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Joost Huĳbregts: ‘We benutten alle raakvlakken
tussen de verbredingsactiviteiten’

Jos en Joost Huĳbregts en Annelie Bruers
Jos en Joost Huĳbregts en
Annelie Bruers vonden
overlevingskansen in een
professionele verbreding
Riel
van de activiteiten op het
vleesveebedrĳf.

Activiteiten: vleesvee, zorgboerderĳ, boerderĳcamping, hoevewinkel, ‘veranderĳ’
Ras:
Belgisch witblauw, hereford,
lakenvelder
Kalvingen: 60 kalvingen
Website: www.vanhetzandeind.nl

H

et Belgisch-witblauwfokbedrĳf ‘van
’t Zandeind’ uit het Noord-Brabantse
Riel plaatste zich in de jaren negentig –
en de jaren daarna – in de kĳker met tal
van keuringssuccessen in Nederland.

Meester in
verbreding
Fokker, zorgboer, landbouwgids, natuurbeheerder, campinguitbater, winkelbediende, createur. Op het bedrĳf ‘van ’t Zandeind’ zĳn
ze van vele markten thuis. En dat op een doordachte manier.
Jos Huĳbregts: ‘Met alleen fokken van witblauwen was het einde
verhaal. We moesten professioneel verbreden om te overleven.’
tekst Guy Nantier

Aan de basis van deze successen staan de
nakomelingen van Galopeurdochter Clarisse van de Roetweyer. Op de ki verschenen toen eveneens de stieren Remco (v.
Dandy) en Marco (v. Torrero) van ’t Zand-

eind ten tonele. In hun spoor volgde later
nog Piraat van Prokes (v. Davidson). De
drie stieren bouwden een succesvolle carrière uit: Remco en Marco in de gebruikskruising, Piraat in de raszuivere fokkerĳ.

Joost en Annelie betrekken de kinderen bĳ kleine taken op het erf
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Hennie’s Veranderĳ biedt plaats aan 40 tot 50 personen

Maar sindsdien is er heel wat water naar
de zee gevloeid op het tot dan uitsluitend op de fokkerĳ gerichte bedrĳf van
Jos Huĳbregts (65). ‘We hebben de juiste
stappen gezet op de juiste momenten’,
zo vat de ondernemer kort samen. ‘Met
alleen fokken van vleesvee was het einde
verhaal. We moesten professioneel verbreden om te overleven.’

Gespecialiseerde zorgboerderĳ
In 2005 werd door zĳn inmiddels overleden echtgenote Hennie een zorgboerderĳ opgezet voor één-op-éénbegeleiding
van kinderen met autisme. Jos vertelt:
‘Hennie, die een sociaalpedagogische opleiding had en in een zorginstelling
7920, jong stierkalf van Piraat x Harpon

Individueel sanitair voor elke campingast

werkte, vond er de opvang ondermaats.
Zĳ heeft de zorg daarom naar huis gebracht.’ De activiteit is sindsdien een
flink uit de kluiten gewassen zorgboerderĳ geworden, die nu wordt voortgezet
door Annelie Bruers, de vriendin van Jos’
zoon Joost. ‘Gemiddeld zĳn er achttien
deelnemers die we na schooltĳd enkele
uren opvangen,’ vertelt Annelie (26). ‘De
kinderen zĳn nooit allemaal op hetzelfde moment aanwezig, zodat de één-opéénbegeleiding verzekerd blĳft. Voor de
begeleiding hebben wĳ tevens vĳf enthousiaste medewerkers in dienst.’
Alleen op zaterdag, om de veertien dagen ook op zondag en in de vakantieperiode verblĳven de kinderen de hele dag
op de boerderĳ. Dat wringt niet met de
activiteiten op de boerderĳ. ‘We proberen de kinderen juist te betrekken bĳ
kleine taken op het erf,’ geeft Joost
Huĳbregts aan. Joost (30) is na zĳn agrarische studie en na enkele jaren als
voedingsadviseur gewerkt te hebben, ingetreden in het bedrĳf van vader Jos.
’Het mooie aan dikbillen is dat ze uitermate geschikt zĳn voor activiteiten van
een zorgboerderĳ vanwege hun hoge
aaibaarheidsfactor.’

Natuurvlees van hereford
In 2007 startte het bedrĳf met het afmesten van de stieren. Het bedrĳf zocht
afzet voor het vlees en vond die via een
samenwerking met de lokale supermarkt De Boerenschuur. ‘De supermarkt
beschikt over verschillende ambachtelĳke versafdelingen en kruidenierswaren’,
verhaalt Jos met trots. ‘In de ambachtelĳke slagerĳ ligt sindsdien de “Rielse
biefstuk” van onze stieren.’
Er werd ook een test met rosévlees gehouden, maar het eindproduct bleek te
duur voor de supermarkt. Daarop zochten en vonden ze samenwerking met de
driesterrenkeurslager Van Hest uit het
naburige Goirle. Van Hest was al afnemer van het vlees van de reformekoeien
van de familie Huĳbregts. ‘Van Hest wil-

Promotie in alle eenvoud

de wel de meerwaarde van rosé betalen.’
Van ’t Zandeind mest het jongvee af tot
een geslacht gewicht van 325 tot 330 kg.
De prĳs voor deze rosédieren onder het
jaar is 7,50 euro exclusief btw per kilogram.
In 2010 deden de eerste hereforddieren
hun intrede op het bedrĳf. Joost: ‘We
wilden een ander stukje vlees kunnen
bieden aan de mensen die natuurvlees of
vlees met smaak wilden. Een hereford
heeft een vetrandje aan het vlees en
intramusculair vet in het vlees.’ Vader
Jos kocht enkele dieren bĳ herefordfokker Hans Toorneman uit Enter. Later
kocht hĳ de hele veestapel op, waaronder
de befaamde Schroorsma Gerbrich 2 P,
een preferente stammoeder. Joost: ‘Het
herefordras is in aantal een van de grootste rassen in de wereld. Het zĳn
bovendien winterharde dieren die mogelĳkheden bieden voor natuurbeheer.
Met de herefords beheren we nu zo’n
25 hectare park van landgoed “De Hoevens”.’
De herefordstieren worden afgemest als
os. De karkassen van de ossen en reformekoeien – zo’n 350 tot 400 kg geslacht
– worden gerĳpt bĳ keurslager Van Hest
en er versneden. Het vlees wordt er verkocht onder het etiket ‘Natuurvlees Van
’t Zandeind’.

Kroket en allergeenvrĳe burger
In 2012 maakten de lakenvelders hun
opwachting op het bedrĳf. Het waren
dieren van een buurman die oorspronkelĳk als dragerdieren fungeerden voor
embryo’s van de herefordkoeien. ‘Toen
bleek dat topchefs het vlees van lakenvelders superieur vonden, zĳn we ze
gaan houden en afmesten, ’ verhaalt Jos.
Ook de afzet van het ossenvlees en reforme koeienvlees van de lakenvelders
loopt via keurslager Van Hest.
Sinds een half jaar wordt er ook vlees
van de witblauwen, van de herefords en
van de lakenvelders aan huis verkocht.
Vlees dat door keurslager Van Hest werd
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Vlees van de lakenvelders beschouwen topchefs als superieur

gerĳpt en versneden, wordt door Joost
en Annelie verpakt in porties, geëtiketteerd en diepgevroren. ‘Voor vers vlees
van “van ’t Zandeind” sturen we de
klanten door naar Van Hest en de Boerenschuur,’ legt Jos uit. ‘Wĳ verkopen
enkel diepvriesvlees voor de prĳs die de
keurslager ook vraagt. Anders werkt de
samenwerking niet.’
Die samenwerking met Van Hest wordt
met de dag intensiever. Met de keurslager werden de Belgisch-witblauwvlees-

Met de winterharde herefordkudde
produceert het bedrĳf natuurvlees
Jos Huĳbrechts ontwikkelde de lakenvelder
vleeskroket met keurslager Van Hest
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kroket, de lakenveldervleeskroket, de
herefordvleesburger en de allergeenvrĳe
lakenveldervleesburger ontwikkeld. ‘Bĳ
de allergeenvrĳe vleesburger zĳn geen
toevoegmiddelen of bewaarmiddelen gebruikt.’ Inmiddels staat de creatie van
een soort bitterballensnack op de plank.

Hennie’s Veranderĳ
Sinds een aantal jaren is er een boerderĳcamping op het bedrĳf. De camping met
geasfalteerde paden is volledig omheind,
zodat ouders met kinderen niets hoeven
te vrezen. Er werd ook een grote omheinde speeltuin gecreëerd. Elke staanplaats heeft de beschikking over eigen
sanitair. ‘Wakker worden tussen de koeien vinden de gasten zalig,’ zegt Joost, die
de sense of commerce of ondernemingszin van vader Jos in de genen heeft. ‘De
camping werd vorig jaar verkozen tot
derde beste Nederlandse camping in de
klasse “charmecampings”. In de Zooverbeoordeling behalen we 9,74 punten van
de 10.’
De boerderĳcamping is inmiddels ook
een verlengstuk van de boerderĳ geworden. Joost: ‘De campinggasten kopen
vlees voor de barbecue of gaan met een
vleespakket naar huis. We benutten zodoende alle raakvlakken van de verbredingsactiviteiten.’
In 2016 werd Hennie’s Veranderĳ ingehuldigd. ‘Dat was een wens van Hennie
die we hiermee postuum hebben gerealiseerd,’ geeft Jos aan. Het is een modern
ingerichte ruimte, die is aangebouwd
aan een bestaande stal. Voorheen was de
oude bindstal van de negentiende-eeuwse boerderĳ de uitvalsbasis voor de
excursies. ‘In de nieuwe ruimte kunnen
vergaderingen, boerderĳ-excursies, familiereünies, bedrĳfsuitjes en allerlei
feestjes worden georganiseerd. De Veranderĳ biedt plaats aan 40 tot 50 personen en bezit modern, rolstoeltoegankelĳk sanitair.
‘Een bedrĳfsexcursie bĳvoorbeeld begint

hier met koffie of thee met gebak. De
oude bindstal is ingericht met oude boerengebruiksvoorwerpen, zodat de bezoekers ook een mooi beeld krĳgen van het
boerenleven van toen tot nu. Ook unieke
oude boerenfilmpjes worden gedraaid’,
vertelt Jos. ‘Na de bedrĳfspresentatie
gaan we naar de dieren, die kunnen worden bekeken, geaaid, gevoerd en zelfs
geknuffeld. Daarna is er nog mogelĳkheid tot oud-Hollandse spelen, een lunch
of een barbecue met uitsluitend eigen
producten.’ Joost vervolgt: ‘Maar alles is
mogelĳk. Klanten vragen, wĳ draaien.’

Geen stress
Het vleesveebedrĳf telt nu 25 witblauwe
moederdieren, 10 moederdieren van het
herefordras en 25 moederdieren van het
lakenvelderras. Daarnaast treffen de bezoekers ook pluimvee, geiten en ezels
aan op het bedrĳf. Drie rundveerassen,
valt dat wel nog te behappen? Joost: ‘Lakenvelders en herefords vragen allebei
weinig aandacht. Het zĳn winterharde
dieren, kalven natuurlĳk af en groeien
op gras. Beide rassen passen in het concept natuurvlees.’
Begin januari ging de vernieuwde website in de lucht om alle activiteiten van
het bedrĳf overzichtelĳk aan het brede
publiek te kunnen presenteren. Jos Huĳbregts: ‘De koeien zĳn bĳna een randgebeuren geworden op ons bedrĳf. En nee,
de verbreding voelt helemaal niet stresvol. Je moet alleen een goede rolverdeling aanhouden en regelmatig overleg
met elkaar plegen.’
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan. Aan Nederlandse keuringen voor
fokvee en mestvee blĳven Jos en Joost –
ondanks de drukke activiteiten thuis –
vaste deelnemer. Zo behaalde het bedrĳf
in 2016 nog het algemeen kampioenschap op de mestveekeuring te Schagen
met een Lenniedochter uit… jawel, Clarisse van de Roetweyer. Jos en Joost, haast
in koor: ‘Witblauw blĳft wel ons ras.’ l
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