
Haalt kleinere koe onze boeren uit de stikstofcrisis? 

Serie PlattelandGRASHOEK - Zijn kleinere koeien de oplossing voor de klimaatcrisis? Verdringt de Jersey onze vertrouwde 
zwartbonte oerkoe uit het Nederlandse weiland? Stier Napoleon zorgt voor een revolutie in de melkveehouderij.  
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En wéér driehonderd porties sperma. Op de grens van Brabant en Limburg doet Napoleon in de dekstal met grof geschut 
wat van hem wordt verlangd. Onder hem staat Pieter, een kolossale stier op leeftijd die de 'sprong’ goedmoedig toelaat. 
Tussen hen in vangt een medewerker van het ki-station Napoleons’ kostbare kwak behendig op in een kunstschede.  

Sperma 
De populaire Jerseystier is pas vier jaar, maar zorgt al wereldwijd voor nakomelingen. En de vraag naar zijn zaad zal alleen 
maar stijgen, voorspellen de eigenaren, de familie Engelen in Grashoek. Hun in kunstmatige inseminatie gespecialiseerde 
bedrijf SAMEN gaat in ruim veertig landen met sperma de boer op. ,,Vooral in Nederland met zijn stikstof- en fosfaatcrisis zul 
je de komende jaren steeds meer Jerseys zien grazen", voorspelt Ralph Engelen. 
 
Efficiënt 
Zeker in vergelijking met onze vertrouwde Hollandse Holsteinkoe is de bruingrijze Jersey een kleintje. En juist daarin schuilt 
in deze roerige klimaattijd de kracht van dit van oorsprong Britse beestje. De Jersey is een efficiënte koe, zoals dat in 
melkkringen heet.  

De Jersey is een kwart lichter in gewicht dan de zwartbonte en heeft relatief weinig voer nodig. Eet minder, poept dus 
minder. Produceert niet zoveel melk in aantal liters, maar wel met een aanzienlijk hoger vet- en eiwitgehalte. Waardoor je 
met minder Jerseymelk evenveel kaas kunt maken als met grotere hoeveelheden van de zwartbonte koe.  

Winst 
De winst voor de melkveehouderij zit hem in de stikstof- en fosfaatnormen. Boeren die van de overheid minder koeien 
mogen houden vanwege hun uitstoot, mogen juist meer Jerseykoeien stallen omdat die minder mest achterlaten. Terwijl de 
opbrengt per koe toch relatief hoog is.  

Boeren zijn conservatief, traditioneel, maar ze kunnen wél rekenen. Dus ga je meer Jerseys zien 

Omschakeling 
In Denemarken en de Verenigde Staten kiezen al veel melkveehouders voor deze compacte koe, zoals de kenners zeggen. 
Maar in Nederland moet dat nog op gang komen, weet directeur Gerard Scheepens van K.I. SAMEN, het enige particuliere 
bedrijf in Nederland op deze spermamarkt. ,,Op anderhalf miljoen Holsteiners grazen er nu nog maar een paar duizend 
Jerseys. Over vijf jaar, voorspel ik, gaat dat richting 10 procent, zo’n vijftienduizend Jerseys. Die omschakeling zal steeds 
sneller gaan. Omdat ze scoren. In de VS zitten ze nu al op 15 procent Jerseys.” 
 
Boeren zijn weliswaar ondernemend, maar ook conservatief, oordeelt Scheepens (55). Het diepgevroren zaad van de 
verschillende rassen uit Grashoek gaat de wereld rond, maar nog steeds is dat van de wereldberoemde Big Malki (7) het 
meest gevraagd en het best betaald. En dat is een enorme Holsteinstier met de mooiste plek op stal bij K.I. SAMEN.  
Kosten 
,,Sinds de gouden eeuw, van generatie op generatie, werken en fokken Nederlandse boeren met zwartbont en roodbont. 
Fantastische koeien, prachtig om te zien, hoge productie. Daarom lopen er ook nog steeds zoveel in het buitenland. Maar 
onze klimaatcrisis vraagt om een heel efficiënte werkwijze. Elke plek in de stal moet worden benut. Het gaat er niet meer 
alleen om wie het meeste produceert, maar wie het meeste produceert met de minste kosten.” 
Ze zijn kleiner, produceren minder mest, maar leveren melk met veel vet en eiwit 

Bedrijfseconomisch gezien betekent dat voor de melkveehouder dat hij met de huidige milieunormen in plaats van 100 
zwartbonte koeien welgeteld 140 Jerseys zou mogen houden. Terwijl je met 109 Jerseys net zoveel kaas kunt produceren 
als met 100 zwartbonte.  

Geleidelijk 

,,Hoe traditioneel veehouders misschien ook zijn", zegt Scheepens, ,,ze kunnen allemaal rekenen. Er valt gewoon meer mee 
te verdienen. Wij schatten 2 euro per koe per dag. Klinkt weinig, maar op een groot bedrijf loopt dat stevig op.” 
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Toch zal het nog jaren duren, verwacht hij, vooraleer boeren in grotere aantallen overstappen op kleinere koeien als de 
Jersey. Dat heeft te maken met traditie, met de generaties zwartbonte die ze zelf hebben gefokt en de noodzakelijke 
investeringen in een nieuw ras en andere stallen. ,,Daarom zal het geleidelijk gaan, maar wel steeds sneller.”   

Seksen 
Terwijl stier Napoleon na zijn weinig romantische wekelijkse dekbeurt weer terug tussen de veertig andere mannen van 
uiteenlopende rassen op stal wordt gezet, gaat zijn sperma richting laboratorium. Daar wordt het zaad, zoals dat heet, 
gesekst. Dat is om de kans op een stierkalf zoveel mogelijk te verkleinen. Kopers zitten immers niet te wachten op een 
Jerseystiertje. Zijn vlees is heerlijk, maar het kost economisch bekeken te veel tijd en voer om voldoende kilo's te mesten.  
 
Zoete melk 
Maar dat de Jerseys hun weg in onze weilanden zullen weten te vinden, staat voor directeur Scheepens vast. Hij roemt nog 
wat capaciteiten van het compacte koetje met haar wat zoetige, vette melk (5 tot 6 procent). Rustig, betrouwbaar, makkelijk 
te managen, perfecte uiers, breed kruis om probleemloos af te kalven, goeie klauwen voor een nat weiland.  
 
Wat is mooi? 
,,En ik vind ze prachtig. Maar wat is mooi? Er zullen ongetwijfeld boeren blijven die hun zwartbonte simpelweg fraaier vinden. 
Als de meeste stemmen gelden, komt de mooiste koe uit China. Maar uiteindelijk zullen de resultaten de doorslag geven. 
Bedrijven kunnen niet anders. Vroeger hadden ze er op de boerderij nog wel eens paar van een uitzonderlijk ras tussen 
lopen. Hobbybeestjes. Zie je niet meer. Die tijd is voorbij, dat kan economisch niet meer.” 
ELEGANTE JERSEYS 
De sierlijke Jerseykoeien komen oorspronkelijk van het Kanaaleiland, maar zijn inmiddels over de hele wereld te vinden. Na 
de Nederlandse Holstein is dit ras het meest verspreid.  

Het is heel elegante koe, met amandelvormige ogen en lange wimpers. De vachtkleur varieert van romig wit en grijsbruin tot 
donkerbruin en zelfs zwart. Met een schofthoogte van 125 centimeter en een volwassen gewicht van 400 tot 450 kilo is een 
Jerseykoe relatief klein. De Jerseystier groeit richting 750 kilo.    

De ietwat gelige Jerseymelk heeft een kwart meer botervetgehalte dan gemiddelde melk, bevat 18 procent meer eiwitten en 
25 procent meer calcium. Omdat de koe klein van stuk is, blijft het smakelijke, mooi gemarmerde vlees commercieel minder 
in trek. 
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