Eervolle vermelding Al ma 2
Topper in kilogram vet en eiwit definitief droog gez et
‘Nu staat de teller definitief stil en mag een andere
koe haar prestaties overtreffen’, stelt Jan van Weperen. Een uitspraak over de twintig lentes tellende Alma 2. Een Topsdochter waar de familie Van
Weperen geen honderd nakomelingen van wil
hebben, maar wel honderd klonen.

T

raditiegetrouw vond op
29 april een ware lintjesregen plaats. Voor de familie
Van Weperen uit het Friese
Oosterwolde was het de uitgelezen datum om Topsdochter
Alma 2 te huldigen. Terugkijkend op haar levensloop is hét
unieke punt van Alma moeilijk
aan te duiden. Op 1 september
2003 werd ze als recordhoudster voor kg vet- en eiwitproductie onder de nog in leven
zijnde koeien aangemerkt. In
de toptien voor levensproductie kg melk nam ze de vierde
plaats in beslag; resultaten van
een koe die op 21 maart van dit
jaar twintig jaar is geworden.
Redenen genoeg voor Van Weperen om Alma in de schijnwerpers te plaatsen, en wel op
de dag dat ze van haar welverdiende rust mag gaan genieten. Onder grote belangstelling werd Alma eind april voor
de laatste maal gemolken en
vervolgens drooggezet. ‘Nu
staat de teller definitief stil en
mag een andere koe haar
prestaties overtreffen’, stelt
Van Weperen.
Een week vóór het droogzetten werd voor het laatst de
melkproductie geregistreerd:
7.0 kg melk met 6,38 % vet en
4,17 % eiwit. Alma’s levenstotaal werd daarmee 157.491 kg
melk met 13.481 kg vet en eiwit. Hiermee blijft ze tweede
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achter de inmiddels overleden
Breevier Valore van de familie
Haarman uit Blokzijl, die 900
kg vet en eiwit meer produceerde.
Het behalen van de hoge plaatsing in de statistieken is voor

Van Weperen iets om trots op
te zijn, maar hoe profileerde
Alma 2 zich binnen het bedrijf ? ‘Ze valt op omdat ze altijd zoveel melk heeft geproduceerd’, noemt Jan van Weperen als eerste. ‘En, Alma is
een prettige koe op stal. Ze is solide en kent weinig problemen
met beenwerk en klauwen. Ze
heeft altijd in hetzelfde stalklimaat als de rest van het koppel
geleefd, en toch konden we Alma af en toe een keer overslaan
bij het bekappen.’
Alma’s Verymoeder produceerde in acht lactaties bijna
90.000 kg melk. De combinatie
Very maal Tops maakte Alma
tot toonbeeld van duurzaam-

heid. Pas nu ze de twintig jaar
heeft bereikt, gaan de jaren
zichtbaar meetellen. ‘Het is opvallend hoe laat de ouderdom
zich pas uitte bij Alma’, vertelt
Jan van Weperen. ‘Sinds december hebben we haar in een
aparte strobox gehouden en
haar daar ook gemolken. Ze
kon de stress in de ligboxenstal
niet meer aan, ging minder
vaak liggen en kon slecht weer
overeind komen.’
Buiten in de wei wijst Van Weperen Alma’s toekomstige stek
aan: ‘Daar achter bij de bosrand krijgt ze haar eigen stukje
wei. En ze kan ook bij ons
woonhuis lopen. Als er maar
bomen zijn, zodat ze de scha-

duw op kan zoeken.’ Haar
wacht een verzorgde v.u.t., terwijl de 450 stalgenotes hard
doorwerken aan hun productie van 9583 kg melk met 4,29
% vet en 3,37 % eiwit.

Honderd klonen
Als vaars was de verwachting
niet hooggespannen. ‘We verwachtten geen hoge productie
vanwege haar geblokte bouw.
Pas op latere leeftijd is Alma
uitgediept waardoor ze meer
melktype ging vertonen.’
Als tweejarige werd de Topsdochter ingeschreven met 82
punten. De ontwikkeling die
de koe doormaakte is terug te
zien in haar herkeuringen. Bijna vijftien jaar oud behaalde
ze uiteindelijk de excellentstatus.
Uit dertien drachtigheden leverde Alma slechts vier vaarskalveren. Embryo’s zijn van
haar nooit gewonnen. ‘Toen
ze vijftien jaar oud was hebben we alsnog overwogen Alma te spoelen. Maar zo’n zware hormoonbehandeling voor
een koe op leeftijd vonden we
geen prettig idee. Bovendien
blijft het oude genetica. Ik zou
geen honderd nakomelingen
van Alma op stal willen hebben, wel honderd klonen.’
Alma’s productieprestaties
vinden navolging in haar
twaalfjarige Michealdochter
die recentelijk de 100.000 kggrens passeerde. Toch zal ze
niet volledig in de voetsporen
van haar moeder treden denkt
Van Weperen: ‘Vanwege de
hogere gehalten kan ze de
tienduizend kg vet en eiwit halen, maar al producerend
twintig jaar oud worden is niet
voor veel koeien weggelegd.’
Christel van Raay

Koeiebloempjes
Gerard Willemsen,
melkveehouder te Wesepe:
‘De meest onzinnige opmerking
over weidegang die ik heb gelezen was notabene van een melkveehouder. Hij noemt een mestvlaai in de wei een kleine
milieuramp.’ (Ve)

buiten. Maar wie ben ik om een
moreel oordeel over de keuze van
een collega te geven?’ (AgD)
Coen van Zanten,
melkveehouder te Lelystad:
‘We besteden veel aandacht aan de
opfok. Die is heel bepalend voor de
ontwikkeling.’ (Ab)

Johan van der Wijst,
MRIJ-melkveehouder te
Boerdonk:
‘We voeden ons jongvee op in
plaats van dat we het opfokken.’
(MM)
Erik Matthijs,
onderzoeker aan de
Katholieke Universiteit te
Leuven:
‘Veehouders die een vrouw zoeken moeten eerst een melkrobot
aanschaffen.’ (MM)

Maarten van Rossem,
historicus:
‘Ik ben van mening dat we de koe
in de wei moeten beschouwen als
nationaal erfgoed. Kijk maar
naar de zeventiende-eeuwse
schilders. Die verbeeldden het
Hollandse landschap consequent
met koeien. In de afgelopen vijftig jaar is er al veel ten kwade
veranderd. Er zijn onnoemelijk
veel ruimtelijke processen op
gang gebracht, waarvan we nu
zeggen: hadden we het maar zo
gelaten. Laten we dit nu eens
vóór zijn.’ (KW)
Gerard van Gastel,
melkveehouder te Groede:
‘Er zijn argumenten vóór weidegang en argumenten tegen, laat
elke boer daar toch zelf over beslissen. Bij mij lopen de koeien
’s zomers elke dag een uur of vijf

Paul Koerhuis,
verkoopleider Genes
Diffusion:
‘Zoals de melkveehouderij zich nu
ontwikkelt moet de fokkerij wel een
bijdrage leveren aan de portemonnee van de veehouder. Anders kan
het niet uit. Maar we zijn ook niet
vies van een mooie exterieurkoe
hoor. Dat is de emotie, die gewoon
verweven is in de fokkerij.’ (AgD)
Johan van Arendonk,
hoogleraar Fokkerij en
Genetica in Wageningen:
‘Je wilt de variatie in de veestapel
behouden om de dieren steeds te
kunnen aanpassen aan je wensen.
De ideale koe van 25 jaar geleden is
anders dan die van nu.’ (dV)
Chris Kalden,
secretaris-generaal
ministerie LNV:
‘Wanneer ik denk aan het Nederlandse platteland, dan denk ik aan
gras, water, knotwilgen en koeien.’
(CLM)
Gerard Willemsen:
‘Laten we vooral ons boerenverstand gebruiken. Weidegang is
niet alleen genieten voor boer en
burger. Het is ook goed voor de koe.
De koe in de wei is de beste promotor van de melkveehouderij. En de
tien procent van de boeren die niet
aan weidegang doet, mag daarop
van mij best meeliften.’ (Ve)

Pieter Winsemius,
lid Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid:
‘Het Groene Hart is gewoon een
mooie, open ruimte. Daar gaat
het om. Een groene ruimte met
zwart-witte koeien. Vind ik
prachtig.’ (dV)
Maarten van Rossem:
‘Als we alleen blijven kijken of een
product drie cent goedkoper kan,
raken we ons open landschap onherroepelijk kwijt. En dat terwijl
we de afgelopen decennia zoveel
rijker zijn geworden. Ik vind het
gek dat we niet massaal denken:
dat uitzicht is me wel twee euro
waard.’ (KW)
Eric Hulst,
directeur CONO:
‘Wij willen niet de redder des vaderlands zijn, maar wel bijdragen
aan een mooi landschap en nog
gezondere producten. Dat doen
wij door ons niet louter te focussen
op winst en efficiency. Wij hebben
er bewust voor gekozen alles uit de
kast te trekken om lekkere kaas te
maken.’ (KW)

Hans Ramp,
melkveehouder in Tsjechië:
‘Zodra je de Nederlandse grens
over bent ruik je de gier.’ (LC)
Tracy Metz,
journaliste NRC
Handelsblad:
‘Preteconomie op het platteland is
in. Ik weet een bedrijf waar poldersport het hoofdinkomen is. De
boer heeft koeien ingehuurd voor
de mestvlaaien. Tijdens vrijgezellenfeesten vinden jongens het namelijk zo geweldig om elkaar daar
in te duwen of er mee te gooien.’
(CLM)

Bronnen: Veehouderij (Ve), Melkvee Magazine (MM), bijeenkomst CLM (CLM), Agrarisch Dagblad (Agd), Leeuwarder Courant
(LC), Agribusiness (Ab), Koe in de Wei (KW), de Volkskrant (dV)
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