TOPKOE
In elk nummer zet Vreugdenhil
een topkoe in het zonnetje.

Theo Warmerdam samen met zoon Jelle (rechts) bij hun productieve Blaarkopkoe.

Unieke mijlpaal voor
Blaarkop Marleen 65
Marleen 65 van melkveebedrijf De Sophiahoeve
in W
 armond behaalde dit voorjaar een productie van
100.000 liter. Er zijn nog zo’n 1.600 Blaarkopkoeien
geregistreerd in Nederland.
“Blaarkopkoeien zijn dubbeldoelkoeien”,
zegt veehouder Theo Warmerdam (57).
Daarnaast zijn het ‘lage kostenkoeien’.
Ze hebben een goede gezondheid, zijn
sterk, vruchtbaar en hebben op een sober
rantsoen een productie van gemiddeld
7.000 liter melk per jaar. “We hebben
een hoop werk op onze kaasmakerij en
verkopen onze producten zelf. De koeien
moeten het dus zelf doen.”

Doorzetter
Marleen 65 is de eerste koe die op
De Sophiahoeve 100.000 liter behaalde.

Een unieke mijlpaal, want sinds 2016
was dat in Nederland niet meer bij
een Blaarkop gebeurd. Marleen is een
kleine koe, maar dapper en slim. Een
echte doorzetter die bij het voeren
altijd vooraan loopt, zegt Theo: “Ze is
nu vijftien jaar en staat haar mannetje.
Ze is hier in 2007 op de boerderij 
geboren van een moeder die ook oud
is geworden.” In oktober 2020 heeft ze
haar laatste kalfje ter wereld gebracht.
Nu geeft ze nog steeds vijftien liter
per dag. 

OVER HET BEDRIJF
Theo runt samen met zoon Jelle (22)
het melkveebedrijf en kaasmakerij
met 50 melkkoeien en 35 stuks
jongvee en is gespecialiseerd in de
Boeren-Leidse kaas met sleutels.
De productie van deze kaas ligt
– samen met de boter – tussen de
20 en 25 ton per jaar. De familie
Warmerdam maakt als twaalfde
generatie (sinds het jaar 1600) kaas
en boter en behaalde diverse malen
een Cum Laude Award. “We staan
elke zaterdag op de markt van
Warmond. Dat is het leukste van
ons werk; het aan de man brengen
van onze producten.”

NOG MEER TOPKOEIEN:
• Jantina 223 van melkveebedrijf
Dorrestein
• Gerda 27 van melkveebedrijf
Woudenbergh-Van Dijk-Terlouw
• Antje 181 van melkveebedrijf Vries
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