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ltijd weer "een gezellig 
moment", als de schapen na de 
hele zomer, herfst en deels de 

winter buiten gelopen te hebben 
weer op stal komen te staan. 
Stilte voor de storm vind ik het 
altijd. Over twee weken gaan we 
namelijk weer los, dan start de 
lammerij. Ook de agenda van de 
beleefboerderij loopt tegen die 
tijd weer aardig vol. Steeds meer 
bekendheid, super!  
Ook binnen onze melkveetak zijn 
er volop ontwikkelingen. Meer 
hierover kun je verder in dit 
nieuwe Blaadje lezen.  
Het voorjaar is voor de natuur een 
tijd van nieuwe energie, nou, hier 
op het bedrijf ook een bron van 
volop nieuwe actie!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog steeds zeer lage melkprijs 

We hadden gehoopt op een stijging 

van de melkprijs dit voorjaar. Dat was 

immers de verwachting volgens vele 

deskundigen. Helaas, in februari zakte 

de melkprijs weer onder de 30 ct 

(terwijl de kostprijs ongeveer 33 ct is).  

Door de lage melkprijs willen de 

banken nog maar weinig financieren. 

In het vorig Blaadje schreven we al dat 

we daarom onze koers zouden gaan 

wijzigen. Waarschijnlijk gaan we vanaf 

volgend jaar biologisch boeren. We zijn 

druk bezig met het vinden van een 

afnemer voor biologische melk. Maar 

zodra dit rond is, zullen we gaan 

omschakelen. 
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Omschakeling van een gangbaar naar 

een biologisch bedrijf duurt ongeveer 

anderhalf jaar. Dus vanaf volgend jaar 

zomer kunnen we ons echt 

“Biologische boerderij” noemen. We 

houden jullie via dit blaadje op de 

hoogte wat het precies inhoudt en wat 

er zoals bij komt kijken bij deze 

omschakeling. Een terugkerende 

rubriek dus, “van gangbaar naar 

biologisch boeren…” 

Wij hebben er in ieder geval zin in! Een 

nieuwe stap voor ons… 

 

Onze “Browney” 

Eindelijk, onze eerste chocolade-

melkkoe aan de melk… de eerste bijna 

100% Brown Swiss-koe!  

Zoals de meesten wel weten, hebben 

we verschillende rassen koeien in de 

stal lopen. Folkert houdt wel van een 

kleurtje, . Maar er zit natuurlijk ook 

een serieuze bedoeling achter. Door 

gebruik te maken van de goede 

eigenschappen van de verschillende 

rassen hopen we sterke koeien te 

krijgen. Maar met welke rassen kruizen 

we dan in? 

Hier een klein overzichtje… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brown Swiss 

Deze koeien zijn grijsbruin met een 

zwarte neus en een witte muil. Het is 

van oorsprong een bergkoe uit 

Zwitserland. Het zijn koeien met sterke 

poten en een mooie uier. 
 

Jersey 

Jersey is een typisch melkras: ranke 

kleine koeien met een egale lichtbruine 

tot lichtgrijze kleur. Ze hebben hoge 

vet- en eiwitgehaltes in de melk. Deze 

laatste eigenschap is voor ons een 

reden om met dit ras in te kruisen. 
 

Belgische Blauwe 

Dit ras is “blauw” en wit en soms 

vrijwel helemaal wit. Het is een 

Belgisch vleesras bij uitstek, met meer 

spiermassa (dus vlees) op de dijen. Ze 

geven maar nauwelijks melk.  

Dit ras gebruiken we bij koeien die 

moeilijk drachtig willen worden of 

waarvan we geen nakomeling willen. 

Zo krijg je een kalfje waar meer vlees 

op zit en dus meer opbrengt. 
 

Holstein zwartbont 

Dit ras heeft als kenmerk is zwarte en 

witte vlekken (soms heel grillig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een mooi Jersey kalfje. Herkent u hem van de kerstkaart? 



 
“Gewone” zwartbonte, met lin het 

midden een Brown Swiss 
 

gevlekt). Ze zijn groot, vaak mager, en 

is een echte melkkoe.  

Een variant erop is de Holstein 

roodbont, met dezelfde kenmerken, 

maar dat rood en wit gevlekt. 

Beide rassen hebben we voor het 

grootste gedeelte op het bedrijf, 

vanwege de hoge melkproductie waar 

het uiteindelijk om draait voor de 

inkomsten. 

 
Witrik 

Eigenlijk is dit niet echt een ras, maar 

meer een kleurvariant. Toch wordt de 

Witrik altijd wel genoemd bij de 

koeienrassen. We hebben een aantal 

Witrikken lopen in onze koppel, koeien 

met een witte streep over de rug.  

Deze laatste vinden we gewoon mooie 

koeien.  

 

Zweeds Roodbont 

Zweeds roodbonten zijn iets kleiner 

dan de Holstein Friesian, maar 

hetzelfde bonte uiterlijk. Vaak zie je bij 

dit ras “baggerpoten”, dit zijn spikkels 

op de benen. Dit ras kruizen we in 

vanwege de goede gezondheids-

kenmerken van dit ras. 

 
Kruising Zweeds Rondbont kalf 

 

Nu we straks gaan omschakelen naar 

biologisch boeren, zullen we 

waarschijnlijk andere rassen koeien 

gaan inkruisen.  

 

Plasdras weer onder water  

Sinds twee jaar hebben we een 

plasdras plek in het weiland in 

Miedum. Dit hebben we tegen een 

vergoeding laten aanleggen om de 

weidevogelstand te stimuleren. Na 

twee jaar kunnen we zeggen dat het 

aantal broedsels van o.a. de grutto en 

de kievit duidelijk is toegenomen.  

Vorige week hebben we de plas weer 

vol laten lopen met water, waardoor 

het weiland weer drassig wordt. 

Weidevogels houden van drassig 

grasland, met een zachte bodem met 

veel regenwormen die ze er 

gemakkelijk los kunnen scheuren. 



Daarnaast zal het bodemleven, 

(bodeminsecten) ook gestimuleerd 

worden door de ruige stalmest (vaste 

mest) wat straks in maart weer op de 

aangrenzende weilanden zal worden 

gestrooid (i.p.v. kunstmest). 

 
Nu maar hopen dat de vos die daar al 

diverse keren gesignaleerd is en 

waarvoor de jagers een vergunning 

van de gemeente hebben gekregen om 

deze te gevangen, ook daadwerkelijk 

gevangen zal worden. Dit is nl. de 

grootste predator van de weidevogels. 

Sinds vorig jaar staat er een vossenval 

in ons weiland, maar zoals het gezegde 

zegt, zo slim is ook deze vos om er niet 

in te “vallen”…. 

 
Vossenval 

Levende Kerststal 

Wat een idee was aan de keukentafel, 

tijdens het koffiemoment op de 

maandagochtend na het Sinterklaas-

weekend, groeide in twee weken tijd, 

samen met vele enthousiaste 

vrijwilligers, uit tot onze eerste levende 

Kerststal. 

In totaal kwamen een kleine 200 

bezoekers, groot en klein, naar het 

verhaal, gelezen door onze buurvrouw 

Wies van de Meer, in de oude 

schapenschuur luisteren. Het 

kersttafereel werd gespeeld door 

Jantsje (Maria) en Oene Harm (Jozef) 

en met een echte baby’tje Jezus. 

Berber en Klaas, ontzettend bedankt 

dat jullie met Duuk en Ivar hieraan 

wilden deelnemen! 

En natuurlijk waren er ook onze 

herders Albert, Hessel, Jort, Kiki en 

Jorrit die de schapen goed bij elkaar 

hielden. Maar het meest waren de 

bezoekers wel onder de indruk van de 

engeltjes, die tijdens het verhaal 

ineens in het licht verschenen daar 

boven op de zolder. Mirthe, Marije, 

Roos, Lieke en Evy, super gedaan 

meisjes (ondanks de kou daar boven in 

de schuur!). 

En alle andere vrijwilligers, ontzettend 

fijn dat jullie kwamen helpen! 

 

  

 



Kalfje langer bij koe laten lopen 

En ineens was daar die goedgekeurde 

motie in de Tweede Kamer dat over 

een half jaar kalfjes langer bij de 

koeien moeten blijven!  

Dit naar aanleiding van de uitzending 

van Zembla en het daarop volgende 

debat. Een hoop reacties vanuit de 

sector volgden, omdat volgens velen 

dit niet het dierwelzijn en 

diergezondheid ten goede zal komen. 

Ikzelf vind in de reactie van Hans 

Hopster en collega-boerin Carla 

Dekker, wel heel doeltreffend 

weergeven waarom er zo veel kritiek is 

op deze wetsvoorstel. 

----------------------------------------------- 

Koe en kalf samen is slechter voor 
dierenwelzijn 

 
De Tweede Kamer wil dat de kalfjes na 
de geboorte langer bij de koe blijven. 
Dat komt het dierenwelzijn niet ten 
goede, zegt welzijnsonderzoeker en 
lector Hans Hopster, integendeel. 
Hopster: ‘Het klinkt als een sympathiek 
idee. Nu worden de kalfjes op twee 
van de drie bedrijven na de geboorte 
direct bij de koe weggehaald. Daar zijn 
goede redenen voor, maar kan het ook 
anders? Enkele tientallen, vooral 
biologische melkveehouders 
experimenteren er mee om de kalfjes 
langer bij de koe te houden, soms in 
een familiekudde.’ 
 
Wat is beter vanuit welzijnsoogpunt, 
gemeten aan het dier? 
‘Hier is vrij veel onderzoek naar 
gedaan in de laatste dertig jaar. Als 
voorbereiding op de geboorte wordt 
het maternale gedrag van de koe 
volledig hormonaal aangestuurd. Maar 
als het kalf is geboren, maakt die 
hormonale sturing plaats voor sturing 
door de prikkels van het kalf. 
Evolutionair is dat voordelig: als het 

kalf doodgeboren is, moet de koe daar 
geen energie in steken. Na de 
geboorte neemt het kalf het initiatief. 
Als het kalf wil drinken, komt moeder in 
actie. Als je het kalf direct weghaalt, 
dooft het maternaal gedrag van de koe 
snel uit, vooral bij koeien die geen 
ervaring hebben opgebouwd met het 
grootbrengen van een kalf.’ 
 
Dat voelt tegennatuurlijk. 
‘Precies, mensen hebben het idee dat 
dit anders in elkaar zit. Wij zijn 
opgegroeid met de hechtingstheorie 
van John Bowlby, dat een goede 
hechting bij kinderen allerlei 
psychologische problemen later 
voorkomt. Maar tussen zoogdieren 
bestaan grote verschillen in de mate 
waarin hun jongen bij de geboorte 
afhankelijk zijn van moederzorg. De 
koe lijkt in dit opzicht veel meer op de 
gnoe, waarbij het kalf extreem 
zelfredzaam ter wereld komt.  
  

 



 

Onder natuurlijke omstandigheden 
verstopt de koe het kalf de eerste drie 
dagen in het struikgewas. Ze is er dan 
niet altijd bij, maar houdt op enige 
afstand de wacht en zoogt het kalf 
enkele keren per dag. Daarna groeit 
het kalf op met leeftijdsgenoten in de 
kudde. Naarmate koe en kalf langer bij 
elkaar blijven wordt de band hechter. 
Dus als we de Kamermotie uitvoeren, 
kan er juist een welzijnsprobleem 
ontstaan als we kalf en koe na – zeg – 
twee maanden gaan scheiden.’ 
 
Is de koe niet nodig voor de 
gezondheid van het jonge kalf? 
‘Boeren scheiden kalf en koe juist in 
het belang van de gezondheid. Het 
pasgeboren kalf moet snel voldoende 
biest van de koe krijgen om immuniteit 
op te bouwen. Als je dat overlaat aan 
kalf en koe, gaat het nog wel eens mis. 
Door de controle over te nemen van de 
koe kan de boer dat beter waarborgen. 
Verder wil je als boer niet dat het kalf 
ziektekiemen oploopt in de 
ligboxenstal. Ook om die reden zet de 
veehouder het pasgeboren kalfje liever 
een tijdje apart in een schone, droge, 
warme box. Uit het oogpunt van 
gezondheid kleven er juist concrete 
risico’s aan het bij elkaar houden van 
koe en kalf, terwijl de voordelen ervan 
nog onvoldoende zijn aangetoond.’ 
 
Dus blijven scheiden? 
‘Uitvoering van de Kamermotie is 
onverstandig, kijkend vanuit het 
perspectief van het dier. Maar je 
hebt ook de ‘intrinsieke waarde’ 
van het dier en daar heeft 
iedereen een eigen idee over. Zo 
kun je redeneren dat het scheiden 
‘onnatuurlijk’ is en daarmee 
slecht.’ 
 
Bron: Resource Wageningen 
tekst: Albert Sikkema 

 
 

Wat als het kalf het mag 
bepalen? 

Door: Carla Dekker 
 

Zoals iedere morgen was ik ook deze 
ochtend om zes uur in de kalverstal. 
De jongste kalfjes voer ik al voordat 
mijn kinderen wakker worden om naar 
school te gaan. Dit zijn de toekomstige 
koeien van ons bedrijf. Ze zijn klein en 
daarom verzorgen we ze met veel 
liefde. Het is het best wanneer één 
persoon deze kalfjes verzorgt, en 
omdat we zo zuinig op ze zijn doe ik 
moeite om dit zelf te doen. Ik ben me 
van mijn verantwoordelijkheid bewust, 
en de illusie dat ik dit beter kan dan de 
moederkoe, heb ik niet. Maar de 
risico’s en gevaren voor de 
pasgeborenen zijn te groot, daarom 
laten we het kalfje niet lang bij de koe. 
Het kalfje komt ter wereld zonder enige 
afweer en verschilt hierin van een 
mensenbaby. Een mensenbaby heeft 
dit namelijk wel. Het kalfje krijgt 
afweerstoffen door zo snel, zo veel en 
zo vaak mogelijk biest van de 
moederkoe te drinken. Van nature 
heeft het kalfje een instinct dat het op 
zoek gaat naar de uier van de koe. 
Maar ook zijn er kalfjes die dat niet 
doen. Als zij niet binnen korte tijd na de 
geboorte die biest krijgen, gaan ze 
vaak dood. 
 
  



Zoals in de natuur 
Dat wat in de natuur voor komt, 
gebeurt op de boerderij ook! Soms 
zoekt het kalfje wel naar de biest, maar 
kan het de spenen van het uier niet 
vinden. Soms is ook de moederkoe 
niet alert genoeg; bij een eerste kalfje 
is het moederinstinct nog niet altijd 
goed ontwikkeld. Het kan ook zijn dat 
de moederkoe geen of te weinig biest 
aanmaakt. Of het kalf is simpelweg te 
zwak om op zoek te gaan naar de 
moeder. In de natuur sterven veel 
jongen bij de grote graasdieren. In de 
Oostvaardersplassen is het sterftecijfer 
van jonge dieren hoger dan dat van de 
oudere dieren. 
 
De natuur is te wreed voor ons boeren 
Onze koeien krijgen hun kalfje in een 
groot hok met schoon stro. Het is 
belangrijk dat het jong na de geboorte 
op schoon en droog stro komt te 
liggen. Het is niet goed als ze in 
contact komt met de mest van koeien; 
hier zitten allerlei bacteriën en 
ziektekiemen in waar het jonge kalf zo 
vatbaar voor is. Zodra het kalf is 
geboren, krijgt de koe gelegenheid het 
droog te likken. Als het kalf vlot is en 
de koe alert, kan het zelfs al bij zijn 
moeder gaan drinken. Omdat wij de 
risico’s kennen, melken we de koe al 
snel, om vervolgens de biest aan het 
kalf te geven. We weten dan zeker dat 
het kalf weerstand opbouwt. 
De koe gaat vervolgens naar de groep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met melkkoeien, maar eerst in een 
kleine zorggroep om haar welzijn goed 
in de gaten te houden. Deze ruimte is 
voor het kalf niet geschikt. Het 
pasgeboren kalf is te klein en 
kwetsbaar om tussen de melkkoeien te 
lopen. De koeien zullen het kalf omver 
lopen of kunnen er per ongeluk op 
gaan liggen. Het hekwerk is te groot 
voor het kalfje en er is een mestschuif 
die de mest wegschuift. Deze duwt het 
kleine kalfje zo omver en sleept het 
mee. 
Nadat het kalfje door de moeder droog 
is gelikt, komt het daarom in een 
schone en droge éénlingbox. Hier 
kunnen we het kalf de eerste periode 
goed in de gaten houden en kan het 
niet ziek worden van andere kalfjes. 
Na twee weken gaat het kalfje met 
maximaal vijf leeftijdsgenoten in een 
groot strohok, waar ze samen kunnen 
dartelen. 
 
Geen antwoord 
Wat zou ik mijn kalfjes graag willen 
vragen wat zij nu het liefst willen! Ze 
kunnen het me niet vertellen, maar 
kennen ook de risico’s en gevaren niet. 
Wel weet ik dat ik iedere morgen ook 
een aantal kalfjes mag voeren, die er 
niet meer waren geweest als ze bij de 
moederkoe waren gebleven. Alleen al 
omdat ze - die eerste twaalf uur die zo 
cruciaal zijn voor het kalf - niet de zorg 
konden krijgen, die wij ze wel kunnen 
geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Kalfjes blijven maximaal twee weken in de eenlinghokjes, daarna komen ze bij leeftijdsgenoten in een 
groepshok. ( de eerste twee weken zijn het meest cruciaal voor de gezondheid van het jonge kalfje) 



 

Eeuwenlang gebruik 
Het is in de melkveehouderij een 
eeuwenlang gebruik om kalfjes en 
koeien na de geboorte van elkaar te 
scheiden. Er zijn onnoemelijk veel 
praktische en wetenschappelijke 
studies gedaan over wat het beste is 
voor het kalf. Is het dan vreemd dat de 
hele sector melkveehouderij van 
verbazing van zijn stoel valt, wanneer 
de Tweede Kamer een motie 
aanneemt en ons vraagt binnen een 
half jaar een plan op te stellen om het 
kalf later van de koe te scheiden? Nog 
meer verbazing komt voort uit het feit 
dat deze motie niet is gebaseerd op 
een gedegen praktisch en vergelijkend 
onderzoek. Nee, nog erger: de motie is 
gebaseerd op een literatuurstudie. Dat 
deze motie is aangenomen zegt meer 
over de emotie die regeert, dan over 
de zorgzaamheid van de 
melkveehouders voor hun vee. 
Laat voor iedereen duidelijk zijn dat 
melkveehouders liever tijd, energie en 
geld besteden aan de kalveropfok, dan 
dat ze hun toekomstige veestapel 
blootstellen aan al de risico’s en 
gevaren. Voor mij betekent dat, dat ik 
liever iedere morgen om zes uur in de 
kalverstal sta om te zorgen dat onze 
kalfjes kunnen opgroeien tot robuuste 
koeien. Ik had ook langer kunnen 
blijven liggen en me zorgen maken om 
dezelfde kalveren. 
 
Bron: De Milkstory 

---------------------------------------------- 
 

“Kijk juf, een kaal schaap!” 

Ook dit voorjaar hebben we weer de 

schapen laten scheren vóór het 

lammeren. Iets wat we elk jaar weer 

laten doen en dus ook elk jaar weer in 

het Burmania Blaadje staat. 

De reden waarom we de schapen in de 

winter laten scheren i.p.v. in de zomer 

is omdat ze zo schoner zijn bij het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aflammeren. Daarnaast zal een 

geschoren schaap meer eten om warm 

te blijven waardoor er meer energie 

naar de ongeboren lammetjes in hun 

buik gaat. De lammetjes zullen zo 

sterker op de wereld komen. En als de 

wol eraf is, kunnen de lammetjes als 

ze eenmaal geboren zijn, beter de 

spenen bij het moederschaap vinden 

om melk te kunnen drinken. 

Dit jaar was het scheren van de 

schapen wel heel gezellig. De peuters 

van de Peuterspeelontdekplek uit 

Leeuwarden hadden net die week het 

thema “Wol” op hun school. Nou, een 

bezoekje aan de boerderij paste daar 

perfect bij! Vol verwondering zaten de 

peuters op de eerste rij op de 

kuilbalen. 
 

 

http://www.louisbolk.org/downloads/2550.pdf


 

 

 

 

 

 

De boer op Noord 

Met hoofd, hart en handen! Dat is het 

motto van Stichting De Boer op Noord. 

Op een actieve manier kennismaken 

met de dieren, het landschap en de 

werkzaamheden die nodig zijn om een 

boerderij te runnen en de producten te 

kunnen leveren… 

Een motto waar we ons prima in 

kunnen vinden en daarom gaan we 

vanaf dit voorjaar samenwerken 

binnen deze Stichting. Een Stichting 

die vanuit Groningen door drie 

boerinnen is opgezet en die nu wil 

uitbreiden naar Friesland en Drenthe. 

Zo kwamen ze bij ons terecht om te 

vragen of wij als pilot ook mee willen 

draaien binnen hun educatieve 

programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus zeg het voort! Laat de school van 

jouw (klein)kinderen zich opgeven bij 

het project “De Boer op Noord” voor 

een (gratis) een bezoek aan een 

boerderij!  

 

Greppelen 

Greppelen, oftewel de greppels schoon 

maken, was een hele klus deze winter.  

Doordat er een nat seizoen is geweest, 

waren de weilanden erg nat. De boer 

moet dan vaker de greppels schoon 

maken zodat het regenwater weg kan 

op het land en het gras niet 

“verdrinkt”. 

Door tijdgebrek lukte dit niet altijd. En 

toen we de verstopte buis ook nog 

eens niet konden vinden, , veranderde 

het land voor ons huis al snel in een 

hele grote plas (een natuurlijke 

plasdras, ).  

De nieuwe ijsbaan van Lekkum? 

 

  

 



 

 
 

Maandelijks bezoek van de 

dierenarts 

Terwijl ik met het schrijven van dit 

Blaadje bezig ben, is de dierenarts 

samen met de stagiaire bij de koeien in 

de stal voor het maandelijkse 

bedrijfsbezoek. 

Elke maand komt de dierenarts op ons 

bedrijf. Hij komt dan voor vaste 

klussen. Zo scant hij een aantal koeien 

om te kijken of ze drachtig zijn, net zo 

als de 12 weken echo van de zwangere  

vrouw! En het onthoornen van de 

kalfjes is ook een vaste klus.  

Daarnaast hebben we op deze manier 

maandelijks overleg op het gebied van 

diergezondheid.  

Een fijne samenwerking! 

 

Eerste lammetjes geboren! 

En terwijl ik dit Blaadje naar jullie toe 

zend zijn de eerste twee lammetejs 

inmiddels geboren! 

Schaap 16144 heeft zojuist een 

tweeling gekregen. Eigenlijk was het 

een vijfling, maar omdat dit echt te 

veel was voor haar, lammerde ze te 

vroeg af (dit herken je aan het uiterlijk 

van de premature lammeren). Drie 

lammeren zijn in haar buik 

doodgegaan omdat de bevalling te 

vroeg op gang kwam, maar twee 

kwamen er nog levend uit. 

Gelukkig is het schaap na het 

aflammeren meteen goed opgeknapt 

en heeft ze weer volop energie om 

haar lammeren zelf te laten drinken.  

  

ACTIVITEITEN – voorjaar 
2016 

 
Za. 2 april  Beleefdag 
Za. 23 april  Lammetjesdag 
Za 28 mei  Beleefdag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende keer in Burmania 

Blaadje: 

Inkrimping melkveehouderij, wat 

betekent dat nu daadwerkelijk voor 

ons? 

 

 

 

 

 

 

 

 
De koeien staan nu nog op stal, maar zodra het gras lang genoeg is in april, 

gaan ze weer naar buiten.  
De uitnodiging voor de Koeiendans wordt dan toegestuurd. 

 


