
LEKKERKERK | ,,Die zwart-bonte
met die grote hoorns, heet Dui-
velskop. Ze lijkt op een duivel en
heeft het nummer 666,’’ zegt Piet
de Bruijn van Zorgboerderij De
Hoekse Sluis in Opperduit, ge-
meente Nederlek.
De gasten hebben sommige dieren
bijnamen gegeven zoals Brillo en
Dirk. Alle koeien en kalveren in de
wei komen nieuwsgierig op De
Bruijn aflopen zodra hij het land
inloopt.
Het is een bonte verzameling van
rassen: Maas-Rijn-IJssel, Lakenvel-
der, Blaarkop, Verbeterd Roodbont
Vleesras, Zwart-bont, Piëmontees
(een Italiaans vleesras) en Mont-
béliarde uit de Jura. ,,Ik wil laten
zien dat meer is dan alleen zwart-
wit gevlekte koeien, zoals som-
mige mensen denken. Maar het
ras moet hier wel passen. Het is
een gebied met een zachte bodem,
dan moet je een licht koetje heb-
ben. Geen Belgische dikbil. Over
het algemeen zijn roodbonte
koeien iets rustiger dan zwarte. En
dat is de bedoeling; ik wil mak

vee, dat ook rustig blijft als er kalf-
jes zijn.’’ De Bruijn heeft 26 jaar
een melkveebedrijf gehad met 30
koeien. Totdat in 2008 al het land
om zijn bedrijf als natuurgebied
werd bestempeld. Uitbreiden was
niet meer mogelijk.
Piet en zijn vrouw Ewa draaiden
de knop om en begonnen een
zorgboerderij. Ewa runt het zorg-
gedeelte, waar mensen met een
psychische stoornis of met handi-
caps terecht kunnen voor dagbe-
steding. Piet gaat over het natuur-
beheer en zijn koeien zijn bevor-
derd tot gebiedsbeheersers. De
koeien lopen zoveel mogelijk lek-
ker los.
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Gezocht:de idealezorgkoe
GROENE HART |Bij melkveehouders is de grote zwart-
witte Holstein-Friesian populair vanwege de grote
melkgift. Die koe heeft echter vrijwel geen spieren.
Zorgboerderijen melken doorgaans niet en houden
koeien voor de vleesproductie. Met het oog op hun

meewerkende cliënten zoeken ze rassen, die bekend
staan om hun rustige, vriendelijke karakter. Zo duiken
er steeds meer verschillende koeienrassen op in het
Groene Hart. Leuk voor in de wei, en lekker op tafel.
HANS-PAUL ANDRIESSEN

Opkomst bijzondere koeienrassen door toename zorgboerderijen

OUDERKERK A/D IJSSEL |
De vijftig Lakenvelders zijn
de trots van Pieta en Gerrit
Vonk Noordegraaf van
boerderij Den Dikken
Boom. Het is een opval-
lende koe door het witte
laken op de rug. ,,Ze staan
bekend als rustige, vrien-
delijke dieren en worden
veel gehouden op kinder-
boerderijen. Als onze gas-
ten helpen met voeren, is
het fijn dat ze een beetje
mak zijn,’’ zegt Pieta Vonk
Noordegraaf. De keuze
voor dit Oudhollandse ras
heeft alles te maken met
de ommezwaai die ze vijf
jaar geleden maakten. ,,We
hadden een melkveebedrijf
met Holstein-Friesian-
koeien. Er kwam een ruil-
verkaveling aan en we
stonden voor de keus gro-
ter worden of iets anders
doen.’’ In overleg met de
kinderen besloten ze te
stoppen met melken en be-
gonnen een zorgboerderij
met aangepaste vakantie-
woningen en een dagbeste-

dingsruimte. Een deel van
hun land werd natuurge-
bied. ,,We zochten een
vleeskoe die past bij de
boerderij uit 1820. Het is
een makkelijke, sobere koe.
Het vlees is van superkwa-
liteit. Bij smaaktests komt
dit vlees als beste uit de
bus. Dat komt omdat de
koe langzaam groeit. We
zijn lid geworden van de
Vereniging Lakenvelder
Runderen, die het ras in

stand wil houden.’’ Omdat
Lakenvelders vroeger vaak
in bezit waren van de adel,
werden ze ook wel kasteel-
of parkrunderen genoemd.
In de jaren ‘70 dreigde de
Lakenvelder uit te sterven.
Maar het dier maakt een
comeback: er staan zeker
weer drieduizend Laken-
velder runderen ingeschre-
ven bij het Nederlands
stamboek.
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‘Er isveelmeerdan
alleendezwartwit
gevlektekoe’

VLIST| ,,Veel vleeskoeien
kunnen agressief zijn als
ze gekalfd hebben, maar
Marchigiana’s zijn dan
heel lief en makkelijk te
benaderen,’’ zegt Esther
Hakkenberg, mede-oprich-
ter van zorgboerderij Vlist.
De van oorsprong Itali-
aanse koeien hebben een
rustig karakter en zijn zeer
mak. ,,Daarom heb ik voor
dit ras gekozen. De jon-
gens die in de zorgboerde-
rij werken kunnen zo de
stal in, ze kunnen er prima
mee werken.’’ Voor de foto
haalt bewoner Danny van
Velthoven (20) de elfjarige
Quasela even uit de stal.
,,Je kan alles met haar
doen. Ze is gigantisch lief.
Quasela, Sara, Vera, Caro,
Mysteria en Pelle, het zijn
prachtig witte, kolossale
dieren. Ze staan in Vlist
het hele jaar op stal,
omdat de boerderij geen
grond heeft. Tien jaar gele-
den heeft Hakkenberg
haar eerste Marchigiana
gekocht en is zelf aan het

fokken geslagen. De zes
koeien en hun kalfjes
lopen bij elkaar, de stier
staat apart. ,,Het is een
enorm formaat. Belgische
blauwen zijn massaal in de
breedte, deze zowel in de
breedte als in de hoogte.
Een volgroeide koe weegt
700 tot 900 kilo, stieren
kunnen zelfs 1200 tot 1500
kilo wegen.’’ Marchigiana-
vlees wordt in Italië als de-

licatesse beschouwd van-
wege de fijne smaak en de
lage vetconcentratie. Hak-
kenberg verkoopt pakket-
ten vlees aan particulie-
ren. Zorgboerderij Vlist
aan de West-Vlistdijk is
een woon-zorgboerderij,
die begeleiding en dagbe-
steding biedt aan mensen
met een verstandelijke be-
perking. Er wonen veer-
tien cliënten.

Italiaansereuzenmeteenrustig
karakter,zeermakenbenaderbaar

Z Gerrit Vonk Noordegraaf bij een van zijn koeien.
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‘Lakenvelder iseen0udhollandsras
enzie jeveelopkinderboerderijen’


