
 
 
 
 
 

 
olop actie op de boerderij! 
Eindelijk is het goed weer om 
te maaien, de meeste boeren 

zaten op hete kolen. Door het 
koude en droge voorjaar kwam de 
grasgroei in het land laat op gang. 
De koeien konden daardoor pas 
laat naar buiten en ook het 
inkuilen van het gras, voor de 
wintervoorraad, gebeurde zeker 
twee weken later dan normaal.  
Nu de weersvoorspellingen voor 
een paar dagen goed lijken, zijn 
dan ook alle boeren druk aan het 
maaien, schudden, harken en 
inkuilen. Even is de boerin een 
alleenstaande moeder (als ze niet 
mee kan werken…); op zulke 
dagen ziet ze de boer weinig, ze 
werken vaak door tot de late 
uurtjes… 
 

Tja en als dan op zulke dagen ook nog 
eens zowel de trekker als de maaier 
stuk gaat, is het wel even slikken, kalm 
blijven en weer door gaan. Doordat er 
een hendel op de trekker stuk ging, 
vloog de maaier bij het omhooghalen 
in de achterband van de trekker. 
Trekker op drie wielen en maaier stuk! 
En dat terwijl al het werk ook echt in 
deze twee dagen gebeuren moest. Er 
werd namelijk regen voorspeld en het 
gras moest ook nodig gemaaid 
worden, omdat anders de kwaliteit 
sterk achteruit zou gaan. Gelukkig kon 
de monteur zowel de trekkerband als 
de maaier binnen een dag repareren, 
zodat er de volgende dag weer volop 
gemaaid kon worden. En helemaal blij 
waren we met de hulp van onze ex- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stagiaire Arnold, hij is echt een 
superhulp op zulke hectische dagen. 
 

Lammerperiode 
Op 17 maart gingen we los! Omdat we 
dit jaar maar 43 drachtige schapen in 
het hok hadden lopen, dachten we een 
rustig voorjaar te hebben. Niets was 
minder waar. Waar het normaal zes tot 
acht weken duurde, lammerden nu alle 
schapen in minder dan drie weken af. 
Even aanpoten dus, gelukkig ging het 
wel heel voorspoedig en was het 
aantal lammetjes dat geboren werd 
ook hoog. Meestal zitten we op een 
gemiddelde van 2 lammeren per 
schaap, nu zaten we op 2,4. Klinkt 
misschien als een raar getal, maar dit 
is een kengetal dat veel gebruikt wordt 
in de schapenhouderij, het geboorte-
percentage. Een gemiddelde van 2,4 
betekent dat er veel drielingen of zelfs 
vierlingen geboren zijn. We hadden dit 
jaar extreem veel drielingen, die 
gelukkig grotendeels door het moeder-
schaap zelf gevoed kon worden. 
Hierdoor hoefden er dit jaar weinig 
lammetjes met de fles groot gebracht 
te worden.  
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Behalve Pim, Pam en Pet. Dit waren 
drie lammeren van een vierling. 
Moederschaap lammerde te vroeg af, 
vier lammeren in de buik is namelijk 
erg veel voor een schaap (vergelijk het 
maar eens met een vrouw die zwanger 
is van een tweeling, die bevalt vaak 
ook eerder dan de uitgerekende 
datum). Moederschaap had hierdoor 
geen drup melk in haar uier. Eén lam 
hebben we een nieuwe moeder 
kunnen geven, maar Pim, Pam en Pet 
gingen aan de fles. Ze hebben een 
tijdje in de bijkeuken van Willy en 
Albert “gelogeerd”. Zij hebben de drie 
lammeren drie weken lang vier keer 
per dag de fles gegeven. Hier waren 
we erg blij mee gezien de drukte op 
het bedrijf en onze kleine spruit in 
huis. 
 

Kwaliteit van de melk (2) 
In vorig Blaadje werd er geschreven 
over de analyse van de melk. In de 
melk wordt het vet- en eiwitgehalte 
onderzocht wat uiteindelijk bepalend is 
voor de uitbetaling van de melk. 
Immers, niet alleen de hoeveelheid 
melk is van belang, maar ook wat er 
IN de melk zit, waar kaas (gemaakt 
van de eiwit) en boter (gemaakt van 
het vet) van gemaakt kan worden. 
Daarnaast is natuurlijk ook de kwaliteit 
van de melk belangrijk. De melk moet  

schoon zijn. Voldoet de melk niet 
aan bepaalde hygiënische normen, 
dan wordt de boer gekort op het 
melkgeld. Zo wordt bijvoorbeeld 
het aantal bacteriën in de melk 
gemeten, het zgn. kiemgetal. 
Natuurlijk zitten er altijd wel 
bacteriën in de melk, maar dit mag 
niet een bepaalde norm 
overschrijden, want dat zou 
betekenen dat de boer niet schoon 
gemolken heeft of dat de koe een 
ontsteking in haar uier heeft en 
dus ziek is. Melk van zieke koeien 

mag niet geleverd worden. 
Een andere indicatie van de kwaliteit 
van de melk is het celgetal. Soms oogt 
een koe niet ziek, maar heeft ze toch 
een kleine onzichtbare ontsteking in 
haar uier. Dit kun je meten door het 
celgetal te bepalen in de melk. Het 
celgetal staat voor het aantal witte 
bloedcellen in de melk. Is deze 
verhoogd, dan is er toch waarschijnlijk 
een ontsteking in het uier. De 
opbrengst van de melk daalt wanneer 
ook het celgetal boven een bepaalde 
norm komt. 
Verder wordt onderzocht of er geen 
extra water toegevoegd is aan de 
melk. Dit wordt gedaan door het 
vriespunt te meten van de melk. Het 
vriespunt van melk ligt hoger dan dat 
van water. 
 

 
De melk wordt met een slang uit de koeltank 

in de tankauto gepompt.  



 

Als laatste mogen er geen vreemde 
stoffen in melk zitten. Een belangrijke 
vreemde stof is antibioticum. Als je een 
koe behandelt met medicijnen, 
bijvoorbeeld een penicillinekuur tegen 
longontsteking, dan kunnen er resten 
van deze penicilline in de melk terecht 
komen. Deze melk mag nóóit in de 
melktank terecht komen om twee 
redenen. Ten eerste is het slecht voor 
de volksgezondheid in verband het 
resistentie tegen antibioticum. Meer 
hierover in het volgend Burmania 
Blaadje, deel 3 van “Kwaliteit melk”.  
Ten tweede kan er in de fabriek geen 
yoghurt van deze verontreinigde melk 
gemaakt worden. Yoghurt wordt 
gemaakt met behulp van bacteriën. 
Deze zouden afsterven als er 
antibioticumresten in de melk zouden 
zitten. De fabriek is terecht heel streng 
als ze antibioticumresten in de melk 
vinden. Als boer krijg je meteen een 
forse boete. Daarom houdt de boer de 
melk altijd apart van een behandelde 
koe. 
 
Schapen weer in Miedum. 
En waar zijn de schapen nu? Ze lopen 
weer in Miedum, waar de andere helft 
van de weilanden die bij onze boerderij 
hoort, liggen. Dit jaar hebben we daar 
iets nieuws. Omdat er soms wel eens 
een lammetjes die verdronken in de 
omringende sloten, hebben we 
schapennetten aangeschaft. Een grote 
investering, maar tot nu toe met goed 
resultaat: nog geen enkel lammetje is 
daar verdronken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar is Gosse Geit 
Na haar optreden in HEA takelde 
Gosse Geit zo snel af, dat we besloten 
hebben haar in te laten slapen. Ze 
kreeg nl. een uierontsteking waar ze 
niet meer van opknapte. Jammer! 
Maar zo gaat het soms op boerderij...  
Aldus Folkert “Foar dizze wer een 
frisse…” 
Gelukkig hebben we nu Jantje die een 
prima vervanger blijkt te zijn. 
 
Oude Flap uit logeren 
En ook de grote flapoor geit, Oude 
Flap was even weg! Het aantal geiten 
werd door de geboorte van alle nieuwe 
lammetjes te veel. En omdat er ook 
erg veel onderling gevochten werd 
door met name Gosse Geit en Oude 
Flap had Folkert deze laatste geit 
verkocht aan onze schaapscheerder. 
Oude Flap maakte de laatste tijd erg 
veel ruzie met Gosse Geit, omdat de 
rangorde in de groep opnieuw bepaald 
werd nu de geiten voelden dat Gosse 
Giet eigenlijk niet meer zo sterk was. 
In een geitenkoppel heerst altijd een 
duidelijk rangorde (net zo als bij 
koeien en kippen en ja als je verder 
denkt ook bij mensen…). Er werden 
vaak flinke kopstoten uitgedeeld 
tussen Gosse en Oude Flap. De rust 
was terug gekeerd, nadat Oude Flap 
naar Gerard de schapenscheerder was 
vertrokken. 

  



 

Echter was één van onze dochters het 
hier absoluut niet mee eens. Juist die 
geit mocht niet weg! Dus twee weken 
later werd Oude Flap toch weer 
opgehaald. En nu Gosse Giet toch 
overleden is, is zij met haar grote neus 
en lange flaporen de baas onder de 
geiten.  

 
Ping en pong 
Ping en Pong, dat zijn de namen van 
de twee kuikentjes die we van de 
kinderen van groep 2 van de 
basisschool in Lekkum hebben 
gekregen. De juf van deze groep had 
in de klas een broedmachine waar 
twee eieren uitgekomen waren. Toen 
de kuikens oud genoeg waren en ze 
eigenlijk niet meer in de klas konden 
blijven, hebben ze met z’n allen de 
kuikentjes naar onze boerderij 
gebracht. Inmiddels zijn de kuikens erg 
gegroeid en we zijn benieuwd of dit 
dan de plofkippen zijn waar veel 
kinderen altijd naar vragen op onze 

boerderij, . Na 7 weken zijn ze 
namelijk al bijna net zo groot als onze 
eigen volwassen kippen! 

En zijn het kippen of hanen, we zullen 
wel zien of ze gaan kukelen of 
kraaien…. 
 

 
Ping en Pong bij konijn Alex in het hok 

 
Fries nationalistisch lam 
Eén van de geiten heeft dit jaar wel 
een heel bijzonder lammetje gekregen, 
namelijk een zwartbont SCHAPENlam 
met een pompeblêd op de billen! Het is 
natuurlijk niet haar eigen lam… We 
hebben het schapenlam gekregen van 
onze voeradviseur. Bij hem werd er 
een vierling geboren en omdat hij tijd 
had voor een lam aan de fles, bracht 
hij het lammetje bij ons. “Leuk voor de 
kinderen…”. Ja erg leuk…., maar om 
extra werk zaten we niet verlegen.  
Toevallig was Jantje de geit net 
bevallen van één geitenlam. We 
hebben het schapenlam erbij gezet en 
wonder boven wonder accepteerde ze 
dit lammetje meteen als haar eigen 
lam. Hopelijk krijg het lam geen last 

van een identiteitscrisis, . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor ’t eerst een maïs bult 
Voor ’t eerst sinds we hier op deze 
boerderij wonen, voeren we maïs aan 
de koeien. Door het koude en droge 
voorjaar konden de koeien later naar 
buiten en moest er meer voer op stal 
gevoerd worden. Hierdoor waren de 
plastic kuilbalen eerder op dan dat er 
gemaaid kon worden. Daarom moest 
er voer bij gekocht worden. Maïs paste 
het beste bij het grasrantsoen van de 
koeien. Weer een andere bult voer op 
het erf. Na de erwtenvezels, 
aardappelenpersvezels nu dus een 
maïs bult. 

 
Echter de eenden hebben de bult ook 
ontdekt. Elke avond staan er zeker 10 
eenden zich te verlekkeren aan de 
heerlijke maiskorreltjes die daar voor 
het oprapen liggen. De populatie eend 
houden we op deze manier goed in 
stand. 
 
Koeien kwis 
Wist je dat een koe met haar tong in 
haar neus kan peuteren? Zie hier het 
bewijs! 

Vraag van de bezoeker: 
“Hoe oud wordt een kip” 

Om deze vraag te beantwoorden moet 
je onderscheid maken tussen een 
hobbykip en een legkip. Een echte 
legkip wordt namelijk minder oud. Dat 
komt omdat deze kip naar de slacht 
gebracht wordt als ze minder eieren 
gaat leggen. Ten slotte moet haar 
eierproductie zodanig zijn, dat de 
opbrengst hoger is dan de kosten. En 
aangezien het legpercentage van een 
kip gedurende de leeftijd afneemt, is 
het verstandig om haar dan weg te 
doen. Laat me dit uitleggen… 
Kippen leggen van nature aan het 
begin van de periode dat ze gaan 
leggen de meeste eieren. Na verloop 
van tijd neemt dit af. In de 
professionele pluimveehouderij spreekt 
men over de legpercentage van de 
koppel.  

Zoals je in de grafiek kunt aflezen legt 
een kip na ruim een jaar onder de 
60%. Als een kip op haar topprestatie 
zit, legt ze 6 eieren in de week (elke 
dag een ei met 1 dag “rust” in de 
week). Als ze op 60 % zit, betekent 
dat ze ongeveer 3 eieren in de week 
legt en dit is te weinig om de 
(voer)kosten eruit te 
halen. Een legkip gaat daarom na iets 
meer dan een jaar naar de slager, 
omdat ze dan te weinig productief is. 
Hobbykippen daarentegen gaan aan 
het eind “in de rui”. In de rui gaan 
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betekent dat ze veel veren verliezen en 
weer een nieuwe verenvacht krijgen. 
Echter deze aanmaak van veren kost 
de kip veel energie, ze is vatbaarder 
voor ziektes en ze legt weinig tot geen 
eieren. De rui duurt ongeveer twee tot 

vier maanden en begint in het najaar. 
Daarna komt de eierproductie 
langzaam aan weer op gang. Omdat 
bij een hobbykip het vaak niet 
uitmaakt hoeveel eieren ze legt en een 
rustperiode niet ongewenst is, wordt 
zij ouder. Afhankelijk van het ras wordt 
een hobbykip gemiddeld 10 jaar.  
 
Jonge konijntjes 
Dit voorjaar zijn er wel 16 jonge 
konijntjes geboren. We hebben een 
nieuwe konijnenknuffelhok in de 
speeltuin. Een succes bij de kinderen. 
Heerlijk op de strobaal met een jong 
konijntje op schoot blijkt voor de 
meeste kinderen toch echt het aller-
allerleukste te zijn op onze boerderij. 

Vriendenbijdrage 
Weer een nieuw jaar van “Vriend van 
de Burmania Boerderij” voor de boeg!  
Een nieuw jaar betekent ook een 
nieuwe bijdrage. De gegevens van 
deze bijdrage voor het nieuwe seizoen 
(met uitzondering van diegenen die na 
januari begunstiger zijn geworden) 
worden binnenkort opgestuurd.  
Dit jaar hebben we iets nieuws!  
We verhogen de bijdrage met € 5,-, 
maar daarentegen kun je als Vriend 
(wat dus ook voor het hele gezin geldt) 
gratis op de Boerderij Beleefdag 
komen. Dus voor een gezin met vader, 
moeder en twee kinderen heb je dit 
bedrag na twee bezoekjes er al dik uit. 

We hopen hiermee nog meer Vrienden 
van de Boerderij aan te trekken. Dus 
vertel het voort aan familie, vrienden 
en kennissen. Nog even in het kort op 
een rijtje wat de voordelen zijn… 

 

Als Vriend: 
- Ontvang je vier keer per jaar 

het Burmania Blaadje met 
daarin elk seizoen de 
gebeurtenissen en achtergrond-
verhalen van de boerderij 

- Gratis entree Boerderij 
Beleefdag 

- Uitnodiging voor de Koeiendans 
(speciaal alleen voor Vrienden!) 

- 10% korting op de overige 
activiteiten (m.u.v. Lammetjes-
dag) 

 



________________________________ 
ACTIVITEITEN ZOMER 

 

Vrij. 7 juni 10.30 – 17.00 u Boerderij Beleefdag 
Gesloten van 1 juli t/m 1 aug. 

Activiteiten zomervakantie volgen later 

________________________________ 
 

We houden u ook dit jaar weer graag 
op de hoogte van alle boerderij-
perikelen. En we hopen u daarom ook 
weer opnieuw te mogen begroeten als 
Vriend van de Burmania Boerderij, . 
 
Lammetjesdag  
Op 11 mei was het zover, de jaarlijks 
terugkerende lammetjesdag. Ook dit 
keer noemden we het lentefeest, 
omdat alle schapen al ruim drie weken 
daarvoor gelammerd hadden en er nog  
 

maar weinig lammetjes is de schuur 
waren (moedernatuur valt niet te 
plannen). Deze keer was het onze 
eerste lustrum, het was namelijk voor 
de 5e keer. 
Ondanks het druilerige weer zagen we 
een heleboel zonnige gezichten. Voor 
ons wederom weer een teken dat de 
dag geslaagd was. Mede dankzij alle 
vrijwilligers hebben we met z’n allen 
genoten! 
 

 
 
  

 

  

Volgende keer een foto impressie BOERDERIJDAG 
Wat een heerlijk dag!  

Mooi weer, gezellige mensen, mooie bokkensprongen, lekker & ongedwongen! 

Yes! Gelukt om me aan de afspraak 

van 8 pagina’s te houden….  
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Kinderpagina 
Win één van de 15 excursies met 
de hele schoolklas naar de 
educatieboerderij bij jou in de 
buurt! 

Dat was een landelijke actie van de 
Stichting Met de Klas de Boer op. En 
omdat de Stichting vooral nieuwe 
educatieboerderijen wilde promoten, 
werden wij ook uitgekozen om als 
educatie-boerderij mee te doen. De 

klas bij ons in de buurt die gewonnen 
had, was groep 4 van de Leeuwarden 
Schoolvereniging. Op 16 juni zijn zij bij 
ons op bezoek geweest. Vooral de 
grote “koelkast” vol met melk en de 
melkstal vonden ze erg interessant. 
Daarnaast gingen ze ook zelf aan de 
slag met opdrachtenkaarten bij alle 
dieren, waarbij de eieren rapen uit het 
kippenhok erg in trek bleek te zijn. 
Kortom, een leuke ochtend!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEURWEDSTRIJD VAN DE KNUTSELSCHUUR 
Zie meegestuurde bijlage 

Antwoord op onze eigen prijsvraag: 
Hoeveel lammetjes worden er dit voorjaar  

geboren op de Burmania Boerderij? 
Voor diegene die ons volgt op Facebook is het antwoord al bekend. Het waren er 103.  
Marleen Veenstra zat met haar antwoord van 106 het dichtstbij en won daarmee 4 kaartjes 

voor het Lentefeest. 
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