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Beeld: Simone van der Stok 

 
Koeien hebben net als mensen allemaal een andere 
neus. Koeienneuzen verschillen vooral op het gedeel-
te tussen de neusgaten, dit wordt ook wel de neus-
spiegel genoemd. Ze hebben allemaal verschillende 
rimpels, plooien en groeven. 
 
 
 
 
Beste adoptievrienden, -vriendinnen, boeren en boe-
rinnen, 
 
Op het moment van dit schrijven is het nog zacht, 
maar ook vochtig en het lijkt wel of alle slakken en 
spinnen het liefste bij mij willen wonen. Niet zo’n goed 
idee wat mij betreft. Voor de koeien echter is het nog 
lekker weer, wel wat te nat misschien, maar zeker nog 
te warm om op stal te gaan. En o, wat staat er nog 
lekker veel gras overal. 

Zoals gebruikelijk melden we in De Koevoet de boe-
renbedrijven van wie we afscheid hebben genomen 
en de nieuw toegetreden boeren. Dit keer is opmerke-
lijk dat er twee bedrijven zijn gestopt, maar dat zij de 
activiteiten van Adopteer een Koe aan een ander be-
drijf hebben overgedragen. Zo blijft onze stichting in 
die regio’s vertegenwoordigd en krijgen de bestaande 
adoptievrienden niet alleen een nieuwe adoptiekoe 
maar ook een nieuwe adoptieboer of -boerin. Uiter-
aard geschieden dit soort wissels alleen in goed over-
leg met alle betrokkenen. 
 
Bovenstaande deed zich voor toen V.O.F. Velzeboer 
uit Middenbeemster aangaf om privéredenen te willen 
stoppen met Adopteer een Koe. Wendy en Martijn 
Velzeboer voelden zich verantwoordelijk voor een 
goede afronding. Zij zochten zelf een boerderij in de 
omgeving en vonden het melkveebedrijf van Arnoud 
en Karin Vlaar in Westbeemster. Inmiddels hebben zij 
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alle adoptievrienden uitgenodigd voor een kennisma-
king en open dag. Wij hopen dat de adoptievrienden 
van Velzeboer hun adopties willen voortzetten bij de 
familie Vlaar. Boerin Karin heeft er zin in! Verderop in 
deze nieuwsbrief een kleine introductie. 
 
De andere overdracht van adoptievrienden vindt 
plaats in het oosten van het land. De familie Bosgoed 
van de Kleine Ham in Terwolde heeft aangegeven te 
gaan stoppen. Ook zij willen het gedachtegoed van de 
stichting graag borgen en hebben de maatschap Van 
den Beld bereid gevonden de activiteiten over te ne-
men.  
 
Dit jaar hebben er geen regiobijeenkomsten met de 
boerenbedrijven plaatsgevonden. Er waren te weinig 

aanmeldingen. Wel hebben boeren suggesties ge-
daan voor een volgende regiobijeenkomst. 
 
De vacature voor een bestuurslid communicatie staat 
nog open. Het is niet zwaar of moeilijk, wel leuk en 
leerzaam en je komt in een leuk en ervaren team. De 
advertentie is te lezen onder het kopje AEK Nieuws. 
 
 
Een fijne herfst gewenst! 
 
Namens het bestuur,  
 
 
 
Olga Schmidt 

 
 

 

Koeienfilmpjes 
Boer Jaring Brunia nummer 90 in de duurzame top 100 

 

Boer Jaring Brunia uit het Friese Raerd heeft sinds dit voorjaar een 
eigen YouTube-kanaal. Het heet: ‘Zo groen als gras’. Op de korte 
filmpjes laat hij het leven op en om de klassieke kop-hals-
rompboederij zien. De jonge biologische boer heeft ook een voedsel-
bos, met bomen waarvan je kan eten. Het YouTube-kanaal en het 
voedselbos zijn voorbeelden van zijn nieuwe missie: hij wil een voor-
beeld zijn voor de toekomstige landbouw, en laten zien hoe mooi het 
leven op het platteland is. (Bron: www.trouw.nl) 
 
Klik hier voor het filmpje. 

Schaalvergroting en megastallen 

 

De NOS maakte dit informatieve filmpje naar aanleiding van de vele 
nieuwsberichten over megastallen en de afschuwelijke stalbranden in 
de afgelopen periode. Hoe komen we in Nederland aan die grootscha-
lige veeteelt en wat zijn de gevolgen ervan? Geen diepteonderzoek 
van de NOS, maar wel enkele feiten op een rij.  
 
Klik hier voor het filmpje. 
 

Koeknuffelsessie 

 

Dan iets moois om af te sluiten. Een zomers filmpje van een koeknuf-
felsessie, inclusief hond! Dit kan natuurlijk niet met alle koeien, ofte-
wel: probeer dit niet met je eigen adoptiekoe zonder overleg met de 
boer of boerin. Maar de koe in dit filmpje laat zich graag knuffelen. Ik 
kijk, geniet en denk: was het maar weer zomer, had ik maar zo’n wei-
land, en zo’n koe.  
 
Klik hier voor het filmpje. 

 

https://youtu.be/Nc7SDg8Q01k
https://nos.nl/op3/video/2188188-wat-er-speelt-in-de-nederlandse-veeteelt.html
https://youtu.be/MZk9_kQqpnc
https://youtu.be/Nc7SDg8Q01k
https://nos.nl/op3/video/2188188-wat-er-speelt-in-de-nederlandse-veeteelt.html
https://youtu.be/MZk9_kQqpnc
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Koeien & Kunst 

 
 

Kaas in schilderkunst 

In de onlangs gehouden tentoonstelling ‘Slow Food: 
Stillevens uit de Gouden Eeuw’ in het Mauritshuis in 
Den Haag, waren opvallend veel kazen op de schilde-
rijen te zien. De export van kaas speelde in de Gou-
den Eeuw een belangrijke rol in de Nederlandse eco-
nomie. De stillevens met overdadig gedekte tafels met 
kazen waren een uiting van welvaart en rijkdom.  

Bovenstaand schilderij behoort sinds kort tot de vaste 
collectie van het Mauritshuis en was het hoogtepunt 
van de tentoonstelling. De grote gehalveerde Goudse 
kaas is zo precies geschilderd, dat je de kaas bijna 
van het doek kunt proeven. De groene Edammer kaas 
op de voorgrond heeft z’n kleur waarschijnlijk te dan-
ken aan peterseliesap dat tijdens het kaasmaken aan 
de melk werd toegevoegd.  
 
Er is indertijd veel vraag geweest naar dit schilderij 
van Peeters, want er zijn vier versies gemaakt die bij-
na identiek zijn. 
 

     
 
Kunstweetje 
De druipende klokken in het schilderij De volharding 
der herinnering van Salvador Dalí zijn - naar zijn eigen 
zeggen - geïnspireerd op rijpe, druipende Franse ka-
zen als camembert en epoisses. 

Een koeienboek voor kinderen 

 

Hoi boer, dag beesten 

Koekjes, kaas, toetjes, hamburgers en patat kennen 
we allemaal, maar waar komt ons eten eigenlijk van-
daan? En wat hebben boerderijdieren daarmee te 
maken? 
 
Er gaat een hele wereld schuil achter ons dagelijks 
eten. En de boer en zijn beesten spelen daarbij een 
hoofdrol. Maak kennis met het echte verhaal achter je 
eten in dit eerlijke en bijzondere boerenkijkboek. 
 
In dit grote, stevige kijkboek wordt het verhaal verteld 
van de achtergronden van ons voedsel. Vele facetten 
van het boerenbedrijf komen aan bod: van legbatterij 
tot biologische teelt, van intensieve veehouderij tot 
koeienrusthuis, van melkrobot tot knuffelkoe. Er is 
aandacht voor akkerbouw en de verzorging van koei-
en, varkens, kippen, geiten enzovoort. Wat eten deze 
dieren, hoe krijgen zij hun jongen en welke producten 
geven zij ons? Ook de kinder- en zorgboerderijen ko-
men aan bod, evenals museum- en informatieboerde-
rijen, dierenwelzijn, regelgeving en de natuur rond de 
boerderij.  
Leeftijd: onder begeleiding vanaf 6 jaar, zelf lezen 
vanaf 8 jaar. 
 
Auteur: Marianne van Oeveren 
Uitgegeven bij Het Boekenschap  
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Boerderijberichten
 
 
 
 

 
 
 

Onlangs ontving een adoptievriendin dit geboortebe-
richtje over haar adoptiekoe Linde: 
“Op 29 juni 2017 heeft Linde een dochter gekregen. 
Moeder en kind maken het goed.” 
 

Gestopt in 2017 

V.O.F. Velzeboer uit Middenbeemster, Biologische 
melkveehouderij Honus van Johan van Zelderen in De 
Rips, Kampeerboerderij Sonneclaer van Bernard Mul 
in Fluitenberg (bij Hoogeveen, en Boerderij De Kleine 
Ham van Fien en Theo Bosgoed in Terwolde zijn allen 
gestopt.  
 
Fien en Theo zijn deelnemers van het eerste uur, hun 
bedrijf werd tijdens de MZK-crisis  geruimd. Tijdens 
hun lange lidmaatschap van Adopteer een Koe heb-
ben Fien en Theo een hechte band met hun adoptie-
vrienden opgebouwd. Nu Fien en Theo hebben aan-
gegeven te gaan stoppen heeft er al afscheid van de 
adoptievrienden plaatsgevonden. Dag Fien en Theo, 
het ga jullie goed! 
 
Wij wensen allen veel goeds voor de toekomst en 
danken hen voor hun bijdrage aan ons programma de 
afgelopen jaren. 

 

Toegetreden in 2017 

Arnoud en Karin Vlaar hebben een melkveebedrijf in 
de Westbeemster. Ze wonen daar met hun kinderen 
Kevin (12) en Maik (9). In 2000 hebben ze het bedrijf 
overgenomen van Arnoud zijn ouders. Er lopen mo-
menteel 130 koeien en 60 stuks jongvee. Arnoud en 
Karin vinden het ontzettend leuk om Adopteer-een-
Koebedrijf te worden en daarmee het stokje van de 
familie Velzeboer over te nemen. Zij hebben de nieu-
we adoptievrienden op zondag 15 oktober uitgenodigd 
om het bedrijf te komen bekijken en een adoptiekoe of 
-kalfje uit te zoeken.  
 
Kortgeleden heeft nog een bedrijf zich aangemeld: 
Mts Van den Beld in Terwolde, vertegenwoordigd 
door Carolien Kempink. Het bedrijf (gangbaar met 
weidegang) met 220 melkkoeien is van twee broers 
en neemt de AEK-activiteiten en de veestapel van 
Bosgoed over. 
 
Veel succes gewenst met de nieuwe activiteiten! 
 

Nieuwsbrief van familie De Vink uit Zegveld 

 
Beste adoptievrienden en -vriendinnen, 
 
Het wordt tijd om weer eens wat te laten horen van 
onze kant en jullie uit te nodigen voordat de koeien op 
stal gaan.  

Stallen klaarmaken 

Aan de werkzaamheden merken we dat de herfst 
weer in aantocht is. Vanaf 1 september mogen de 
boeren geen mest meer uitrijden, dus de mestkelder 
is nu leeg, zodat we in de winter weer genoeg ruimte 
hebben. De stal is schoongemaakt en Leen is bezig 
de ligboxen voor de koeien te vervangen, omdat dit na 
bijna veertig jaar wel nodig is. Nu lopen de koeien dag 
en nacht buiten, maar over een paar weken staan ze 
zeker wel weer ’s nachts op stal en moet deze klus 
geklaard zijn. Ook komt de klauwbekapper, oftewel de 
pedicure, nog om alle koeien preventief na te kijken 
voordat ze naar binnen gaan. Dit doen we overigens 
altijd twee keer per jaar en zo nodig behandelt Leen 
de koeien tussendoor ook zelf.  

Wintervoorraad 

We kijken terug op een goede zomer. We hadden ge-
noeg gras om de koeien te laten grazen en hebben 
inmiddels ook genoeg wintervoorraad kunnen oog-
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sten. Nog steeds groeit het lekker door en als er nu 
niet al te veel regen gaat vallen, hopen we dat de 
koeien nog lang buiten kunnen blijven. De melkprijs is 
goed en zit nog steeds in de lift. 
 

 

Koeiengezondheid 

Met de koeien gaat het goed, al zijn er wel weer een 
paar weg en één daarvan zijn we wel op een hele 
akelige manier kwijtgeraakt. Op de dag dat ze naar 
buiten gingen heeft er namelijk een koe een hartstil-
stand gekregen. We vonden het eigenlijk achteraf ook 
wel fijn dat jullie er niet bij waren, want dit was be-
paald niet leuk. De koe is gewoon vrolijk met de ande-
ren naar het weiland gelopen en ze liep er amper een 
paar minuten en viel dood neer. Ze was nog maar vier 
jaar oud en ogenschijnlijk kerngezond. Het gebeurt 
gewoon, maar leuk is anders. Van Jo 10 vierden we 
vorig jaar nog dat ze twintig was geworden, maar niet 
heel lang daarna hebben we toch afscheid van haar 
moeten nemen. Het opstaan ging zeer moeizaam en 
de melkgift was al geruime tijd heel laag, dus spijtig, 
maar dan houdt het een keer op. 
Pas hadden we nog een kalfje dat met een keizersne-
de ter wereld kwam. Het was al heel wat jaren gele-
den dat we dat meegemaakt hadden. Gelukkig is alles 
goed gegaan. 

Koe in de sloot 

Zo nu en dan zit er eens een koe in de sloot en dan 
kan het hier met die brede sloten best wel eens een 
hele toer zijn om de koe er uit te krijgen. Een cursus 
lassowerpen zou wel handig zijn! Pas nog had Leen 
het touw om de nek gekregen, maar de koe draaide 
zich om met gevolg dat Leen het niet helemaal droog 
hield. 

Koe op avontuur 

Eén van de koeien heeft tweemaal een uitje gehad dit 
voorjaar. De eerste keer was ze vos voor een vossen-
jacht in het dorp en de tweede keer werd ze ingezet 
om geld op te halen voor het goede doel. Er waren 
vakken getekend op straat en de mensen konden in-
schrijven voor één van de vakken. Als de koe haar 
behoefte deed in jouw vak, dan won je een prijs. Een 

ludieke actie die de koe heel rustig over zich heen liet 
komen en waar het publiek van genoot. 

Laatste jaar Adopteer een Koe 

Wel willen we hier aangeven dat we volgend jaar voor 
het laatste jaar mee zullen doen als deelnemend be-
drijf aan ‘Adopteer een Koe’. Leen hoopt dan zestig te 
worden en al genieten we nog steeds wel van jullie 
bezoek en de leuke contacten, we hebben dan zeven-
tien jaar meegedaan en dan is het goed om bepaalde 
zaken over te laten aan de jongere generatie boeren. 
Er zijn een paar nieuwe enthousiaste deelnemende 
bedrijven bijgekomen, dus wij hopen natuurlijk dat jul-
lie bij een ander bedrijf een koe willen adopteren en 
zo Stichting Koevoet, met haar enthousiaste (vrijwilli-
ge) bestuursleden, een warm hart toedragen!  

Kom op bezoek 

Maar eerst hopen we jullie nog een paar keer bij ons 
te ontmoeten. Bij droog weer gaat Willy, met wie dat 
wil, een wandeling maken in de polder. Het water-
schap heeft daar een paar jaar geleden een water-
berging aangelegd en het is inmiddels een mooi stuk-
je natuur. Neem dan wel een paar oude schoenen of 
laarzen mee. 
 
Graag tot ziens en een hartelijk groet van Leen en 
Willy de Vink 

Bericht van boerderij Buitenverwachting 

Onlangs meldde ik al dat er nieuw lamsvlees was. Nu 
is er ook nieuw (jong) rundvlees. Dit vlees van Awan, 
want zo heette het dier, is zaterdag vers verkrijgbaar, 
daarna wordt het ingevroren. 
 
Als toegift hieronder nog een korte uitleg waarom bij 
ons eigen vlees op de eerste plaats komt. 
  

 
Beeld: Buitenverwachting 

Eigen vlees eerst 

Eens las ik in een landbouwblaadje, een interview met 
een boerin, waarin me een uitspraak opviel. Deze 
boerin vertelde namelijk dat ze bij hun thuis zeer aan 
de melkkoeien waren gehecht. Wanneer er eens een 
naar de slacht ging, aten zij enige weken lang geen 
rundvlees meer uit angst het eigen dier op te peuze-
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len. Zo zullen bijna alle huisdiereigenaren er niet aan 
denken om hun troeteldier op te eten. Bij ons thuis is 
het precies andersom. Niet dat wij onze hond of kat 
opeten, dat niet. Maar wel onze koeien en onze ande-
re landbouwhuisdieren. Bij ons thuis geldt: eigen vlees 
eerst. Dit is niet omdat we niet aan onze beesten ge-
hecht zijn. In tegendeel zelfs, we eten ze op uit liefde. 
Nu moet dit niet verkeerd begrepen worden. Het is 
namelijk niet zo dat wij onze beesten met liefde de 
dood injagen, om maar dat stukje vlees te eten. Wij 
voeren geen actief beleid om zoveel mogelijk dieren 
naar de slacht af te voeren. In het ergste geval wor-
den er slechts dreigementen geuit of toespelingen 
gemaakt, op een einde als biefstuk. We hebben voor-
namelijk melkkoeien en die willen we graag zo lang 
mogelijk laten lopen. We zijn dus zuinig op onze da-
mes. Een dame op leeftijd wordt met alle egards en 
extra aandacht behandeld, iets wat ze ook verdient.  

Slachten hoort bij de veehouderij 

Hoewel we zuinig op onze koeien zijn, is het slachten 
iets wat altijd met de veehouderij verbonden is en zal 

zijn. Maar dit is niet iets om moeilijk over te doen. 
Voor vele dieren is, hoe je het wendt of keert, de 
slacht het natuurlijke einde van hun bestaan. Zoals 
ook de stichting zeldzame huisdierrassen heeft be-
grepen die stellen dat, als je een ras wil redden, je het 
zult moeten opeten. In deze zin is de consument ook 
altijd een coproducent. Burgers vinden bijzondere 
landbouwrassen wel mooi, maar slechts die rassen 
die met smaak gegeten kunnen worden hebben een 
goede bestaansbasis. Ware liefde gaat dan door de 
maag. Zo ook in ons geval. Als je als boer dieren 
houdt vind ik het juist van respect voor het dier en je-
zelf getuigen als je ook van je eigen dieren eet. Zelf 
weet je het beste hoe er voor de dieren is gezorgd en 
hoe het leven is geweest dat ze hebben gehad. Daar-
om eten wij eigen vlees eerst, met liefde en kennis 
van zaken  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Corneel van Rijn 
 

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

Adoptievriendin in Beeld: Annemieke Hondius 

Na een dag koeienscheren: veel spierpijn en  

een heel voldaan gevoel
 
 
 

 
Silvia Hofkamp, de ‘vervangster’ van Annemieke, scheert 
samen met de boer 
 

 
Annemieke Hondius en haar man maakten een wan-
deling in de omgeving van Wilnis. Het was er prach-
tig. Onderweg zagen ze een biels over de sloot lig-
gen, die leidde naar een wandelpad door de 
weilanden. Zo kwamen ze onverwacht op het erf van 
Liesbeth en Joost Samsom terecht. Daar wapperde 
de Adopteer-een-koevlag in de wind. Annemieke en 
haar man stapten op de boerderij af, maakten kennis 
met de boer en boerin en adopteerden spontaan een 
koe.  

Compleet nieuwe ervaring 

De belangrijkste reden voor Annemieke om een koe 
te adopteren was om contact de hebben met het 
boerenbedrijf. “Als ‘stadse’ krijg je er een compleet 
nieuwe ervaring voor terug. Een kijkje in het boeren-
leven. Zo gebeurde het dat Joost tijdens de open dag 
een lijstje had opgehangen met klusjes waar de 
adoptievrienden mee mochten helpen. Op dat lijstje 
stond: koeien scheren. Mijn eerste reactie was ‘bela-
chelijk, koeien scheer je toch niet!’, maar niets was 
minder waar. Ik heb me ervoor aangemeld en heb 
leren scheren.”  

Ervaren koeienscheerder 

Annemieke is in al die jaren een ervaren koeien-
scheerder geworden. “Ik leerde wat de functie van 
het scheren is: als de koe op stal staat is haar winter-
vacht te warm, en tijdens het scheren is er meteen 
gelegenheid om de huid goed te controleren. We 
scheren alle behaarde delen, zelfs de staart. Als 
stadse is mijn omgang met de koeien anders dan die 
van de boer. Ik ben zachter en scheer netter dan de 
boer, die voornamelijk functioneel scheert. Als ik vijf 
koeien per middag kan scheren moet ik hard door-
werken, maar in diezelfde tijd doet Joost er wel tien. 
Na zo’n dag heb je hartstikke veel spierpijn en een 
heel voldaan gevoel.”  
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Hard werken 

“Joost heeft vaak tegen me gezegd: ‘Jij had boerin 
moeten worden’. Het lijkt me een geweldig beroep, 
maar ze werken zo hard. Als ik ’s morgens kwam om 
te scheren, dan waren de koeien al lang gemolken. Ik 
heb veel respect voor het harde werken, maar weet 
niet of ik het vol had kunnen houden. Zeker nu niet, 
want vanwege mijn ziekte heb ik mijn scheerapparaat 
overgedragen aan een andere adoptievriendin.” 

De moeite waard 

“Adoptievriendin zijn is de moeite waard. Ik krijg er 
een heel leuk contact met Joost en Liesbeth voor te-
rug, nieuwe ervaringen en leer veel over het boeren-
bedrijf. Omdat ik er nu veel meer vanaf weet heb ik 

ook een groter respect gekregen voor het boerenbe-
drijf. Als ik op een pak melk lees dat de koe in de wei 
heeft gelopen, dan ben ik me bij het kopen ervan 
bewust van mijn bijdrage aan een bedrijfssysteem 
dat ik ken en enorm waardeer.”  
 

 
Annemieke en Sylvia 

 

 

 
 

Goed drinkwater voor koeien van essentieel   

belang 
 
 

 
Beeld: Simone van der Stok 

 
Bron: gddiergezondheid.nl  
 
Goed drinkwater is een essentieel onderdeel van ge-
zonde voeding. Een koe vreet immers minder als zij 
geen, een matige of slechte kwaliteit water tot haar 
beschikking heeft. Het belang van een goede drinkwa-
terkwaliteit voor melkkoeien en kalveren wordt nogal 
eens onderschat. Om dieren gezond te houden, is 
goed drinkwater heel belangrijk.  

Eisen voor water   

Uitgangspunten voor een goede drinkwaterkwaliteit 
zijn: het water is niet schadelijk, het is smakelijk en de 
plek waar de dieren drinken is goed bereikbaar. 
Drinkwater is schadelijk wanneer het te veel ammoni-
um, nitriet of bacteriën bevat. De smaak van het water 
wordt negatief beïnvloedt door te veel ijzer, te weinig 
natrium (zout) en de hard- of zachtheid van het water 
(bepaald door het calcium- en magnesiumgehalte). 

Slecht voor de gezondheid  

Wanneer een koe langdurig water met een matige of 
slechte kwaliteit heeft gedronken heeft dit een nega-
tieve invloed op haar gezondheid. Ze drinkt dan min-
der dan ze nodig heeft. Doordat ze te weinig drinkt 
worden voedingsstoffen uit het voer niet goed opge-
nomen en gaat ze ook minder eten. Dat is slecht voor 
haar gezondheid en melkproductie. 
 
Een koe drinkt zo’n 100 tot 150 liter water per dag. Ze 
drinkt dit voor en na het eten. Een koe heeft water no-
dig om voedingsstoffen op te kunnen nemen, haar lijf 
af te koelen en voor de melkproductie.  
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Zwitserse boeren willen nieuwe koe 

 
 

Bron: swiss-cow-index.ch  
 
 
Na generaties lang op grotere melkproductie gefokt 
te hebben, meent een groep Zwitserse boeren dat 
het tijd wordt om naar andere belangrijke kenmerken 
van de koe te kijken dan alleen haar melkproductie.  

Want de huidige Zwitserse koeien kampen met pro-
blemen die in de vroegere Zwitserse kuddes minder 
vaak voorkwamen. Daarom heeft een aantal boeren 
zich verenigt om een ‘Nieuwe Zwitserse Koe’ te fok-
ken. Het doel is om te komen tot een Zwitserse koe 
die: 

• kleiner is; 

• voldoende voeding haalt uit alleen gras en 
lokaal te produceren ruwvoer; 

• robuuster is (vruchtbaarder en minder van 
antibiotica afhankelijk); en 

• goed in een grote kudde te houden is. 
 
Voor de deelnemende boeren is een databank van 
gezonde stieren beschikbaar gemaakt. Daarin zijn 
een veelheid van kenmerken per stier opgenomen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de gezondheid en fy-
sieke afmetingen. Zo kunnen de boeren een wel-
overwogen fokkeuze maken om te komen tot een 
‘Nieuwe Zwitserse Koe’.  

 

Een op de vijf werkende miljonairs boer. Waar 

of niet? 
 

 

 
 

 
 
Bron: nu.nl, cbs.nl en ed.nl  
 
Naar aanleiding van cijfers die het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) onlangs publiceerde over mil-
jonairs in Nederland verschenen in veel kranten kop-

pen in de trant van: “Een op de vijf werkende miljo-
nairs is boer”. 

Grondwaarde   

Uit het onderzoek van het CBS bleek dat miljonairs 
vooral te vinden zijn onder zelfstandige ondernemers  
in de landbouw, handel, financiële en zakelijke dienst-
verlening. Daarbij kent de landbouwsector relatief veel 
miljonairs: 19 procent van het totaal. Dit is volgens het 
CBS te verklaren door het grote aantal ondernemers 
dat vermogen in de eigen onderneming heeft zitten, 
waaronder grond. Ongeveer de helft van de zeer ver-
mogende landbouwers is actief in de melkveehouderij. 

Bedrijfswaarde versus eigen vermogen 

Volgens de gegevens van het Landbouw Economisch 
Instituut (LEI) is het gemiddelde Nederlandse land-
bouwbedrijf 1,8 miljoen euro waard. Het gemiddelde 
eigen vermogen bedraagt ongeveer tweederde van de 
bedrijfswaarde, ofwel zo'n 1,2 miljoen euro. Maar je 
kunt niet zomaar concluderen dat de gemiddelde Ne-
derlandse boer of tuinder dus miljonair is. Het geld zit 
vast in grond en gebouwen. 
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Gedwongen verkoop 

Die 1,8 miljoen euro is de bedrijfseconomische waar-
de van het gemiddelde bedrijf en dat is iets anders 
dan de verkoopwaarde. Bij gedwongen verkoop kan 
die aanzienlijk lager liggen. Volgens LEI-directeur 
Ruurd Huirne zit het oude gezegde 'Boeren leven 
arm, maar sterven rijk' dicht in de buurt van de waar-
heid. 

Interen op eigen vermogen   

Overigens zijn de verschillen tussen bedrijven onder-
ling en tussen verschillende sectoren zeer groot. Var-
kens- en pluimveehouders verdienen gemiddeld min 
der, melkveehouders juist meer. Ook komt het regel-
matig voor dat boeren in slechte tijden interen op hun 
eigen vermogen, in afwachting van betere tijden. 
 

 

 
 
 

 Vacature 
Geef stichting Koevoet een nieuwe impuls en kom bij 
ons in het bestuur! 
- Ben je dol op koeien? 
- Wil je bijdragen aan de verbinding tussen 

burger en boer? 
- Wil je leren hoe de stichting functioneert? 
- Barst je van de ideeën om Adopteer een Koe 

meer bekendheid te geven? 
 
Reageer dan op de vacature voor een bestuurslid 
communicatie. Deze is door jou zelf vorm te geven. 
Het betreft vrijwilligerswerk. Voor meer informatie bel 
je met Olga Schmidt op 06 25 53 53 65 of Leo van 
den Hoek op 06 51 20 56 82. Mailen mag natuurlijk 
ook naar info@adopteereenkoe.nl  
  

 
 

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 
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Olga Schmidt info@adopteereenkoe.nl 
Vormgeving nieuwsbrief 
Frits Cramer ledenadmin@adopteereenkoe.nl 
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Windjammer 32 
2401 MR  Alphen aan den Rijn 
www.adopteereenkoe.nl 
info@adopteereenkoe.nl 
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