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Wie kent ze niet, de roodbonte koeien in de weilanden langs de Ooievaarshorsterweg. Het zijn de
koeien van Niels en Jolanda Wassenaar. Zij wonen
en werken op boerderij ‘De Ooievaarshorst’. Roodbonte koeien zijn niet alleen mooi om te zien, ze
zijn ook minder vaak ziek, worden ouder en hun
melk bevat een hoger vet- en eiwitgehalte. Wat is dit
precies voor een ras en hoe kom je als boer tot het
fokken ervan? Zijn grootvader begon ooit met het
fokken van Groningse roodbont blaarkoppen. Niels
Wassenaar vertelt.
“De blaarkop is een oud runderras, dat al in de late
Middeleeuwen werd beschreven. Van oudsher komt
de blaarkop voor in de provincie Groningen maar
ook in de Rijnstreek tussen Utrecht en Leiden. De
blaarkop is van oorsprong een ‘dubbeldoelkoe’. Dit
betekent dat de koe zowel geschikt is voor de vleesproductie als voor de melkproductie.”
“ Mijn vader ging de blaarkoppen van mijn grootvader kruisen met Maas-Rijn-IJssel koeien (MRIJ). Dit
rundveeras werd ontwikkeld in het gebied tussen de
Maas, Rijn en IJssel. Vandaar de naam. Door selectief te fokken, werd dit ras ontwikkeld uit Münster
koetjes sinds de tweede helft van de negentiende
eeuw. De MRIJ koe is ook een zogenaamde dubbeldoelkoe, dus geschikt voor zowel de vlees- als
melkproductie. De MRIJ koe is sinds 1874 geregistreerd in het Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS)
en als ras erkend sinds 1905.”
“Vanaf de zeventiger jaren is het MRIJ ras sterk in
aantal afgenomen door toenemende Holstein-Friesian-invloed en door wetgeving vanuit de politiek,
zoals het invoeren van het melkquotum. Hiermee
kwam het accent in de Nederlandse melkveehouderij meer te liggen op melkproductie. Van een MRIJ
koe is de melkproductie in liters weliswaar lager dan
van een Holstein koe, maar het eiwitgehalte is des
te hoger. Eiwit is de meest waardevolle component
van melk. Het ras heeft goede eigenschappen qua
duurzaamheid, vruchtbaarheid, benen en levensduur. Dit zullen ongetwijfeld redenen zijn waarom
we de afgelopen jaren een kleine groei zien van het
aantal MRIJ koeien in de sector.”
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“Vanaf 2000 zijn we de MRIJ gaan kruisen met
Holstein koeien uit Amerika. Dit is ook een roodbont
ras, maar dan vooral geschikt voor de melkproductie. Zo hebben mijn vader en ik de productie kunnen
verhogen, maar met behoud van de robuustheid die
zo kenmerkend is voor het roodbont ras. In 2008
heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen en
deze wijze van fokken voortgezet. We hebben nu
een MRIJ Holstein kruising die tegen een stootje
kan. Met goede benen, flinke spierbundels en goede
klauwen. Klauwproblemen komen bij ons nauwelijks
voor. Deze koeien geven een goede, eiwitrijke melkproductie en ze zijn ook nog geschikt voor vleesconsumptie.”
De verzorging van mijn 80 koeien is gebaseerd op
het aloude principe van de drie R-en: Rust, Regelmaat en Reinheid. Ik probeer de koeien zolang
mogelijk te weiden op de dag. Rond 7.30 uur gaan
ze naar buiten en rond 17.00 uur gaan ze weer naar
binnen. Van april tot oktober. Er zijn vaste tijden voor
het melken en het voeren en veelvuldig contact met
je koeien maakt dat je adequaat kunt reageren op
incidenten. Het is een levende have waar je dagelijks mee werkt en die het brood op de plank brengt.
Dat vraagt om de best mogelijke verzorging.”
“Onze melk wordt al drie generaties afgenomen door
FrieslandCampina: van oudsher een coöperatie
van aangesloten boerenbedrijven. Ik ben een groot
voorstander van een coöperatie, omdat je de verantwoordelijkheid laat waar ze hoort, namelijk bij de

leden. Als lid heb je een stuk inbreng en je draagt de
onderneming met z’n allen. Dat komt de resultaten
ten goede.”
“Sinds 2013 betaalt FrieslandCampina een extra
toeslag voor ‘weidemelk’. Dat is melk, afkomstig van
koeien die een groot deel van het jaar weidegang
hebben. Samen met een mooie melkprijs heeft
dat gezorgd voor een goed jaar. Vanaf november
2013 zit ik in het bestuur van het coöperatiedistrict
Arnhem. Daarmee heb ik mijn betrokkenheid en
inbreng nog meer kunnen vergroten. Door deze bestuursfunctie ben ik ook lid geworden van de ledenraad van FrieslandCampina.”
“In april 2015 komt het melkquotum te vervallen. Op
dit moment hebben we 80 koeien en we hebben de
ambitie om door te groeien naar 100 melk- en kalfkoeien. Weidegang blijft het uitgangspunt in onze
bedrijfsvoering. De consument gaat de oorsprong
van het voedsel in toenemende mate belangrijk vinden. Die oorsprong wil ik kunnen blijven uitleggen.
Hiermee vergroot je de draagkracht voor de melkveehouderij. FrieslandCampina noemt dit ‘Van gras
naar glas’. Daarvoor is ook de jaarlijkse ‘Boerderijdag’ in het leven geroepen. Op deze dag stellen we
ons boerenbedrijf open voor het publiek en laten we
zien hoe we als melkveehouder werken. Weidemelk
is en blijft een uniek natuurproduct.”
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