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Aan:  
Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie via c.dik@tweedekamer.nl  
 
cc:  
Frans Nederstigt - ChristenUnie via f.nederstigt@raadteylingen.nl  
Geert Boink - Stichting Zeldzame Huisdierrassen  via voorzitter@szh.nl 
Maurits Tepper via info@eytemaheert.nl 

 

Leiden, 26 april 2017 

Geachte mevrouw Dik-Faber, 

Met blijdschap lazen wij in de krant dat staatssecretaris Martijn van Dam een coulanceregeling heeft 
opgesteld voor boeren die zeldzame koeienrassen houden.  
 
Totdat wij begrepen dat deze uitzondering alleen geldt voor niet-melkleverende bedrijven. Zodat het 
handjevol Nederlandse bedrijven dat zelf zuivel produceert van deze rassen, nog steeds onder de nieuwe 
fosfaatwet blijft vallen. 

 
'Deze wijziging van de regeling biedt ook een oplossing voor de niet-melkproducerende bedrijven die 
runderen van zeldzame rassen houden. Er is een zeer beperkt aantal melkproducerende bedrijven dat alleen 
melkvee heeft van een zeldzaam ras', schrijft de staatssecretaris donderdag aan de Tw 
eede Kamer. 

 
Worden deze bedrijven nu geslachtofferd in het compromis? Omdat het ‘toch maar om een handjevol’ 
bedrijven gaat? Wij begrijpen het niet. Zeldzaam is zeldzaam, zou je zeggen. 
 
Waarom worden melkveebedrijven uitgezonderd? Of de zeldzame koeienrassen worden gehouden om het 
vlees of om de melk is daaraan toch ondergeschikt? Sterker nog, omdat het dubbeldoelkoeien betreft, met 
een lagere melkgift, is de zuivelproductie bij uitstek de manier om deze koeien op een rendabele manier te 
kunnen houden.  
 
Tegelijkertijd wordt het onder deze coulanceregeling voor tal van reguliere boeren opeens 
 een interessante optie om blaarkoppen te gaan houden. Dat is op zijn minst wrang te noemen. 

 
Goed voor de markt 

Tepper ziet de regeling bovendien als stimulans voor de markt in blaarkoppen. 'Het wordt voor boeren 
interessant om blaarkoppen te houden. We zijn er nog lang niet, maar de eerste stappen zijn gezet. Je merkt 
al dat steeds meer boeren rondvragen of er nog ergens een koppel blaarkoppen te koop is. Dan ben je 
unieker en heb je een mooi product.' 

 
In Nederland produceert slechts een klein aantal bedrijven zuivel van zeldzame rassen. Daarnaast is er 
nog een klein aantal melkleverende bedrijven die de zuivel niet zelf produceert. Op de website 
www.zeldzamerassen.nl worden slechts 7 zuivelproducerende boeren vermeld: 
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Familie Warmerdam, Warmond(ZH) www.desophiahoeve.nl KAAS, BOTER en VLEES 
Fam. Wieringa e.a., Doorwerth(Gld) www.veldenbeek.nl BIOLOGISCHE MELK, KARNEMELK, BOTER, KAAS, VLEES etc 
Fam. Langelaan, Blesdijke(Ov) folder Familie_Langelaan_KAAS  BIOLOGISCHE KAAS 
Fam. Pool, Bennekom(Gld) www.dehooilanden.nl BIOLOGISCHE ZUIVEL en VLEES 
Fam. Goudbeek, Epe  www.boerderijgoudbeek.nl  VLEES en zuivel 
Gebr. Verdegaal, Oudendijk(NH) Dorpsweg 68 tel: 0229 541200 KAAS, BOER, VLEES 
De Warmonderhof, Dronten Warmonderhofwinkel (bij Schoolboerderij) BIOLOGISCH VLEES en KAAS 

Voor deze bedrijven is dit een uitermate teleurstellende uitkomst. Immers, ook voor hun koeien geldt dat ze 
minder melk én minder mest produceren. Het kan toch niet zo zijn dat deze zeer specifieke, zeer kleine 
groep zuivelproducerende bedrijven als enige alsnog de rekening krijgt voor een expansiedrift waar ze part 
noch deel aan hebben gehad en die een zware wissel trekt op hun inspanningen om de zeldzame rassen 
te behouden?  
 
Ik geef u het voorbeeld van De Sophiahoeve in Warmond, dat de blaarkop houdt als de dubbeldoelkoe die 
ze van oudsher is. Theo Warmerdam is een boer met een missie, net als de generaties voor hem. De 
familie Warmerdam is al twaalf generaties (dwz sinds de 17e eeuw!) ononderbroken actief in deze streek 
en is altijd bewust voor de blaarkop blijven kiezen. Dit was namelijk de koe die ten tijde van de VOC overal 
in deze streek stond en die werd gehouden ten behoeve van de bevoorrading van de grote schepen. 
 
Het bedrijf maakt al sinds de 17e eeuw op ambachtelijke wijze de originele Boeren-Leidse kaas en 
boerenroomboter van blaarkopmelk. Het is een van de bedrijven die voor de bereiding van deze kaas een 
officiële Beschermde Oorspong Benaming (BOB) mag voeren. De Boeren-Leidse met Sleutels is een van 
de weinige Nederlandse streekproducten die deze bescherming vanuit Brussel heeft verworven. Ten slotte 
is De Sophiahoeve ook al jaren een Erkend Fokbedrijf voor de blaarkop. Op de website van De 
Sophiahoeve vindt u volop informatie over de historie, de visie en de producten van dit bijzondere bedrijf. 
 
Een bedrijf dat zich zo inzet om tradities levend te houden, zowel het levend erfgoed als de 
streekproducten, verdient alle steun. Onder de huidige regeling zal Theo Warmerdam komende maanden 
echter een aantal koeien moeten afstoten. 
 
Inmiddels zijn niet alleen de vleesveehouders met zeldzame rassen, maar zelfs alle vleesveehouders 

uitgesloten van de nieuwe fosfaatwet. Het moet toch mogelijk zijn om ook voor de kleine groep 

melkleverende bedrijven een regeling te treffen die niet opnieuw tot uitwassen leidt, bijvoorbeeld door deze 

alleen van toepassing te verklaren op bedrijven die ten tijde van de gehanteerde peildata al melk van 

zeldzame rassen leverden. 

Wij hopen dat u deze kwestie opnieuw onder de aandacht wilt brengen, zodat ook deze bedrijven met 

jarenlange expertise en ervaring zich kunnen blijven inzetten voor instandhouding van deze rassen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Stichting Broek- en Simontjespolder 

Hansje Huson (voorzitter) 

Henk Schouten (secretaris) 
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