eén hectare land heeft uitge-
steld maaibeheer, dat wil zeggen dat we pas na 1 ju-
ni gaan maaien. Op het andere land zorgen we er-
voor dat de eerste snee (de eerste keer dat het gras 
in het voorjaar wordt gemaaid) in twee keer gedaan 
wordt. Want als je het hele stuk in een keer doet, 
kunnen de vogels nergens naartoe. Op het maïsland 
nestelen de kieviten, die trekken ook de tureluurs 
aan. De tureluurs zoeken bewust gezelschap op, zo-
dat ze sterker staan tegen een mogelijke aanval van 
een buizerd. In het grasland nestelen vooral grutto’s. 
In ons weidevogelgebied geldt een 0-tolerantiebeleid 
voor vossen. Maar de weidevogels hebben het 
evenwel nog moeilijk, omdat er nog veel meer preda-
toren zijn, zoals bunzings, zwarte kraaien, bruine kie-
kendieven.”  

Weidegang 

Vorige maand zijn de koeien weer naar buiten ge-
gaan. Het evenement viel samen met de open dag 
en ook de adoptievrienden waren uitgenodigd. Koos: 
“Het is prachtig als de koeien naar buiten gaan. Ik 
heb het al zo vaak gezien, maar ik kan er nog steeds 
enorm van genieten. En het is mooi om dat met an-
deren te delen.” 

 

 
Koeiendans op de boerderij van Koos en Marina 

 

Regeling Fosfaatreductie 
De veehouders zijn de afgelopen tijd volop in het 
nieuws geweest. Maar helaas was het geen goed 
nieuws. Na de afschaffing van het melkquotum bleek 
Nederland te veel fosfaat te produceren. Binnen korte 
tijd werd er een fosfaatregeling ingesteld die grote ge-
volgen had voor de sector. De strekking van de rege-
ling luidde: Boeren mogen in de toekomst alleen 
melkvee houden als zij over voldoende fosfaatrechten 
beschikken. Melkveebedrijven krijgen begin 2017 een 
hoeveelheid fosfaatrechten toegekend op basis van 
het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015, de datum 

waarop de fosfaatregeling werd aangekondigd. Boe-
ren die over onvoldoende fosfaatrechten beschikken 
voor hun huidige veestapel moeten rechten bijkopen, 
voor duizenden euro’s per koe, of de veestapel in-
krimpen.  
 
Veel boeren moesten hun veestapel inkrimpen en dus 
extra koeien naar de slacht brengen. In de pers ver-
schenen koppen als “Melkveehouders in problemen 
door 'mestmaximum'” en “ Crisisoverleg moet ramp-
scenario melkveehouderij afwenden”.  In deze 
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nieuwsbrief leest u over verschillende aangrijpende 
voorbeelden uit de praktijk.  

Stoppersregeling 

Om de getroffen boeren tegemoet te komen, werd er 
een zogenaamde ‘stoppersregeling’ ingesteld. Boeren 
die met hun bedrijf wilden stoppen, kregen van de 
overheid 1200 euro subsidie per koe, 636 euro voor 
een pink en 276 euro voor een kalf. Boeren maakten 
zo massaal van deze regeling gebruik, dat het budget 
van de overheid binnen een dag op was. Daarop werd 
het budget uitgebreid en kregen de boeren die zich 
hadden aangemeld, te horen dat alle aanvragen die 
waren gedaan (mits goedgekeurd), gehonoreerd zou-
den worden.  

Zeldzame rassen 

Ondertussen kwam de Stichting Zeldzame Huisdier-
rassen in opstand tegen de fosfaatregeling. Hun be-
zwaar luidde: “De regeling maakt het houden van 
‘minder productieve’ oude rassen economisch onren-
dabel, maar zeldzame koeien hebben geen schuld 
aan het mestprobleem en dienen te worden uitgezon-
derd, anders worden er massaal bijzondere runderen 
als Lakenvelders, Fries Roodbont, Blaarkoppen, 
Witrikken, Maas-Rijn-IJssel, Fries Hollands en Brand-
rood van de hand gedaan.” Na overleg met de staats-
secretaris besloot deze de kalveren behorend tot de 
zeldzame Nederlandse rassen die geboren zijn na 1 
oktober 2016 in 2017 vrij te stellen van de Regeling 
fosfaatreductie. 

Naar de rechter 

Verschillende melkveehouders zijn een kort geding 
gestart tegen de Staat waarin zij vragen om de fos-
faatregeling voor hen buiten toepassing te verklaren. 
Ze zijn van mening dat ze onredelijk hard worden ge-
troffen. Het gaat hierbij om melkveehouders die op 2 

juli 2015 al investeringen hadden gedaan voor de uit-
breiding van hun bedrijf.  

 
De voorzieningenrechter heeft deze boeren onlangs in 
het gelijk gesteld. Volgens de rechter hoefden deze 
boeren er geen rekening mee te houden dat hun in-
vesteringen – van voor 2 juli 2015 – door de fosfaat-
regeling zouden worden getroffen. Deze investeringen 
zijn gedaan in overeenstemming met al vanaf 1 janua-
ri 2015 ingevoerde regelgeving die juist bedoeld was 
om de mestproductie te beheersen. Deze regelgeving 
wil kort gezegd grondgebonden groei bevorderen. Dat 
wil zeggen groei van bedrijven die de mest op eigen 
grond kwijt kunnen.  
 
 

 
 
 
Ook erkende de rechter dat biologische boeren niet 
bijdragen aan het probleem van het fosfaatoverschot 
omdat zij onder de Europese normen blijven. Biolo-
gische boeren met een gemengd bedrijf kampen ver-
der met een mesttekort, omdat zij dierlijke mest moe-
ten gebruiken voor hun akkerbouw. Voor hen is dus 
sprake van een extra nadeel door de fosfaatregeling.  
 

 
 
 
 
 

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 . 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. 
 
Concept, inhoud en redactie 
Elisa Kool nieuwsbrief@adopteereenkoe.nl 

 
 
Grafisch artwork 
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 

 
 

http://www.adopteereenkoe.nl/
mailto:nieuwsbrief@adopteereenkoe.nl
mailto:mail@riannevanduin.nl
mailto:info@adopteereenkoe.nl
mailto:ledenadmin@adopteereenkoe.nl
http://www.adopteereenkoe.nl/
mailto:info@adopteereenkoe.nl
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 Vacature 
 
 
Nieuwe bestuursleden gezocht 
 
Voor de opvolging van ons vertrekkende bestuurslid 
Communicatie zijn wij op zoek naar een vrijwilliger. 
 

Verantwoordelijkheden: 

• bijhouden van de mailbox  

• coördineren van drukwerkbestellingen en 
promotiemateriaal 

• overleg met redactie over inhoud en vormge-
ving van de nieuwsbrief (driemaal per jaar) 

• up-to-date houden van website 

• organiseren, coördineren van promotionele 
acties (m.b.v. sociale media) 

• alert op kansen om Adopteer een Koe onder 
de aandacht te brengen 

• boerderijbezoek bij open dagen en evene-
menten (optioneel) 

 
Ook andere vrijwilligers die niet direct voorstaande 
functie ambiëren, zijn van harte welkom. 
 
Wie o wie wil ons komen versterken? Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met: 
 
Leo van den Hoek (voorzitter) 
mobiel: 06 51 20 56 82 
email: leo.van.den.hoek@wxs.nl 
 
Olga Schmidt (bestuurslid Communicatie) 
mobiel: 06 25 53 53 65 
email: info@adopteereenkoe.nl  

mailto:leo.van.den.hoek@wxs.nl
mailto:info@adopteereenkoe.nl

