
Blaarkoppen zijn sterke, sobere koeien die zeer 
effi ciënt met hun voer omgaan. 
Dit betekent dat ze ook op kwalitatief minder voer nog goed presteren.

Blaarkoppen zijn laatrijp en geweldig duurzaam.
De productiestijging op oudere leeftijd is indrukwekkend.  

Blaarkoppen hebben sterk beenwerk. 
De basis voor probleemloos produceren.

Blaarkoppen hebben gemiddeld een hoog eiwitgehalte in de melk.
Een hoge melkprijs per kg melk en zeer geschikt voor kaasproductie.

Blaarkoppen kalven gemakkelijk af en zijn zeer vruchtbaar.
Veel waardevolle kalveren en weinig opstartproblemen.

Blaarkoppen hebben een goede bespiering en een uitstekende vleeskwaliteit.
Ze kunnen tegen een stootje en brengen nog wat op.

Blaarkoppen zijn uitmuntende kruisingspartners voor andere rassen, m.n. Holstein.
Veel heterosis en perfect aansluitend op zwakke punten van Holsteins.

Sterke punten van 
het blaarkopras

Lammert en Ina Huizinga zijn de zuivere Blaar-
koppen altijd trouw gebleven. Hun houding is: 
we hebben altijd goed geboerd met Blaarkop-
pen en hadden geen ander ras nodig. Door 
hun standvastigheid bleven er zuivere blaar-
kopstieren beschikbaar gedurende de voor het 
ras moeilijke periode van Holsteinisatie. Hun 
Italie-stieren hebben een grote invloed op de 
hedendaagse Blaarkopfokkerij. Dat Blaarkop-
pen tot veel in staat zijn blijkt wel uit het be-
drijfsgemiddelde van deze stal dat al jaren bo-
ven de 8000 kg melk ligt met goede gehalten 
en een korte tussenkalftijd. Het is niet alleen 
de hoge productie die dit Blaarkopkoppel doet 
opvallen: het betreft hier een uniform beslag 
best ontwikkelde, fraaitypische koeien met 
beste uiers en zeer goede benen. 

Zuiver

Arjen Boer en Margriet Knol runnen een bio-
logisch bedrijf en verkopen vlees aan huis. Ze 
hebben gekozen voor Blaarkoppen, omdat die 
veel beter functioneren onder sobere omstan-
digheden dan Holsteins en omdat de Blaarkop 
een uitstekend dubbeldoelras is, dat naast een 
goede melkproductie vlees van uitstekende 
kwaliteit produceert.  

Vlees

Max van Tilburg heeft een biologisch bedrijf 
in het Groningse Hornhuizen, maar komt oor-
spronkelijk uit het Groene Hart. Hij kruist in met 
Blaarkop om wat hardere koeien te krijgen die 
makkelijk oud kunnen worden. De gemiddelde 
leeftijd op dit bedrijf waar een lage kostprijs 
centraal staat, is zo’n 6 jaar en de gemiddelde 
productie ligt op 8000 kg melk met 4,10% vet 
en 3,50% eiwit. Er wordt alleen eigengeteeld 
voer verstrekt aan de koeien. Naast gras be-
treft dat graan, grasbrok en een beetje mais.  

Biologisch

Mooi, veelzijdig en flexibel

Theo Warmerdam  maakt zelf kaas van de 
melk van zijn zuivere Blaarkoppen. Vanwege 
het hoge eiwitgehalte van de melk en de 
gunstige samenstelling van dat eiwit (kappa-
caseïne BB komt veelvuldig voor bij Blaarkop-
pen) zijn Blaarkoppen uitermate geschikte 
koeien voor zelfkazers.

Kaas

Hilda 96 is met haar levens-
productie van meer dan 

100.000 kg melk een uitste-
kende rasvertegenwoordigster.


