
De Lakenvelder 

 

 

 
 

 
 

  

Engelse naam: Dutch Belted 
cattle; Black and White; Red 
and White  

Hoe zeldzaam? 1700 dieren 
Status: Bedreigd 
 
Waar vandaan? Heel 
Nederland op boerderijen en 
op landgoederen 

De koe heeft een witte band om haar 
buik. 
Ze gaven het landhuis iets voornaams. 
Nu grazen ze vaak in natuurgebieden. 
Juist de kleinste Lakenvelders waren 
geliefd omdat het kasteel dan groter 
leek. Het zijn erg mooie en herkenbare 
koeien. Het is levende kunst.  
 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Fries Roodbont 

 

 

 
 

 
 

  

Engelse naam: Friesian Red 
and White cattle  

Hoe zeldzaam? 415 dieren 
Status: Bedreigd 
 
Waar vandaan? Friesland 

Het dier is roodbont met een mooie 
donkerrode kop. Op het hoofd is vaak een 
mooi hartvormige stip te zien.  Ze werden 
vroeger vooral voor de melk gehouden. En 
nu zowel voor vlees als melk. Ook deze 
koeien kunnen wel meer dan 100.000 liter 
melk geven. Dit is op dit moment het 
zeldzaamste koeienras. In 1993 waren er 
nog maar 17 koeien. Gelukkig hebben de 
boeren nu weer meer kalveren gefokt. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Fries Hollands 

 

 

 
 

 
 

  

Engelse naam: Dutch 
Friesian cattle  

Hoe zeldzaam? 3000 dieren 
Status: Bedreigd 
 
Waar vandaan? Friesland en 
Noord-Holland 

Het dier is zwart-wit gevlekt.  
Vroeger was dit de bekende zwartbonte 
melkkoe. Nu worden ze zowel voor vlees 
als melk gehouden. 
Het beroemde standbeeld in Leeuwarden 
van ‘Ús Mem’ is een koe van dit ras.  Uit dit 
ras is de moderne zwartbonte melkkoe 
gefokt. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Maas-Rijn-IJsselvee 

 

 

 
 

 
 

  

Engelse naam: Meuse-Rhine-
Yssel cattle  

Hoe zeldzaam? 20.000 dieren 
Status: normaal 
 
Waar vandaan? Langs de 
grote rivieren 

MRIJ koeien zijn rood-wit gevlekt (vaak meer 
wit dan rood). Deze koeien worden nog steeds 
voor de melk en het vlees gehouden. De kalfjes 
van deze koeien zijn stevig. Die brachten vooral 
vroeger meer op dan kalveren van andere 
melkkoeien.  
Deze koeien lijken heel dik. Ze  kunnen ook veel 
melk geven als ze gewoon ruwvoer krijgen zoals 
gras en hooi. Zij hebben minder brok nodig. Dat 
is een voordeel voor de boer, want brok is duur. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Groninger Blaarkop 

 

 

 
 

 
 

  

Engelse naam: Groningen 
White Headed cattle  

Hoe zeldzaam? 2370 dieren 
Status: Bedreigd 
 
Waar vandaan? Groningen, 
Utrecht en Veengebieden, 
zoals het Groene Hart. 

 

De typische vlek (blaar) rondom het oog 
maakt deze koe herkenbaar.  
Deze koeien werden gehouden voor de 
melk en het vlees. Nu zijn ze vooral 
populair bij biologische boeren. Biologische 
boeren willen zo weinig mogelijk 
medicijnen op hun boerderij gebruiken. 
Dus kiezen ze voor koeien zoals 
Blaarkoppen die niet zo gauw ziek worden. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



Brandrood Rund 

 

 

 
 

 
 

  

Engelse naam: Deep red 
cattle 

Hoe zeldzaam? 1000 dieren 
Status: Bedreigd 
 
Waar vandaan? Grote rivieren 

De vacht is donkerrood met slechts iets wit op 
het hoofd en wit aan de staart en de benen.  
Deze koe had een dubbel doel: melk- en 
vleesproductie. Deze koeien zie je nu vaak in 
natuurgebieden. Daar zijn ze heel  geschikt 
voor. De koeien zijn tevreden met het gras en 
de planten die er groeien. Ze kunnen zich prima 
redden ook als het kouder wordt en hebben 
niet de hulp van een boer nodig als ze een kalf 
krijgen. Wel moet de boer direct na de 
geboorte het kalf oormerken. 

Vee van eigen bodem, het behouden waard 



De Witrik 

 

 

 
 

 
 

 

Engelse naam: Coloursided 
White Back cattle  

Hoe zeldzaam? 500 dieren 
Status: Bedreigd 
 
Waar vandaan? Heel 
Nederland 

 

De rug van dit dier is wit, de zijkanten en het 
hoofd zijn gespikkeld.  
Deze koeien worden net als vroeger voor de 
melk en het vlees gehouden.  
In verschillende delen van Nederland zoals 
Zeeland, Zuid-Holland en Friesland waren er 
boeren die een voorkeur hadden voor koeien 
met deze aftekening. Dat blijkt uit de 
verschillende namen die het dier kreeg: 
Aalstreep, Witrik, Ruggeling en Wytrêch. Daar 
bedoelen ze dezelfde aftekening mee. 

 Vee van eigen bodem, het behouden waard 


