Melkveehouder Kees van Gaalen:

‘Onze koeien hebben oerkracht’
Sinds Kees van Gaalen van kaasboerderij

Noorderlicht

kruiden

aan zijn koeien voert, ziet hij hun
conditie verbeteren. Koeien weten
wat ze nodig hebben – ze hebben
een zelfmedicatievermogen – en
zo kreeg Kees het idee voor een
voedselbos. Voor dier én mens.
Tekst: Gineke de Graaf / Foto’s: Edith Finke
“Onze koeien hebben oerkracht”, zegt Kees
van Gaalen. “Daar bedoel ik mee dat de
Blaarkop een sterke, karaktervolle en sobere koe is, die goed ruwvoer kan omzetten in melk. Maar ondanks dat hadden de
koeien wat gezondheidsproblemen, twee
jaar na de verhuizing van ons bedrijf van
Alphen aan de Rijn naar Noordeloos. Op zich
niet vreemd dat ze uit balans raakten door
verandering van omgeving. Eerst boerden
we op kalkhoudende rivierklei, nu op klei op
veen.
Die onbalans was voor mij een reden om
een cursus te volgen van de DLV: ‘Vooruit
met het kruid’. Daar leerde ik bijvoorbeeld
dat onze ijzerhoudende grond mineralen
bindt, waardoor deze voor het vee minder
beschikbaar zijn. En dat je die mineralen
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een kuur van zes weken met een kruidenmengsel van weegbree, pompoenpitten,
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zelf wat ze nodig hebben.
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voedselbos geboren. Daar
kunnen de koeien regel-
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afgaande op zijn reukorgaan de kosmi-

routes kleine voedselbossen aanleggen en

het bloed zit, wordt de doorbloeding van de

sche krachten volgt, zijn hele activiteit
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koeien geven we ook lindespint. Dat is het
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plukken. En via info-borden lezen ze meer
over het voedselbos voor koe en mens.”

