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Astrid van Telgen: ‘Professionele zorg,
herefordrundvee en akkerbouw versterken elkaar’
Astrid en Marc van Telgen
In Lelystad staan Astrid en Marc
van Telgen mede aan het roer
van een bedrĳf dat zorg, akkerbouw en herefordrundveehouderĳ met elkaar verenigt.
Activiteit:
Ras:
Aantal stuks:
Aantal ha:

Opmars in hereford
Lelystad

akkerbouw, rundveehouderĳ,
zorgtak en boerderĳwinkel
hereford
60 (inclusief jongvee)
30 ha natuurterrein

E

r waait een straffe wind over het erf
van Hoeve Vredeveld. De windmolen
draait op volle toeren en de nieuwe serrestal krĳgt met een serieuze krachtmeting
te maken. Midden in de Flevopolder, in
de gemeente Lelystad, runnen de families
Groot en Van Telgen een gemengd landbouwbedrĳf. Met twaalf medewerkers en
wekelĳks negentig cliënten is de zorgtak
een serieuze pĳler onder het bedrĳf.

Een fonkelnieuwe serrestal biedt de ruimte aan extra herefords
op het bedrĳf van de familie Van Telgen. De ontwikkelingen op
het gemengde bedrĳf gaan razendsnel sinds in 2006 is gestart
met een professionele zorgboerderĳ.
tekst Tĳmen van Zessen

In 2006 begon het toenmalige akkerbouwbedrĳf van Sjaak en Jan Groot met een
verbreding in zorg en kinderopvang. ‘Mĳn
vader Sjaak en ik zitten nu fulltime in de
zorgboerderĳ, mĳn oom Jan runt het akkerbouwbedrĳf en mĳn man Marc van
Telgen is met herefordkoeien gestart.
Marc heeft altĳd al met koeien willen werken en op een zorgboerderĳ horen eigenlĳk ook runderen’, vindt Astrid van Tel-

gen. Marc (30) en Astrid (28) leerden
elkaar kennen op de has in Dronten. De
start van de zorgtak ging hand in hand
met de bouw van een eenvoudige boogstal, die onderdak bood aan kippen, geiten, ezels, schapen en... vier herefords.

Mozaïek van gras en bos
‘Wĳ zĳn fan van de hereford, omdat het
een handzaam ras is, met een genetisch

Tĳdens het weideseizoen grazen de herefords in een natuurterrein van het Flevolandschap
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Het vlees vindt afzet via de boerderĳwinkel

hoornloze bloedlĳn. In combinatie met de
zorgboerderĳ is dat heel prettig. Het vlotte afkalfgemak pleit ook voor de hereford’, vertelt Marc.
Maar waarom herefords houden op de
vruchtbare bodem van de Flevopolder? Is
de grond niet veel te duur voor een sober
ras als de hereford? ‘De herefords verblĳven in het weideseizoen op een natuurterrein van het Flevolandschap’, legt Marc
uit. Astrid knikt: ‘Ze beweiden een gebied
van veertig hectare bos en grasland. Het is
een bĳzonder landschap, ontstaan bĳ het
testen van verschillende soorten singel-

Nieuwe stal versterkt economische betekenis van de herefords op Hoeve Vredeveld

planten die dienst moesten doen als erfbeplanting voor de boerderĳen in de polder.’
In het mozaïek van gras en bos zĳn de
herefordkalveren soms nauwelĳks vindbaar. Maar in zekere zin is het de oorspronkelĳke biotoop van de koe. ‘Bĳ dit
gure weer van vandaag, of bĳ heel warm
weer, zoekt een koe graag beschutting
tussen struiken en bomen. In de meeste
Nederlandse weilanden is die er niet’,
merkt Marc op.
De hereford staat bekend om het gemarmerde vlees. Het vlees is doorvlochten
met dunne sliertjes vet, die zorgen voor
smaak en een malse structuur. Astrid en
Marc betreuren het dat de reguliere handel deze eigenschappen zo weinig op
waarde weet te schatten. ‘De reguliere slager is geen goede keuze voor de afzet van
ons vlees. Het wordt al snel beoordeeld als
te vet en dan krĳg je niet de prĳs die het
verdient. We verkopen het vlees daarom
op de boerderĳ, in een eigen winkel. Elke
maand laten we een koe, stier of os slachten’, vertelt Astrid.
Een boerderĳwinkel in een dunbevolkt
gebied als Flevoland ligt misschien niet
voor de hand, maar vanwege de zorgtak
en de kinderopvang lopen er regelmatig
mensen in en uit. ‘De zorg, het rundvee
en de akkerbouw versterken elkaar en
hebben elkaar nodig’, bestempelt Astrid
het voordeel van een gemengd bedrĳf.
‘Dankzĳ de zorgtak staat er bĳ ons geen
duur betaalde winkeljuffrouw achter de
toonbank. En ook bĳ het vacuüm inpakken van het vlees helpen er cliënten van
de zorgboerderĳ.’

Geen krachtvoer, geen mais
Hoezeer de verschillende takken elkaar
ook versterken, de omzet uit de vleesveetak is relatief bescheiden. Het rendement
uit de herefords staat of valt met de lage
kosten. Het ras is sober, heeft weinig nodig. ‘In de winter staan de dieren op stal
en krĳgen ze onbeperkt hooi en kuil

van goede kleigrond. Ondanks die goede
grond is het ruwvoer schraal. Het is gewonnen in het natuurterrein of van de
bermen in de buurt, de bermen zĳn hier
breed en toegankelĳk’, zegt Marc.
Krachtvoer of mais komt er niet aan te pas
op Hoeve Vredeveld, alleen de eerste vier
weken na het spenen krĳgen de jonge dieren wat A-brok. ‘Koeien en ossen krĳgen
bewust geen brok, bĳ herefords leidt dat
tot extra vetaanzet en dat snĳdt de slager
er toch weer af’, zegt Marc wat cynisch.

Melken, maar de hereford blĳft
Om de economische betekenis van de
vleesveetak te versterken besloot Van Telgen vorig jaar een serrestal te bouwen. Op
dit moment telt de veestapel – groot en
klein – een omvang van zestig herefords.
In de potstal met uitloop is ruimte voor
groei van de aantallen herefords, maar
ook voor een melkveetak. De eerste twaalf
koeien worden inmiddels gemolken. Desondanks blĳft de hereford beeldbepalend,
verzekert Marc.
Marc zit sinds dit jaar zelfs in het bestuur
van het stamboek, the Dutch Hereford Society. ‘Ik vertegenwoordig de jongere generatie in het bestuur. Het is een echte
fokkerĳclub, ik hecht er waarde aan dat
er ook functionele dieren gefokt worden.
Een kalf met een gemiddelde maat kan
volgens Marc net zo gemakkelĳk een goed
eindgewicht halen, maar gaat bĳvoorbeeld langer mee dankzĳ sterker beenwerk. ‘Aan de beenstand valt in het
herefordras nog wel wat te verbeteren.
Dat wil ik onder de aandacht brengen bĳ
de herefordhouders.’
De windmolen draait nog steeds op volle
toeren op Hoeve Vredeveld. Het is een passende metafoor voor het bedrĳf, dat ook
op volle toeren draait en nooit stilstaat.
‘We schakelen dit jaar over op een biologische productiewĳze. En in september
gaan we voor het eerst ook met dieren
naar de keuring in Dalfsen.’ l
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