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De Lakenvelder: producent van een
smaakvol stukje mals vlees
Toerend door den lande kom je her en der liefhebbers van zeldzame huisdierrassen tegen. Zo ook in het Gelderse Laren. Daar loopt
bij de historische boerderij van familie De Vries een mooi koppel
Lakenvelderkoeien in de omringende weilanden. Passend bij de oude
boerderij en het landschap. Romke de Vries is niet alleen een liefhebber van deze dieren, maar hij fokt er inmiddels zes jaar mee. Daarnaast
maakt hij deel uit van het bestuur van de Stichting Lakenvelder Vlees.
Deze stichting zet zich in voor het vermarkten van alleen het beste
Lakenveldervlees.
Romke de Vries is afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Voordat hij zijn
boerderij begon, was hij werkzaam in de
voedingsmiddelenindustrie. Een boeiende
baan, maar hij wilde wat anders en boer
worden. Hij zocht, samen met zijn vrouw,
een geschikte locatie met een agrarische

bestemming. Veel van het aanbod viel af.
Boerderijen met een klein erf waren er wel
te koop, maar er rustte geen agrarische
bestemming meer op. Die projecten waren
te beperkt en boden onvoldoende mogelijkheden. In 2006 vonden ze een mooie
historische boerderij met daaromheen tien

Romke de Vries omringd door
zijn Lakenvelders

hectare weiland. Achter op het erf stond
een loopstal die nog in goede staat was.
Inmiddels is de boerderij, die stamt uit
1850, intern aangepast aan de nu geldende
eisen.

Natuurlijk dekkende stieren
Romke had weinig ervaring in de veehouderij. Bovendien wilde hij grote investeringen voorkomen. De keuze viel op zoogkoeien. Je hoeft niet direct een grote
veestapel, melkquotum en mestrechten te
kopen, bij zoogkoeien kun je klein beginnen en de veestapel langzaam uitbouwen.
Maar welk ras? De exotische rassen vielen al
direct af. Het vaak moeilijk afkalven van
deze zware vleeskoeien vindt de veehouder
dieronvriendelijk. De keuze viel op de
Lakenvelders. Dit vanwege het gebruiksgemak en ze passen mooi in het landschap.
Romke kocht zes koeien en één kalf aan.
Van de zes waren er echter maar twee
drachtig. Dus werden er het eerste jaar
maar twee kalfjes geboren. Een daarvan,
een rode, heeft het predicaat K.S. (keurstamboek) verworven. Die is nog steeds,
evenals vijf van de aangekochte dieren, op
het bedrijf aanwezig.
Vanaf het eerste jaar maakte het bedrijf
gebruik van natuurlijk dekkende stieren. De
stier in de wei is niet alleen gemakkelijker, je
hoeft de tochtige koeien met kalf niet meer
te isoleren; de stier gaat zelf op zoek en doet
zijn werk. Maar het grote voordeel is ook dat
bij het onderling uitwisselen van stieren de
bloedspreiding groter is. De kleinere fokkers
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die gebruikmaken van de ki moeten een
keuze maken uit een te kleine populatie.
Jaarlijks worden er circa 35 dekstieren goedgekeurd, een smalle basis, aldus Romke.
De huidige veestapel omvat dertien drachtige koeien, vijf pinken en vijf meststieren.
Dit seizoen wordt weer een nieuwe dekstier
ingezet. Na het afkalven van de koeien gaat
hij de wei in. Naast de afgekalfde koeien
dekt hij ook de pinken. De stier blijft twee
cyclussen bij de koeien. Dit om eventuele
terugkomers nogmaals te dekken. Daarna
gaat hij terug naar zijn eigenaar om daar
zijn werk te doen.
Romke heeft stalruimte voor twintig volwassen dieren en tien stuks jongvee. De
grootte van zijn veestapel is aangepast aan
het grondoppervlak. De geproduceerde
mest is in balans met de weilanden. Als voer
krijgen de dieren alleen gras, ook in de stalperiode. Bijvoederen is niet nodig. De boerderij beschikt over redelijk rijke weidegronden met eiwitrijk voer. Omdat het gebied
wat lager ligt, is er weinig last van droogte
met als gevolg voldoende grasgroei.

Stichting Lakenvelder Vlees
Het Lakenvelderrund is als eerste zeldzaam
rundveeras opgenomen in de Slow Food
Ark van Smaak. Van de circa vijfhonderd
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stiertjes die jaarlijks worden geboren, zijn er
maar weinig die als fokstier worden ingezet.
Voor de afzet van de niet-fokwaardige
exemplaren is in 2010 door drie fokkers de
Stichting Lakenvelder Vlees opgericht, met
als doelstelling het promoten en vermarkten van het Lakenveldervlees. De stichting
neemt alleen stierkalveren af waarvan beide
ouders over een minimale bloedvoering
van 88 procent beschikken. Dit is conform
de Europese norm voor raszuiverheid.
Het vlees wordt niet als kalfsvlees in de
markt gezet. Het is te rood en te rijp van
smaak. Om onderscheidend te zijn is gekozen voor de naam ‘Jong rundvlees’. Om de

exclusiviteit van het product te garanderen
blijven de kalveren de eerste vier tot zes
maanden bij hun moeder. Deze zoogperiode is erg belangrijk voor de ontwikkeling en
de kwaliteit van het vlees. Omstreeks
november worden de kalveren gespeend.
Ze worden daarna door geselecteerde mesters uniform afgemest tot een leeftijd van
maximaal twaalf maanden. Daarna worden
de kalveren onder optimale omstandigheden geslacht bij door de stichting geselecteerde en gecontroleerde, kleinschalige
slachthuizen. Het vlees wordt vervolgens
afgenomen door gerenommeerde slagers,
zoals topslagerij Hesseling in Purmerend en
ZeldzaamHuisdier
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Lebouille in Born. Na het bewerken distribueren die het onder voornamelijk horecabedrijven in het topsegment. Het vermarkten van de achtervoeten is geen probleem.
Anders ligt dat bijvoorbeeld bij de voorvoeten. De stichting onderzoekt nu wat de
beste manier is om het gehele karkas op een
goede manier te vermarkten.
Wat betekent dit nu voor de fokkers? Door
hun stierkalveren te leveren aan dit vleesproject helpen zij het ras in stand te houden
en te promoten. En erg belangrijk: hun
kalfsvlees verdwijnt niet meer als kiloknaller in de supermarkt, maar op de bordjes
van gasten in de sterrenrestaurants. Zo krijgen hun dieren een meerwaarde. De stichting koopt de afgemeste stiertjes van de
mesters en zorgt verder voor de afzet. De
winst die de stichting maakt, wordt uitgekeerd aan de fokkers.

De dag van de Lakenvelder
Op zaterdag 3 september wordt weer de dag
van de Lakenvelder georganiseerd. Een
aantal fokkers stelt dan belangstellenden in
de gelegenheid om kennis te maken met
hun bedrijf en de mooie dieren. Op enkele
bedrijven kan men zelfs kennismaken met
het ‘Jong rundvlees’. Diverse bedrijven hebben hun medewerking toegezegd. De open
dag van vorig jaar was zeer succesvol. De
deelnemende bedrijven konden de gehele
dag door honderden geïnteresseerde bezoekers verwelkomen.
Romke is ervan overtuigd dat het dit jaar
weer het geval zal zijn.=

De deelnemende bedrijven aan de dag
van de Lakenvelder zijn te vinden op:
www.lakenvelderrund.nl
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ZeldzaamLEKKER recept
Jong Lakenvelderbiefstuk
op de barbecue
Naast de ZeldzaamLEKKER-website worden er regelmatig evenementen georganiseerd waarop producten van onze erfdieren worden gepromoot. Zo ook tijdens
het 25-jarig jubileum van het Centrum
voor Genetische Bronnen. Voor een
internationaal gezelschap organiseerde
de SZH een excursiedag, met als afsluiting een barbecue met ZeldzaamLEKKER- producten.
Kempisch heidelam van het spit met
muntsaus en couscous, Jong Lakenvelderbiefstuk met mierikswortelsaus, twee
salades met yoghurtsaus van melkschaYoran Jacobi roostert Lakenvelderbiefstuk, foto: Baaf Vonk,
www.baafvonk.nl

pen en een kaasplankje met Brandrodekaas en twee melkschapenkazen met
een vijgencompote stonden op het
menu.
Chef-kok Baaf Vonk met assistenten
Yoran Jacobi (zie foto) en Lotte Wouters
waren verantwoordelijk voor dit feestmaal. Binnenkort kan iedereen van zijn
gerechten genieten, want op de Nationale Dag van het Levend Erfgoed zal hij
ook zijn kunsten vertonen op het ZeldzaamLEKKER-plein.
Nu zijn er wellicht weinig lezers die een
lam aan het spit zullen rijgen, maar zo’n
biefstukje bij de barbecue is een aanrader. Wilt u er nog van genieten, wees er
dan snel bij, want dit seizoensproduct is
van april tot augustus beschikbaar.

Ingrediënten
3 kilo jong Lakenvelderbiefstuk
(uit één stuk)
Olijfolie
Verse tijm
Peper
Zout
Bereiding
Marineer de biefstuk met de olijfolie,
verse tijm, peper en zout en laat intrekken. Zorg ervoor dat de barbecue goed
heet is en leg de biefstuk er aan elke zijde
tien minuten op. Zo wordt het vlees aan
de buitenkant knapperig bruin en gekarameliseerd en aan de binnenkant mooi
rood. Laat het vlees even rusten en serveer het daarna in plakken.
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De taken van het projectbureau zijn onder andere het promoten van
de oorspronkelijke rassen en het ondersteunen van fokkerij. De
Nationale Dag van het Levend Erfgoed (NDLE) is het moment waarop
alle rassen, hun producten en diensten gepromoot worden. Ook op
het gebied van fokkerij is er een opmerkelijk resultaat geboekt.
In een project is destijds onderzoek gedaan
naar de genen die de witrikkleur veroorzaken. Als vervolg daarop heeft het projectbureau voor een Belgisch onderzoek naar
de witrikkleurslag monsters verzameld bij
Witrikfokker Van der Veen.
Dit genetisch onderzoek blijkt nu een
belangrijke bijdrage te leveren aan het
bestuderen van het ontstaan van mutaties
en de gevolgen daarvan. Zeldzame rassen
hebben dus nog steeds een wetenschappelijke waarde. Meer over dit onderzoek
staat elders in dit blad (pagina 5, ‘Uit de
kennisbank’).
In het kader van het promoten van de rassen vindt op de Nationale Dag van het
Levend Erfgoed (NDLE) de lancering van
de zeldzaamLEKKER-website plaats: dé
promotie van producten en diensten van
ons levend erfgoed.

Friese rassen
Het Werkverband Friese rassen maakt een
brochure over de Friese rassen en waarvoor ze in te zetten zijn. Deze wordt geïllustreerd met sprekende voorbeelden uit
de praktijk. Zo is er ruim plaats voor de
beschrijving van het vermarkten van producten van de Friese rassen. Om belangstellenden nog enthousiaster te maken,
staan er bij elk product bijzondere recepten die je doen watertanden.
De brochure is gemaakt om onder ande-

ren hobbydierhouders, landgoedeigenaren, gemeentebesturen, kinderboerderijen, natuurbeheerders en producenten van
streekproducten en onderwijsinstellingen
duidelijk te maken dat de Friese rassen
perspectief bieden voor de toekomst.
Dit project wordt gebruikt als pilot om
regionale netwerken te vergroten en om
de streekrassen onder de aandacht te
brengen bij een gericht publiek uit de
omgeving.

Websites en CMS-systeem
Social media zijn niet weg te denken uit de
nieuwe vorm van communicatie. Daarom
zijn we een jaar geleden begonnen met
een zogenoemd CMS-systeem, waarbij
stamboekverenigingen op gebruiksvriendelijke en goedkope wijze een frisse website kunnen inrichten.
Inmiddels hebben verschillende stamboeken daarvan gebruikgemaakt, zoals Stichting de Witrik, de Blaarkopstichting en de
Barnevelderclub. Sinds kort is ook de Vereniging Lakenvelder Runderen aan de slag
gegaan met een nieuwe website in dit
CMS-systeem.
Toestemming
De websites maken het delen van informatie gemakkelijk, maar bedenk wel dat
voor het overnemen van informatie of
foto’s altijd toestemming gevraagd moet
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Kinderboerderij Groot Scholtenhage
te Haaksbergen ontvangt bord ter
promotie van het Brandrode ras

worden aan zowel de schrijver als de fotograaf. Dit is dus een reminder voor iedereen die zich bevindt op het web.

Kalveren op kinderboerderijen
Inmiddels zijn er op vijf kinderboerderijen
Brandrode kalfjes van fokkers geplaatst in
het kader van het project ‘Lease een kalf
van zeldzaam ras’.
De Vereniging het Brandrode Rund heeft
gezorgd voor een mooi bord ter promotie
van dit koeienras en levert haar aandeel in
de educatie over zeldzame rassen.
Nu kinderboerderijen de mogelijkheden
hebben ontdekt van het plaatsen van een
kalf van een zeldzaam ras, wordt dit project in het najaar uitgebreid naar andere
rassen en andere locaties, zoals kastelen,
landgoederen of groenscholen.

ZeldzaamHuisdier

13

