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Appels, kiwi’s en blaarkoppen
Tijdens de jaarlijkse ‘appelplukdagen’ was er op boerderij Nieuw
Slagmaat in Bunnik naast de oogst van de appels nog iets extra’s
te vieren. Deze dag kregen zij officieel van SZH de erkenning als
fokcentrum van Groninger blaarkoppen.
Op Boerderij Nieuw Slagmaat in Bunnik
wordt op kleine schaal allerlei vee gehouden. Er zijn koeien, paarden, schapen,
kippen, katten en een hond, die allemaal

hun eigen functie hebben. Nieuw Slagmaat noemt zichzelf dan ook wel ‘een
traditioneel gemengde boerderij in een
modern jasje’.

Het telen van diverse soorten fruit is de
grootste tak binnen het bedrijf. De Groninger blaarkoppen worden gehouden voor
het vlees dat verkocht wordt in de Landwinkel. Verder is er een paardenpension,
maisdoolhof, een klompenpad, wat kleinvee, zoals schapen en kippen, en wordt
er veel gedaan met educatie. Een aantal
dagen per jaar wordt er groots uitgepakt.
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Een broodje blaarkop hoorde bij de
feestelijke dag

Dan zijn er diverse open dagen zoals de
‘appelplukdagen’, waarbij de consumenten hun eigen appels kunnen plukken.
Nieuw Slagmaat ligt vlak bij Utrecht en
veel mensen weten hun weg naar de boerderij inmiddels wel te vinden.

Voorloper in ‘boer zijn’
Nieuw Slagmaat is een echt familiebedrijf,
waar Huub, Jeanette en Djûke van der
Maat met elkaar het werk dat er gedaan
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Educatiebordjes bij de koeien

moet worden, met zorg, plezier en veel
aandacht voor de omgeving doen. ‘Dat
is wat wij “boer zijn” noemen en daarin
lopen we voorop in Nederland’, zo stelt
boerin Djûke.
In 2011 kreeg Djûke voor haar voorlopersrol in ondernemerschap, duurzaamheid
en ketenverkorting het internationale
Nuffield Scholarship. Daarvoor reisde ze
onder meer naar Nieuw-Zeeland, Canada,
Australië, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Italië. Allemaal om kennis op te
doen en een netwerk op te bouwen.
En dat lukte. Bij terugkomst besloot ze om
kiwi’s te gaan telen. In 2016 had ze hiervan
een eerste kleine oogst. Nog steeds reist
Djûke zo nu en dan af naar het buitenland
en komen buitenlandse boeren op bezoek
om de Nederlandse landbouw te zien. In
2013 werd Djûke tot een van de vijf beste
agrarische ondernemers van Nederland
benoemd. In 2014 mocht ze in Brussel
de Europese Innovation Prize for Women
Farmers ontvangen.

Blaarkoppen niet alleen mooi
Al toen ‘opa Jan’ van der Maat koeien molk
op het gemengd bedrijf, boerderij Nieuw
Slagmaat, waren daar een aantal Blaarkopkoeien bij. Ook bij de vader van Djûke,
Huub van der Maat, was dit het geval.
De melkveehouderij is ongeveer tien jaar
geleden gestopt. De meeste koeien zijn
toen naar een collega-boer in de buurt
gegaan, maar uit liefhebberij mochten er
vier Blaarkoppen blijven. Toen het besef
groeide dat ze niet alleen mooi zijn op
de boerderij, maar ook als vleeskoe een
onderdeel van het bedrijf kunnen zijn,
werd besloten met de Blaarkoppen verder
te gaan fokken. Op dit moment bestaat

het koppel uit twintig stuks vrouwelijke
dieren.
Lokaal is de voorliefde voor de Blaarkop
van de familie Van der Maat wel bekend.
Met boerderijlessen en rondleidingen op
de boerderij is er veel aandacht voor de
koeien en gaan ze altijd even bij de koeien langs in het weiland. Kwaliteiten die
ze ervaren bij de Groninger blaarkoppen
zijn de robuustheid, het makkelijke afkalven, het rustige karakter, het fantastische
uiterlijk, het feit dat de koe geen ander
voer nodig heeft dan het eigen gras van
de boerderij, en – niet onbelangrijk – de
goede kwaliteit vlees.
Als fokdoel streven Huub en Djûke er dan
ook naar om deze basiskwaliteiten van het
ras te behouden en vooral ook het dubbeldoel. Aangezien zij niet melken, is het voor
hen van groot belang dat de koe niet neigt
naar een wat meer melktypisch dier, maar
ook goed gespierd blijft.

Weten wat je eet
Met het grote aanbod aan activiteiten
rondom de beleving van de dieren en
de producten is de boerderij van grote
waarde voor het dichter bij elkaar brengen
van consumenten en de oorsprong van
hun voedsel, zodat ze weten wat ze eten.
De boerderij is gunstig gelegen, net buiten Utrecht, en verbonden aan een paar
toeristische routes zoals het klompenpad.
Mede door het gebruik van sociale media
weet de familie van der Maat zich goed te
profileren richting het brede publiek. =

Zie ook: www.nieuwslagmaat.nl en
www.facebook.com/nieuwslagmaat
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