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De Dag van de Lakenvelder
De eerste zaterdag van september is sinds 2007 de Dag van het
Platteland. De Vereniging Lakenvelder Runderen (VLR) wilde hier
graag bij aansluiten en organiseerde zaterdag 4 september haar eerste Dag van de Lakenvelder.
Op de Dag van de Lakenvelder op zaterdag 4 september brachten tussen de 1600
en 1700 bezoekers een bezoek aan de
veertien deelnemende bedrijven.
Een van de bedrijven was dat van Hessel
Wessels Boer in Schuinesloot.

Kasteelkoetje
Tijdens een bezoek aan zijn bedrijf doet
Hessel de historie van het Lakenvelderras
uit de doeken. Het Lakenvelderrund, vaak
ook het kasteelkoetje genoemd, komt al
voor op schilderijen van Nederlandse
meesters uit de 17e eeuw.
Omdat er steeds meer dieren met een
lakenveldachtige tekening voorkwamen,
werd er in 1918 in Nederland een stam-

boek opgericht, dat door gebrek aan
belangstelling in 1931 werd opgeheven.
De rundveeverordening uit 1950, die
bepaalde dat er alleen gefokt mocht worden met stieren van een erkend ras, betekende bijna het einde van het niet erkende
Lakenvelderras.
Bij de inventarisatie van de SZH in 1976
bleken er nog 500 Lakenvelders over te
zijn, waarvan slechts 100 met de juiste
typetekening. In 1979 werd er een fokkersclub opgericht en daarna nam het aantal
dieren weer gestaag toe. Deze fokkersclub
werd in 1997 omgezet in de Vereniging
Lakenvelder Runderen. De VLR telt inmiddels 350 fokkers en het aantal dieren
bedraagt circa 3000 stuks.
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Hessel met zijn informatiemateriaal

Het Lakenvelderrund, met zijn opvallende
brede witte band over rug en buik, is een
origineel Hollands ras. Een uniek ras, met
een zeer goede vleeskwaliteit en een unieke smaak van het malse vlees, zoals blijkt
uit diverse smaaktesten. Juist door deze
eigenschappen is de Lakenvelder deze
zomer als het eerste Nederlandse runderras opgenomen in de Ark van Smaak.

Gepensioneerd geoloog
Hessel is de vierde generatie eigenaar
en de eerste Wessels Boer die de boerderij daadwerkelijk bewoont. Voorheen
woonden er altijd pachters. Hij is hier in
1997 komen wonen na zijn pensionering
als geoloog bij de Shell. Hij koos voor
de Lakenvelder op zijn bedrijf vanwege
de typische aftekening en de geschiktheid van het ras om goed te presteren
bij een extensief management. De boerderij omvat circa 23 hectare weiland en
ongeveer hetzelfde oppervlakte bos. De
fokprestaties met de Lakenvelders bleven
niet onopgemerkt en zo kon het gebeuren
dat in maart 2006 de SZH hem het predicaat ‘Erkend Fokcentrum’ toekende.
De eerste jaren, toen het koppel runderen

nog klein was, maakte Hessel gebruik
van sperma van de KI Samen-stier Sterk.
Na het uitbreiden van de kudde, wat
mogelijk werd doordat er steeds meer
verpachte grond vrijkwam, loopt er nu
een eigen stier in de wei. De huidige stier,
Rein, geboren in april 2009 met vader
Meindertsz, wordt twee zomers aangehouden. Daarna wordt hij vervangen door een
nieuwe jonge fokstier.
De veestapel is inmiddels uitgegroeid
tot circa twintig moederdieren en het
nodige jongvee. Eén van de nog aanwezige moederdieren, de op 2 juni 2000
geboren Sophie van het Lotter, die het
predicaat Waardevolle Fokkoe (WF) heeft,
kan als stammoeder van de huidige
kudde worden gezien. De vaarskalfjes die
aan de gestelde eisen voldoen, worden
aangehouden voor de fokkerij. Ook de
De waardevolle fokkoe Sophie van het Lotter
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stierkalveren, die op een leeftijd van tien
maanden door de foktechnische commissie van VLR worden beoordeeld, worden
als ze zijn goedgekeurd, aangehouden
of verkocht. Voor de stiertjes gelden wel
zwaardere keuringseisen dan voor de
vaarskalveren.
Hoogtepunt in Hessels fokkerscarrière is
de goedkeuring van drie fokstieren. Ze
zijn alle drie verkocht. Eén is naar een
fokker in Tilburg gegaan, een andere naar
een bedrijf op de Veluwe en de derde is in
Noord-Holland terechtgekomen.
Hessel heeft niet alleen Lakenvelderrunderen, maar ook andere zeldzame
rassen. Zo heeft hij nog een Belgisch
paard, een Gelders paard, een toom
Lakenvelderkippen en enkele Blauwe
Texelse schapen. Een echte liefhebber van
de zeldzame huisdierrassen. =

Column
O-man-itus
Dé topstieren bij Holstein van dit
moment zijn O Man en zijn zonen.
Waar je ook in de wereld kijkt, op alle
stierenkaarten staan ze in de top 10. Ze
worden dus ook massaal ingezet.
Logisch ook als je naar de fokwaarden
kijkt, niet alleen hun productie is op
orde, maar ze scoren ook hoog op
levensduur en gezondheidskenmerken.
In een tijd waarin niet alleen productie
telt, maar ook dierwelzijn is dit een
goede zaak. Bovendien is in de Holsteinfokkerij het massaal gebruiken van
één bepaalde stier niets nieuws. Kijk in
de stamboom van willekeurig welke
Holsteinkoe en je zult dezelfde namen
tegenkomen: Bell, Elevation, Sunny
Boy etc. Tot zover klinkt het allemaal
goed. Maar er knaagt wel iets, uit het
oogpunt van diversiteit. Er is hier een
serieus probleem. Het is een oude
genetische wet dat bij gebruik van
slechts enkele vaders en hun zonen de
inteelt snel toeneemt, de variatie
afneemt, en erfelijke gebreken de kop
zullen opsteken. Wat dat laatste betreft:
de twee bekende erfelijke gebreken
BLAD en CVM zijn een rechtstreeks
gevolg van het massaal inzetten van
Bell. Het behoud van verschillende rassen is noodzakelijk om de diversiteit in
stand te houden. Maar, ook binnen een
ras is het verstandig om diversiteit te
bewaren. Met de huidige ‘O-man-itus’
is het verstandig om soms ‘O Man: niet
dus’ aan te houden.
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