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Ras van het jaar Ras van het jaar Ras
Groninger blaarkop, een
ras met vele gezichten
Blaarkoppen heten niet voor niets dubbeldoelkoeien. Vanouds werden ze niet alleen ingezet als melkvee, maar was het vlees ook een
belangrijke reden om dit ras te houden. Deze twee functies hebben ze nog steeds. Daarnaast hebben deze dieren een plaats in het
natuurbeheer, op educatie- en zorgboerderijen. Dit ras, met die kenmerkende tekening aan de kop, is zeer veelzijdig.
Zo hebben blaarkoprunderen hun eigen
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
de Bollenstreek.
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Hilda, van Veld en Beek

Koeien met een blaarkoptekening hebben
een rijke geschiedenis als productiekoe,
aldus Menko Wiersema uit Noordwijk. Hij
deed onderzoek naar de betekenis van
blaarkoppen voor de streek rond Leiden.
Als enthousiaste blaarkopfan weet hij te
vertellen dat dit type koe in de zestiende en
zeventiende eeuw daar heel populair was.
Er woonden veel zelfkazende boeren die
blaarkoppen molken. De steden in de
buurt waren een goede afzetmarkt voor
hun producten.

Van VOC-koe tot polderpanda
De zogenoemde Leidse (een magere kaas)
vond vooral aftrek bij de VOC, omdat deze
kaas niet ging zweten bij hoge temperaturen. Tegenwoordig houden nog steeds
bedrijven Groninger blaarkoppen vanwege
de zuivelproducten, zoals de gebroeders
Verdegaal, die zich specialiseren in het
maken van boter die ze aan restaurants
leveren.
Daarnaast was het ras populair bij slagers
vanwege de fijne structuur van het vlees.
Net zoals bij andere dubbeldoelkoeien
heeft het ‘gemarmerde’ vlees (een beetje

vet tussen het vlees) meer smaak. Daaraan
heeft de Groninger blaarkop de eretitel
‘smakelijke polderpanda’ te danken, die
Jeroen Thijssen in dagblad Trouw het ras
toebedeelde.

Blaarkopkaas en -boter
De familie Warmerdam op de Sophiahoeve
in Warmond houdt al vier generaties lang
blaarkopvee. Ze maken op ambachtelijke
wijze hun met prijzen bekroonde Warmerdammer, een ‘Boeren Leidse met Sleutels’.
De melk wordt met de hand ontroomd en
de karnemelk die overblijft na het maken
van de boter, wordt gebruikt als zuursel
voor de kaasmelk. Deze manier van boter
en kaas maken is nog dezelfde als vierhonderd jaar geleden. De melksamenstelling

Ossen van Veld en Beek bij de bossen bij Rhenen

Blaarkopmest
Men had de gewoonte de wat oudere koeien te ‘vetweiden’. Die werden bijgevoerd
met de restproducten van de stokerijen
rondom Schiedam. De mest werd weer
gebruikt om de arme zandgronden bij de
kust, de zogenoemde geestgronden, te verrijken. De zo ontstane akkers bleken daarna heel geschikt te zijn voor de bollenteelt.
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Pinken van Arjan Oosting in natuurgebied

van het ras is erg geschikt voor traditionele
Leidse kaas en zorgt door het eiwitgehalte
en eiwittype voor een hoge kaasopbrengst.
De zuivelproducten van de Sophiahoeve ,
die opgenomen zijn in de Ark van de Smaak
van Slow Food, zijn te vinden in winkels,
restaurants en op de markt in Warmond.

Eten uit de natuur
De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Slochteren zet al tien jaar een twintigtal blaarkopkoeien met kalveren zomer
en winter in voor natuurbeheer. Arjan Oosting in Vlagtwedde beheert met zijn
omvangrijke blaarkopveestapel talrijke
landerijen van Natuu rmonumenten in het
Noorden. Ook het Groninger Landschap
gebruikt dit ras voor het natuurbeheer.
Niet alleen uit cultuurhistorisch oogpunt
horen de Groninger blaarkoppen in het
Groninger landschap aanwezig te zijn,
maar ze blijken ook heel geschikt te zijn
voor die functie, omdat ze zich goed aanpassen aan wisselende omstandigheden.
Ze hebben een goede conditie door hun
stevige bespiering en ze vreten ook het
groen dat van iets mindere kwaliteit is. Ze
zijn redelijk zelfredzaam, kalven gemakke-
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Zwaarbevleesde melkkoe Romy 3 van de
familie Van der Hulst te Winkel

lijk af en hebben ruim voldoende melk voor
hun kalf. Door hun fijne en vaak wat wollige haarkleed kunnen ze zich goed wapenen
tegen de winterse kou, als er maar voldoende voer en een droge ligplaats zijn.

Unieke concepten
Jan Wieringa beheert in de omgeving van
Wageningen (Veluwezoom) terreinen van
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten met blaarkoprunderen. Stierkalveren
groeien op tot slachtvee en sinds twee jaar
heeft hij zijn bedrijf Veld en Beek uitgebreid
met een biologische melkveehouderij met
eigen zuivelverwerking. Hij levert zuivelproducten direct aan de leden van zijn
consumentencoöperatie. De inmiddels
1500 leden kunnen met hun eigen sleutel
van de miniwinkels in Wageningen, Renkum en Oosterbeek op elk moment van de
dag boodschappen doen. Ook op het erf
zelf zijn de producten verkrijgbaar.
Er zijn meer initiatieven waarbij blaarkoppen een belangrijke rol spelen, zoals
‘Natuurboeren uit de buurt’ en ‘de Vrije
koe’. In het project BiocomKruidenier
wordt het vlees van Groninger blaarkoppen
of blaarkopkruislingen als blaarkopvlees in

de markt gezet, met als doel het ras meer
naamsbekendheid te geven. Op den duur
willen ze met raszuivere dieren werken die
zo een plaats in het landschap krijgen.

Zorgkoe en educatiekoe
Op veel kinderboerderijen is dit gemakkelijk herkenbare ras een welkome educatiekoe, die laat zien hoe een deel van onze
veestapel er vroeger uitzag. Blaarkoppen
passen heel goed op biologische zorgboerderijen, zoals de Dijkgatshoeve in Wieringerwerf en melkveebedrijf de Hooilanden
in Bennekom, dat ook een recreatieve
functie heeft. 
Nieuwsgierig geworden naar producten van de Blaarkop?
Kijk op www.zeldzaamlekker.nl of op
www.blaarkopnet.nl voor meer informatie en vind een verkooppunt bij u in
de buurt!
Heeft u interessante of leuke weetjes
over de Blaarkop? Wat is uw ervaring
met de producten van de Blaarkop?
Laat het ons weten!
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