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Bonte Bentheimers moeten
langzaam groeien en veel
bewegen.

Zeldzaam Nederlands ras
Algemeen

[Carolien Makkink]

Bonte Bentheimer heeft uitmuntende vleeskwaliteit

Tijdens de open dag van Stichting De Wederkerigheid stond de Bonte
Bentheimer centraal. “Het vlees van dit zeldzame ras is van uitstekende kwaliteit”, meent Frans Kaijser. Bezoekers laten het zich goed smaken.

Chefkok Leonardo Pacenti laat zien hoe worst wordt gemaakt.

Het Bonte Bentheimer Landvarken is
door de Stichting Zeldzame Huisdieren
erkend als zeldzaam oorspronkelijk
Nederlands ras. Het ras is robuust, rustig, vriendelijk en levendig. Ze hebben
goede moedereigenschappen en een
uitmuntende vleeskwaliteit.
Open dag
Op de open dag van Stichting De
Wederkerigheid in Driebergen stond de
Bonte Bentheimer centraal. Het ras vervet
gemakkelijk en de dieren worden extensief gevoerd om ervoor te zorgen dat ze
niet te snel groeien. Bonte Bentheimers
worden geslacht op een leeftijd van
ongeveer een jaar, als ze 120 kg wegen.
Frans Kaijser van Vleesch-Atelier
l’Empereur Boucherie Française te
Maartensdijk demonstreerde het uitsnijden van een karkas. De vetheid van dit
ras is goed te zien aan het karkas. “Het
vlees van de Bonte Bentheimer is van
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uitstekende kwaliteit”, meent Kaijser.
Leonardo Pacenti, chefkok van restaurant Toscanini in Amsterdam, bevestigt
dit. Hij laat zien hoe worst wordt
gemaakt. Pacenti gebruikt een mengsel
van vet en vlees (50/50 tot 60/40),
gekruid met zout, peper en venkelzaad.
Varkensdarm wordt gevuld met deze
‘farce’ en de worst wordt vervolgens
direct bereid op de barbecue.
De bezoekers van de open dag waren
enthousiast over de smaak van de worst.
Ook het ontbijtspek en de ham van de
Bonte Bentheimer vonden gretig aftrek.
Extensief
De varkens blijven op landgoed-zorgboerderij De Wederkerigheid vrijwel het
hele jaar buiten. Omdat Bentheimers
snel vervetten, zijn ze niet geschikt voor
intensieve houderijsystemen. Ze moeten
langzaam groeien en veel kunnen
bewegen.
Remi Hoeve houdt Bonte Bentheimers
op Terschelling. De biggen worden
gespeend op een leeftijd van acht à tien
weken en worden dan naar een natuurterrein gebracht, waar ze een groot deel
van het jaar zelf hun kostje bij elkaar
scharrelen. Dit extensieve houderijsysteem maakt het mogelijk voor de
biggen om te leren van de zeug. Na
ongeveer een jaar komen de varkens
van Hoeve weer thuis om te worden
afgemest. Ze krijgen dan onder meer
aardperen, die ze zelf mogen opgraven
in een soort strip-grazing-systeem.
Daarnaast krijgen ze rogge om de kwaliteit van het spek te verbeteren.
Landschapsontwikkelaar
De varkens wroeten de grond in het bos
om, waardoor sporen van mossen en
paddenstoelen worden verspreid. Het
omwoelen van de grond creëert kiemplekken en zorgt voor verjonging van
kruiden en bomen. Door wroeten in
vochtige bodems ontstaan poelen die
aantrekkelijk zijn voor kikkers en padden. Toch is er wel regulering nodig.
Varkens in natuurgebieden kunnen ook

schade aanrichten; sommige zeldzame
plant- en diersoorten kunnen verloren
gaan als de varkens ongestoord hun
gang gaan.
Varkens inzetten als landschapsbeheerders moet dan ook met beleid gebeuren, bijvoorbeeld door rekening te houden met de seizoenen. Vroeger was het
gebruikelijk om varkens in het voorjaar
op een open weide te houden. In de
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zomer deden ze zich na de oogst
tegoed aan de gewasresten op de
akkers en pas in het najaar werden ze
naar het bos gebracht. In het praktijknetwerk ‘Het varken als landschapsontwikkelaar’ worden de mogelijkheden
verkend om Bonte Bentheimers in te
zetten in natuurontwikkelingsgebieden.
Goed overleg met organisaties als
Staatsbosbeheer is hierbij essentieel.
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De vetheid van
de Bonte
Bentheimer is
goed te zien aan
het karkas.

