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Beste lezers, 
 
De afgelopen (vele) weken hebben we kunnen genieten van het mooie zomerweer. Velen van ons pakken 
dan de fiets en fietsen rondom Zoetermeer en soms nog verder weg. We genieten ervan om door de 
polders te rijden, we maken een stop bij een gezellig restaurantje of cafeetje. We maken foto’s van een 
mooie boerderij of molen. Anderen maken foto’s van paarden, koeien, schapen en andere dieren. Maar 
kent u bijvoorbeeld de koeienrassen die in onze polders staan? 
Welnu, ik heb eens even gegoogeld en dan zie ik dat er wel 1000 vee-rassen zijn. Ze leven niet allemaal in 
Nederland, maar hoeveel dan wel? Wie anders kan beter het antwoord geven op deze vraag dan Jan 
Groenewegen, onze “buitengebied-gids”. Jan heeft vele jaren in zijn boerderij Hofstede Meerzigt, aan de 
Voorweg, gewoond en gewerkt. Nu woont hij in de polder van Zoeterwoude en is een gepensioneerde 
hobbyboer. Zijn boerderij heeft 50 stuks jongvee en andere dieren, waaronder schapen en kippen. Ik ga bij 
hem langs om over koeien te praten. Er zijn ongeveer een twintig koeienrassen in Nederland, maar de 
onderstaande rassen komen het meest voor in de polders rondom Zoetermeer. O ja, er zijn zo’n 1,6 
miljoen melkkoeien en een melkkoe wordt ongeveer 4,5 jaar oud. Er zijn veesoorten die wel 10 jaar oud 
kunnen worden. 
Vooral de Friese melkkoe was beroemd om zijn productiviteit. De Nederlandse boer heeft door de eeuwen 
heen de ons bekende rundvee-rassen, door het fokken, sterk verbeterd. Doordat veel boeren vanuit 
Friesland naar Amerika gingen emigreren, namen zij hun dieren mee. Daar werd de Friese melkkoe met 
een Holsteiner gekruist; de Holsteiner-Friesian werd de melkkoe. De productie van één koe is zo’n 10.000 
kilogram per jaar, wat bijna net zoveel is als 10.000 liter (het soortelijk gewicht van melk is iets zwaarder 
dan van water). Ieder ras heeft zijn eigen sterke eigenschappen, dus: of meer melk dan vlees, dan wel 
andersom. 
 
Holstein-Friesian melkkoe 

Het Friese rund ontstond nadat Friese runderen met elkaar 
gekruist werden, en groeide uit tot een geweldig melkras. 
Nederlandse koeien waren in de 19e eeuw populair in het 
buitenland vanwege hun hoge melkproductie. In de 
Verenigde Staten werd met Nederlandse koeien verder 
gefokt.  
 

 
 
Deze koeien kregen de naam Holstein-Friesian. In de tweede helft van de jaren ’70 van de vorige eeuw 
kwamen deze Amerikaanse afstammelingen van Nederlandse koeien terug in Nederland, omdat ze 
inmiddels meer melk gaven dan de Nederlandse rassen, waaronder MRIJ en het Fries-Hollandse ras. 
Sindsdien is de zwartbonte Holstein-Friesian het belangrijkste koeienras in Nederland. De HF is vooral voor 
de melk, slank (melktypisch) en mager gebouwd. De koe heeft vrijwel geen bespiering. De Holstein-
Friesian is groter dan het Fries-Hollandse (FH) ras, maar minder gespierd. Het heeft een hogere 
melkproductie, maar de gehaltes eiwit en vet zijn daarentegen bij Maas-Rijn-IJssel (MRIJ) en FH hoger. 
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Maas-Rijn-IJsselras 
Een typisch Nederlands ras dat vooral in het rivierengebied te vinden is. 
Het ras staat bekend om een hoog eiwitgehalte in de melk en lange 
levensduur. Typisch dubbeldoel voor zowel vlees- als melkproductie. De 
voorwaarde is dat hij rood/wit gekleurd is, om M-R-IJ te zijn. De 
kalveren van dit ras zijn erg geliefd, omdat ze goed en snel groeien.  
Het ras moet bruin/wit gevlekt zijn. Voor een leek is het lastig om het 
verschil te zien tussen een M-R-IJ ras en een Holsteiner-Friesian, het ras 
is iets kleiner dan het HF. 
 
 
 
 
De lakenvelder 

De lakenvelder heeft een karakteristieke witte band 
over de rug en borst. Er zijn zo’n 1.100 lakenvelders in 
Nederland en dit aantal groeit. Hier is de juiste 
kleuraftekening het belangrijkst. Het is nog meer een 
dubbeldoel-koe. Hierbij is wel dat het meer vlees dan 
melk is.  
O ja, je hebt ook lakenvelder kippen, ze hebben 
dezelfde huidtekening. 
 

 
 
Groninger blaarkop 

De blaarkop is een dubbeldoel-rund van het melk-
vleestype. De bouw van het dier is solide, met mooie 
verhoudingen en een gepaste bespiering. Vanwege 
haar opvallende verschijning wordt de blaarkop wel 
heel chique ‘de koe in jacquet’ genoemd. Dit type 
wordt veelal gebruikt bij de biologische boer, vanwege 
minder krachtvoer en daardoor minder melk. 
 
 

Ditjes en datjes… 
Een koe staat in de regen of wind met zijn kont er naar toe. 
In de zomer staan ze dicht bij elkaar om zo min mogelijk last te hebben van de insecten. Ze delen 
zogezegd de vliegen en dazen. 
Als een koe ziek is, dan eet ze minder en geeft daardoor minder melk. 
Om de zes weken komt de dierenarts bij de melkveehouder om de koeien na te kijken. 
Besmettelijke dierenziektes, zoals mond-en-klauwzeer, zijn in Nederland uitgeroeid. 
Jong vee blijft buiten lopen zolang er voldoende gras te vinden is. 
De melkkoeien gaan tijdig naar de stal, meestal in augustus en komen er in het voorjaar weer uit. 
Koeien drinken uit de sloten, en worden daar niet ziek van: ze zijn al heel lang immuun en resistent. 
Veel mensen denken dat koeien allen maar gras eten maar dat is niet zo: een koe eet nog veel meer dan 
gras. Ze eten ook snijmaïs, krachtvoer, bietenpulp en nog wel meer dingen. 
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Een koe eet per dag zo’n 40 tot 100 kilo voer. Dat is al gauw zo’n 20.000 kilo per jaar aan voer. Een koe 
drinkt daarbij ook nog eens 60 tot 100 liter water per dag en dat is al gauw zo’n 30.000 liter per jaar. Een 
koe heeft vier magen. Dat is ook de reden dat ze herkauwt. De magen zijn: de pens – boekmaag – 
netmaag – lebmaag. Deze magen hebben ze nodig omdat het planteneters zijn die erg veel energie nodig 
hebben. Waar leeuwen maar één keer in de drie dagen op jacht gaan, zijn koeien meer dan 18 uur per dag 
bezig met eten. 

0-0-0-0-0 
                                      
Agenda september 2018 
 

Voor alle fietstochten en wandelingen is het vertrek vanaf de Dorpsstraat 7, tenzij anders vermeld. 

 

Zaterdag 1 september 
Wandeling – Stadspelgrimage, vertrek 10.00 uur.  

In de wandeling worden de oude “werken van 
barmhartigheid”, verbonden met hedendaagse 
markante punten uit de Zoetermeerse geschiedenis. 
 
Woensdag 5 september 

Wandeling – Dorpsstraat/Lunchpauzeconcert, vertrek  
om 10.00 uur. 

Deze lunchwandeling is een combinatie van een 
Dorpsstraatwandeling en een bezoek aan het 
lunchpauzeconcert in de Oude Kerk. Om dat op elkaar 
aan te laten sluiten, wordt tussendoor een broodje met 
koffie/thee gebruikt. De kosten van deze wandeling 
bedragen € 6,00. 
 

Woensdag 12 september 

Wandeling – Wijkwandeling Dorp, vertrek 10.00 uur, 
vanaf Dorpsstraat 132. 

De stadsgids vertelt u onderweg vele interessante 
wetenswaardigheden over nieuwe architectuur, groen-
aanleg en oude architectuur. 
 

Zaterdag 15 september 
Wandeling – Stadspelgrimage, vertrek 10.00 uur.  

In de wandeling worden de oude “werken van 
barmhartigheid”, verbonden met hedendaagse 
markante punten uit de Zoetermeerse geschiedenis. 
 
Woensdag 26 september 

Koetstocht Pioniersroute – Vertrek bij restaurant De 
Sniep, Broekwegschouw 211, om 10.00 uur. 

De route gaat richting de Meerpolder, voor het verhaal 
over de droogmaking, naar de Voorweg. Na een flinke 
rit over deze oude weg een korte stop ter hoogte van 
het Panamapad, voor het verhaal van de strijd tussen 
de Geuzen en de Spanjaarden (de Slag bij Zoeter-
meer). 
 
Zaterdag 29 september 

Wandeling – Wijkwandeling Dorp, vertrek 10.00 uur, 
vanaf Dorpsstraat 132. 

De stadsgids vertelt u onderweg vele interessante 
wetenswaardigheden over nieuwe architectuur, groen-
aanleg en oude architectuur. 
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Tenzij anders aangegeven begint elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer, bij ’t Oude Huis aan de 
Dorpsstraat 7, met een korte uitleg. Kosten per wandeling of fietstocht zijn € 5,00 per persoon, te betalen aan de gids, liefst met 
gepast geld betalen. 
 
Dankzij sponsoring van Het Zoetermeerfonds bedragen de kosten van de koetstocht slechts € 15,00 per persoon, incl. koffie of 
thee na afloop. Na akkoord op de aanmelding krijgt u de betaalaanwijzing. De koetstocht Pioniersroute begint en eindigt bij hotel-
restaurant De Sniep, Broekwegschouw 211, 2727 LC Zoetermeer. De koetstocht Wilsveenroute begint en eindigt bij stalhouderij 
Hanemaaijer, Voorweg 172, 2716 NK  Zoetermeer. 
 
De kosten van de vaartocht door de Weipoort bedragen ook € 15,00 per persoon, incl. koffie of thee na afloop. Na akkoord op de 
aanmelding en als zekerheid bestaat over voldoende deelname, krijgt u de betaalaanwijzing. De vaartocht begint en eindigt bij 
kaasboerderij Van Veen, Weipoortseweg 72a, 2381 NG  Zoeterwoude-Weipoort. 
 
Wie wil deelnemen aan een activiteit van Gilde stadsgidsen kan een mail sturen naar stadsgidsenzoetermeer@gmail.com of via 
telefoon 079-3313156 of 06-20474612. 
 
Tochten voor groepen zijn op aanvraag mogelijk; informatie eveneens via bovenstaande mail. 
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, of uw e-mail adres wijzigt, wilt u dat dan doorgeven aan: f.n.leeuw@ziggo.nl  

GILDE 
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