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Ko€ien op een 'gekfaakt' grasvelal aan het Irdig Erf in Utr€chL (Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvolal)

DooÍ onze íedacteut

Dekoehoortin hetlandschap

langs h€t ÁrnsteÍdam-Riinkanaal, over de
Amst€rdarnsertraatweg, de catharijneslnr, t9 aPRtt. De boer zet zijn koe
gel en alanmet de gapendeko€ien lichting
stal dan ln de wei. De m€este N€winkelcentrum Hoog Cathartn€. De tracnders €n ook de koeien z€lf zijn het schap. zonder maatreg€len om alewelde
Acti€voeren ic vroeg opstaan. Beeds om tor J@pt bli cen vel4l€ vol hondènpoep aan
nl€t mee eens, stellen landschapibe- gang te stimuleren, denken de actievo€r- vijfuur vanochtend voegdeVatrSlobb€zich het Ledlg Drf. De koeien worden ultgelarncÍr. Z! b€rcrt€li. Yatroclrtend clên dersr ril over zev€njaaÍ ,ÍOproceot van alle btj twee koelenr taantie 363€n Tineke 200, den. KorveÍ plaatst hekkcn om de kalv€reÍ\
stulde grond in Utr€cht, on- koelen pem.Nnent op ital sta|lr. ,,Xocien en twee kalveren, Elb.iiS 295sr Tineke 245, €Á strooit otro, Van Slobbe sp4nt ichrikvan Thomas Yàn slobbe. dlrec- verdwun€nult het landschap.D€ overgrote D€ koelen zljn v.n boer Hllbrand KoweÍ. dÍaad. Het bÍaakltgaend stul{ie grond ts
van de SticbtingwAirde die zich inzet
meerdeÍheid van Íle Nederlandersls daaÍ Hobbelend op zijn tractor rijdt (orver van- 'g€ktaake door h€t'hoeienk(ak€rscollechct behoud vÀnhet Nedcrlands€ laodtegen. Toch laten we het gebeuÍen,"
ult het nooÍden de stad Utrecht binnen: tie?. Í. Ve'|,org'íog' Pagjnazl
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'Wij willentoch
ooknaatbuitenl

I. venolgvan pagiÍa 1lDe kraakactie kan beginnen, Twee demonstranten ontlollen een spandoek
metde tekst'operatieKoevoet'.ze
pdkken Ylaggetjes
in de gxold en
halen graszaadtevoorschijn,om
straksuit te delen.Annickde Witt.
medewerkervanVanSlobbe,pla[t
fwee wilde appels en een meidoorn. ,,De koeienhebbener plezier in", roept boer Koíver. Van
slobbe:,,Het is vooÍ hen eendagie
uit."
Het conceptvan de actie luidt
dat koeienals het ware zelf, ,,ten
einderaad",actievoerenom Íuimte in hetlegelandschapop te eisen.
ActievoerderAnke wijnja: ,,we
hebben in de Randstadgezocht
naareenstutjegrond dat al langer
dan eenjaar braaklieÍ. Net als bij
echtekmakacties."Eengroot bord
m€ldt dat eenploj ectontwikkelaar
op deze plaats in samenwerkilg
met de gemeenteUtrecht stadswoningen,bedrijfsruimteen parkeervoorzieningengaat bouwen,
,,Datbordstaathier al heellang."
Boer Koíver reinigt het achterwerk van de koeien alie zichzelf
hebbenbevuild tijdens het transport in de openveewagen,
Hij vertelt dat koeienin de wei helemaal
niet zo slechtzijn voor het milieu,
zoalsde strengemestregelsdoen
vermoeden.
Korver:,,Ik houd mijn
eigen koei€n negenmaandenper
jaar bui[en. sommlgeboelendenkelr eenpaar eulo meeÍ te verdienen door de koeienop stal te hou-

den,Maarhet is nietbetervoorhet
milieu, als je alle milieu€ffecten
meerelt.op sfal houdenkost meer
energie.Je moet het gras van het
land halen en krachtvoergebruiken. En het verplicht injecteren
van mest doodt alle bodemleven.
Daardoor komen er ook minder
weidevogels
op af." Die etenmestvliegen,en die komenvooralaf op
echtekoeienvlaaien.
De ureo verstrijken.De políti€
schittert door afwezigheid. van
slobbe:,,Ik hoop niet dat ze ons
wegsturen." Actievoerder \ryim
schermer: ,.We hebben wel een
vergunning gekregenom te demonstreren,maar we hebben in
het middengelatenof er koeienbij
zoudenzijn." Voorbijgangerskijken op en wald€len door,buspassagiersturen slaperignaárhet tafereel, eenenkelefiets€rstapt af en
vraagwat er aan de hand is. ,,Een
circusl Of eensoort project?"Van
Slobbeschiette hulp. ,,Wij voeren
actietegenhetvakerop stal zetten
van koeien." De man steekt onmiddeuijk zijn duim omhoog.
,,Benik het meeeens,Wij mensen
willen tochook naaÍbuiten!"
Later komt de politie kijken en
besluitdedemonstrantenmet rust
te laten. ook schoolkinderenkomen het'koeienkrakerscollectieF
v€rsterken.ze krijgen spandoeken
met het woord 'Boe!'van slobbe:
,,veel kinderen hebbennog nooit
een ko€ gezien. ze denken dat
melk uit defabriekkomt."

