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Makke blaarkop
doet het goed

De keuze voor blaarkoppen is bij Siem en Frank van der Hulst
historisch gegroeid. Uit financiële overwegingen en door hun
voorliefde voor bespierdere dieren veranderen ze niet van ras.

NEDERLAND telt nu zo’n 2.400
blaarkopkoeien, waarvan 1.600
raszuivere. Met 78 koeien heeft

VOF Van der Hulst één van de grootste
blaarkopkuddes in Nederland. Siem en
zoon Frank van der Hulst hebben niet be-
wust voor het ras gekozen, het is zo ge-
groeid. De overgrootvader van Siem
hield al blaarkoppen. De stammen van
toen lopen nog steeds door het bedrijf.

Aversie tegen smalle koeien
Maar ook iets dat uit gewoonte ontstaat
kan door voortschrijdend inzicht of door
trends, zoals de opkomst van de Hol-
steinfokkerij, eindigen. Toch heeft Siem
nooit overwogen over te stappen. Ook
Frank is niet van plan de huidige koers te
veranderen. „We hebben één keer inge-
kruist met Holstein-bloed. Dat was maar
12,5 procent en dat vond ik al te veel”,
motiveert Siem. Naar zijn smaak werden
de koeien te smal en de verwachte pro-
ductiestijging bleef uit. 

Daarnaast spelen ook de gebruikseigen-
schappen en het karakter een rol. Siem:
„Blaarkoppen hebben een goede vrucht-
baarheid en goede benen.” Ook prijzen

de veehouders de makheid van de blaar-
kop. In de weide blijkt dit overduidelijk.
De blaarkoppen komen nieuwsgierig op
de veehouders af als deze door de koppel
lopen, terwijl de enige zwartbonte koe -
een cadeau voor Frank van een collega -
wat schichtig kijkt en wegloopt.

Sinds de blaarkop als zeldzaam huis-
dierras is aangewezen, zijn de veehou-
ders ook meer stamboek gaan fokken. De
oprichting van de Vereniging Blaarkop-
fokkers Noordhollands Midden, waarvan
Siem secretaris is, stimuleerde de fokkers
nog meer om het ras in stand te houden.

Financieel goede keus
Ook financieel komt de blaarkop goed
weg. Uit een vergelijkend onderzoek op
een bedrijf met Blaarkoppen en Holsteins
blijkt het oud-Hollandse ras niet onder te
doen. Als de resultaten van Van der Hulst
ernaast worden gezet, blijkt deze beter te
scoren (zie tabel). Door het grotere dier-
aantal ten opzichte van de andere verge-
lijkingsgroepen tellen de voordelen van
de blaarkop harder door. De gerealiseer-
de arbeidsopbrengst is €1.200 hoger, on-
danks het lagere eiwitgehalte. De pro-

ductie en opbrengstprijs van het vee val-
len op Zeeoogst gunstig uit. De hogere
veeprijs is te verklaren doordat de onder-
nemers zijn uitgegaan van de meest re-
cente veeprijzen en de andere kolommen

Door de arme grond op het voormalige akkerbouwbedrijf zijn de
gehaltes wat gezakt. Daarom voeren de ondernemers soja bij.

Van der Hulst maakt gebruik van natuurlijke dekking. Door elk
jaar een nieuwe stier in te zetten, wordt inteelt voorkomen. 
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Verbetering mogelijk
De resultaten kunnen echter nog beter.
Het eiwitgehalte is op Zeeoogst lager dan
het rasgemiddelde. Dat wijt Siem aan de
schrale grond. Daardoor zijn de gehaltes
in het gras laag. De dieren op het exten-
sieve bedrijf moeten het vooral van ruw-
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betrekking hebben op cijfers van 2002.
Wat de resultaten ook omhoog stuwt, is

dat een meerwaarde wordt gegeven aan
de melk. Gedurende het weideseizoen
wordt elke ochtend kaas gemaakt. Een li-
ter melk verwerkt in de zuiveltak brengt
geen 32 maar 44 cent op, becijferde Siem.

voer hebben. 
De cijfers geven

een iets vertekend
beeld. Op Zeeoogst
vindt pas sinds een
halfjaar melkcon-
trole plaats. Nu, aan het eind van de lac-
tatie, wordt de melk van de voorjaarskal-
vende veestapel dikker. Het eiwitgehalte
zal daardoor op papier nog stijgen. Ook
zullen de komende jaren de inkomsten
uit de verkoop van fokvee nog stijgen. Er
is meer vraag dan aanbod naar het sobe-
re veeras, dat zelfs uit de voeten kan met
grof ruwvoer uit natuurgebieden. 

Onder de lacterende dieren zijn 32
vaarzen, 26 zitten er aan te komen. Siem
en Frank houden het jonge vrouwelijke
vee nu nog zelf aan om snel een veesta-
pel te krijgen die ook op papier raszuiver
is, en ook vanwege hun groeistrategie.
Streven is de 100 ligplaatsen in de nieu-
we stal in een paar jaar vol te hebben.

Jacco Keuper

Blaarkoppen zijn mak en vruchtbaar. Ze bezitten goede benen. Siem en
Frank van der Hulst zouden ze dan ook niet willen verruilen voor Holsteins.

Profiel

Naam: Siem (46),
Mieke (44) en Frank
(21) van der Hulst.
Woonplaats:
Winkel (N.-H.).
Bedrijf:
Op melkvee-
bedrijf ‘Zee-
oogst’ houdt VOF Van der
Hulst 78 melkkoeien en 60
jongvee. Het rollend jaarge-
middelde ligt rond 6.530 kg
melk met 4,44 % vet en
3,38 % eiwit. Fabrieksquo-
tum is 256.000 kg en con-
sumentenquotum 85.000
kg. Door de sterke groei
moeten de ondernemers dit
jaar nog quotum verwerven. 
Bij het bedrijf horen 47 ha
gras, 10 ha suikerbieten, 7
ha maïs en 6 ha wordt als
aardappelland verhuurd. De
VOF houdt ook 60 ooien en
40 vleesvarkens.
Aanleiding voor reportage:
VOF Van der Hulst werkt er
hard aan om een grote kud-
de stamboek geregistreer-
de blaarkoppen te krijgen.
Ze breiden hun veestapel
uit naar 100 melkkoeien.

"

Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat blaarkoppen het meer van gehaltes dan van
liters moeten hebben. Van der Hulst scoort op productie, omzet en aanwas goed.

Goede arbeidsopbrengst met blaarkop
vergelijking HF en Blaarkop

HF blaarkop Van der Hulst VOF
productie (kg in 305 dgn) 8.250 5.800 6.530
% eiwit 3,47 4,57 3,38
waarde slachtkoe (€) 230 270 700
aantal koeien 41 57,4 78
areaal grasland (ha) 35 35 47
totale opbrengsten (€) 122.342 131.154 174.216
totale kosten (€) 112.061 120.856 162.803
arbeidsopbrengst (€) 10.281 10.298 11.413

Bronnen: De Jong G.J. en P.B.M. Berentsen (2003) en Van der Hulst 
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