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Dier en thuis

De ouders van Gert-Jan Stoeten hadden een varkenshouderij. 
Naast varkens hielden ze altijd een tiental melkkoeien. Met 
de varkens had Gert-Jan niet zo veel, met de koeien des te 
meer. Toen hij de kans kreeg om zelf vee te gaan houden, 
was de keuze dan ook snel gemaakt...
 

“Als je een foto wilt maken van de blaarkop waar ik het meeste mee 

heb, dan moeten we naar het natuurgebied ‘Harssensbosch’, onderdeel 

van het Groningse Reitdiepgebied. Daar graast mijn oudste koe Roza 7 in 

een kudde met kalfjes en een stier”, aldus Gert-Jan. 

Via een fietspad komen we midden in één van de oudste cultuurlandschappen 

van West-Europa terecht. We stoppen bij het gerestaureerde boerderijtje, 

onderdeel van het borgterrein Harssensbosch bij Adorp. In het verre verleden 

speelde de kleine boerderij, die tegenwoordig als vakantiewoning wordt verhuurd, een rol 

bij het vangen van goudplevieren, het zogenaamde ‘Wilsterflappen’. 

 

In de verte kijken de nieuwsgierige Groninger blaarkoppen ons al aan. Allemaal zwartbonten, die 

vindt Gert-Jan de mooiste. De liefde voor de natuur en voor ‘het boeren’ is bij Gert-Jan al op de 

lagere school begonnen. Altijd was hij met zijn vader bezig op de boerderij of trok hij de natuur in. 

Na de middelbare school ging Gert-Jan naar de hogere landbouwschool en daarna deed hij een 

vervolgstudie op het gebied van natuurbeheer. 

Gert-Jan: “Een geweldig studentenleven en nog geen goudvis gehouden. Op een gegeven moment 

kwam mijn vriendin Emke naar Groningen en we zochten woonruimte. Na het bekijken van een 

paar appartementen benauwde me dat enorm. We besloten dat het een boerderij moest worden en 

wel per direct. Na een paar boeren uit mijn netwerk te hebben gebeld kon ik in Harkstede een 

anti-kraak boerderij huren. Na twee jaar heb ik twee hectare grond gehuurd en daar moesten 

natuurlijk koeien komen. Ik zocht een sobere koe, die je makkelijk kon houden in een kleine 

koppel, dat paste bij de plek, makkelijk afkalft en ook nog mooi was om naar te kijken. Zo kwam 

ik al snel terecht bij de blaarkoppen.”

 

‘‘Samen met Emke en mijn dochter Jonne van drie weken oud ben ik naar boer Ensing in het 

Drentse dorp Winde gereden. Daar stond Roza 3 te koop. Niet een bijzonder mooi exemplaar, een 

beetje popperig en bovendien drachtig van een Holstein stier. Ik liet mijn oog vallen op de moeder 

van de pink, Roza 2.  Zij stond eigenlijk niet te koop, maar nadat boer Ensing met zijn moeder had 

overlegd kon ik Roza 2 samen met de pink Roza 3, kopen. Vanaf dat moment was ik hobbyboer’’.

De Roza-familie is inmiddels uitgegroeid tot een kleine dertig en Gert-Jan is meegegroeid van 

hobbyboer naar deeltijdboer. De Roza-familie wordt voornamelijk ingezet voor het beheer van de 

Groningse natuurgebieden, waaronder natuurgebied ‘Harssensbosch’.

Als we naar de kudde lopen, vliegen de grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters uit het struc-

tuur- en bloemrijke grasland op. Ze gedijen prima tussen de koeienvlaaien, die zorgen voor 

voldoende voedsel en schuilplekken voor de kuikens van de weidevogels. Tussen de koeien staat 

Idool, de stier. Zodra we dichterbij komen, begint hij zachtjes te grommen. Gert-Jan heeft uit 

voorzorg een paar weidepaaltjes meegenomen. Niet dat het nodig is, Idool is een rustige stier, maar 

het blijft opletten. 

Gert-Jan heeft geen moeite om zijn oudste vertegenwoordiger van de Roza-familie aan te wijzen. 

Roza 7 is negen jaar oud en een blaarkop zoals hij ze graag ziet. Robuust en met de juiste aftekening, 

een mooie rastypische zwartbonte blaarkop. Gert-Jan is trots op zijn Roza-familie, helemaal nu 

stier Leo 2 in het voorjaar is aangewezen als ‘premiewaardig’. Dat betekent dat stier Leo, vanuit de 

‘Vereniging van Blaarkopfokkers’ in de provincie Groningen, als bovengemiddeld is beoordeeld, 

vertelt hij als we het natuurgebied weer verlaten en terugkeren naar zijn boerderij.

Tekst en foto’s: Jan Smit

Meer weten over de blaarkop? Gert-Jan Stoeten is lid van de blaarkopstichting. Op de website staat 

heel veel informatie over dit zeldzaam leven erfgoed. www.zeldzamerassen.nl/blaarkopnet
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