Patrick Groen vertrouwt op weerstand koe en kracht bodem

ʻDe boer de dokter
van de toekomstʼ
Patrick Groen uit Uitgeest (NH) streeft ernaar zo natuurlijk mogelijk te
boeren. Hij gebruikt geen antibiotica en kunstmest, maar gaat uit van
de weerstand van zijn koeien en de kracht van de bodem. De boer is de
schakel tussen de aarde en de kosmos, vindt hij. „Veel boeren zijn dat
alleen verleerd.”
Terug naar de oorsprong, is het motto van
Patrick Groen. Hij managet zijn bedrijfsvoering
vanuit een holistische benadering. Ik ben
absoluut niet zweverig, benadrukt de NoordHollander. „Ik pas kennis toe die al eeuwen
oud is en die boeren altijd al hebben gebruikt.
Als honderden jaren is bewezen dat iets
goed werkt; waarom zouden we daar nu
dan geen gebruik meer van maken? Ik heb
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de afgelopen twintig jaar veel gelezen: van
Rudolf Steiner tot Hans Moolenburgh. Ik heb
kennis en inspiratie opgedaan uit boeken
over natuurvolkeren en hoe die omgaan met
hun voedselproductie. Maar ik heb ook veel
geleerd door zelf te ervaren. Het gaat niet
allemaal vanzelf.”
De familie Groen boert al 360 jaar in
Uitgeest. Het bedrijf werd in 1972 vanwege

woningbouw verplaatst naar de huidige
locatie, op hemelsbreed een kilometer van de
oude boerderij. „Mijn vader is hier met tien
koeien begonnen, het is onvoorstelbaar hoe
hard die man heeft gewerkt. Verder hadden
we bloembollen en voederbieten en een paar
schapen voor de kerk. Vader wilde eigenlijk
dierenarts worden, maar moest op 18-jarige
leeftijd thuis komen werken, omdat zijn vader

Natuurlijk boeren

Tekst: Annemarie Gerbrandy
Beeld: Ellen Meinen

Patrick Groen vindt
het belangrijk dat het
bodemleven van zijn
percelen op orde is.
In zijn landerijen zijn
wel 200 verschillende
kruiden te vinden.
Kruiden houden de
koeien gezond, is zijn
filosofie.

In de in 2005 gebouwde stal is ruimte voor 235 koeien.

overleed. Na een paar jaar boeren vond hij
dat zo leuk, dat hij nooit meer anders heeft
gewild.”
Vader Dirk Groen begon op de nieuwe locatie
met een kleine Zuid-Hollandse stal. In 1978
werd er een stal voor 120 koeien bijgebouwd
en in 1982 een stal voor 80 koeien. De
ligboxenstal voor 235 koeien, waarin de
dieren nu gehuisvest zijn, dateert uit 2005.
„Mijn vader heeft zich in de jaren zeventig
gespecialiseerd in melkkoeien”, vertelt Patrick.
„De bloembollen- en akkerbouwgronden
werden omgezet in grasland. We zijn nooit
geforceerd gegroeid, we kochten eerst land
voordat we meer koeien gingen houden.”
Toen Patrick 20 jaar geleden in het bedrijf
kwam, werden er zo’n 120 koeien gemolken,
met een gemiddelde productie van 9.800 kilo
melk, met 4,20 procent vet en 3,30 procent
eiwit.

Het roer om
Patrick Groen boerde een jaar op dezelfde
manier verder als zijn vader. „Ik had de
middelbare agrarische school gedaan, maar
de stof die mij daar was aangedragen, druiste
tegen mijn gevoel in”, zegt hij. De jonge
Patrick ging met zijn vader praten: hoe pakte
zijn opa bepaalde zaken aan? Hij verdiepte
zich in een andere manier van boeren door
veel te lezen en cursussen te volgen. „Ik wilde
op mijn vierde al boer worden, maar toen ik
wat ouder was, leek het mij ook interessant
om iets met de gezondheid van de mens te
doen. Nu combineer ik beide zaken, door als
boer gezonde producten voor de consument
te produceren.”
De eerste stap naar een natuurlijkere manier
van boeren was het afbouwen van de
kunstmestgift. Acht jaar geleden stopte hij
ook met het toedienen van antibiotica. „Daar
moesten het land, de koeien en de boer wel
aan wennen”, zegt de Noord-Hollander. „Ik
kreeg hierin alle vrijheid van mijn vader,
hoewel hij zich wel eens zorgen maakte
over het voortbestaan van het bedrijf.” De
productie liep terug van 9.800 naar 6.000 kilo
per koe, maar Patrick had vanaf het begin
alle vertrouwen in de verandering van de

bedrijfsvoering. „Ik zag dat de nieuwe manier
van boeren ging werken. De natuur laat zich
niet foppen.”

Kaas- en vleesverkoop
Het gat in het inkomen door de flink lagere
melkgift per koe wordt gecompenseerd
door de verkoop van kaas, vlees en rauwe
melk aan huis. Patricks vrouw Angelina is
vier jaar geleden begonnen met Farmshop
De Oorsprong. Zij laat melk verkazen bij
kaasmakerij De Mekkerstee in Ouddorp (ZH),
waar elke week een tank melk naartoe gaat.
Ongeveer een keer in de zes weken gaat er
een koe naar de slager. Het gaat hier in de
regel om dieren die of niet meer drachtig
zijn of te weinig melk geven. De bedoeling
is om in de nabije toekomst een winkel met
kaasmakerij en kaasopslag bij het bedrijf te
bouwen en zelf kaas te gaan maken. Ook een
melktap is een wens van Patrick en Angelina.
Het vlees wordt via de eigen farmshop
afgezet, de kaas ligt ook bij de duurzame
supermarktketen Marqt in de schappen
en gaat naar de exclusieve horeca en het
buitenland. Verder wonen de klanten om de
hoek: we waren eerst boer tussen de boeren,
maar door de verstedelijking zijn we boer
tussen de burgers geworden, aldus Groen.
„We vinden het leuk om de burgers op een
positieve manier bij ons bedrijf te betrekken.
We willen hen vertellen hoe belangrijk het is
met de natuur te leven. Daarnaast zetten we
producten in de markt waarvan wij denken
dat er behoefte aan is en waarvan we de prijs
zelf kunnen bepalen. We stappen zelf op
onze potentiële klanten af, we leggen zelf de
contacten. Op die manier bouw je een mooi
netwerk op.”
De farmshop is voor een deel opgezet met
eigen geld en voor een deel door samen te
werken met externe partijen. Angelina is daar
heel creatief en zakelijk in, zegt Patrick. „We
werken met een open kostprijscalculatie. We
willen een eerlijke prijs voor onze producten.
We merken dat de consument best bereid is
die te betalen, zeker als je een goed verhaal
achter het product kunt vertellen.” Een
vleespakket weegt 8,5 kilo en ligt voor 100

Patrick Groen voert met de voermengwagen wortelgewassen (groenten),
kruiden (hooi en kuilgras) en vruchtgewassen (maïs).

euro in de farmshop. Het pakket bevat een
divers assortiment aan vlees, zoals biefstuk,
rosbief, rib-eye, runderlappen, gehakt en
sukade- of riblappen. Voor jong belegen
kaas betaalt de consument 14 euro per kilo,
oplopend naar 18 euro voor een kilo oude
kaas.

Constant rantsoen
Door de hoge gehalten in de melk – 5,32
procent vet en 4,18 procent eiwit – is er
ongeveer 7 liter melk nodig voor een kilo
kaas, in plaats van de gebruikelijke 10 liter.
Patrick laat een paar blokjes kaas proeven:
het product heeft een heerlijke romige en
kruidige smaak. „Vroeger lustte ik geen kaas,
totdat ik onze eigen kaas proefde”, zegt hij.
„Ik wist niet dat kaas zo lekker kon zijn.”
Groen streeft ernaar om zo weinig mogelijk
veranderingen in het rantsoen door te voeren.
„Daardoor lukt het altijd om kaas van de
melk te maken, ook bij de wisselingen van
het seizoen. We melken in een 2 x 14-stands
zij-aan-zij melkstal, ik moet niets van een
melkrobot hebben. Bij ons is de zuurtegraad
vet altijd 0,2, bij een melkrobot is dat vaak
twee tot drie keer hoger. Dat leidt tot
smaakafwijkingen en kwaliteitsverlies van de
melk.” 

De koeien worden gemolken in een 2 x 14-stands zij-aan-zij melkstal. Patrick
wil niet met een melkrobot melken. „Bij ons is de zuurtegraad van vet altijd
0,2, bij een melkrobot is die vaak twee tot drie keer hoger.”
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Groen is door de verstedelijking boer tussen de burgers geworden. „We
vinden het leuk om de burgers op een positieve manier bij ons bedrijf te
betrekken.”

Groen laat elke drie maanden de
melk scheikundig onderzoeken op
zaken als cholesterol, omega 3 en 6 en
ontstekingsremmers. Uit die onderzoeken kan
hij veel informatie halen. Ondanks het hoge
vetpercentage is de cholesterolwaarde en het
lactosegehalte van de melk laag. „Kinderen
met een lactose-intolerantie kunnen onze
melk bijvoorbeeld wel drinken. Ik ben er nog
niet helemaal uit hoe dat kan. Daarnaast is
het soortelijk gewicht van onze melk veel
hoger dan het gemiddelde van 1,03: bij
de kaasopbrengst scheelt dat ongeveer 25
procent vergeleken met het gemiddelde. Moet
je nagaan hoeveel verborgen rendement dat
geeft!”

Oude strandwal
De zorg voor de bodem is voor Patrick Groen
een zeer belangrijk onderdeel van zijn
bedrijfsvoering. Hij heeft 68 hectare grasland,
9 hectare maïs en 46 hectare natuurland, van
Landschap Noord-Holland en Stichting Hooge
Weide. De bodem heeft een gemiddelde
zuurtegraad (pH) van 7. Hoe natuurlijker je
werkt, hoe beter de bodem functioneert, stelt
hij. De grondsoort is zeer divers: zand, zavel,
klei en veen. „We zitten hier op een van de
oudste strandwallen van Nederland”, legt de
melkveehouder uit. „Er vindt hier onder de
grond nog steeds een proces van eb en vloed
plaats. Dat zie je onder andere terug aan de
bijzondere plantjes die hier groeien, zoals

De mest van de koe bepaalt welke grassen en (on)kruiden er groeien, aldus
Groen.

zilverschoon. In onze weilanden groeien meer
dan 200 verschillende kruiden en ook klaver
doet het hier goed. De planten en kruiden
hebben allemaal hun eigen geur en smaak.
Dat proef je terug in de melk en de kaas.”
Patrick laat twee verschillende soorten
kuilgras ruiken: kuilgras dat hij aan de
kalveren en aan de koeien voert. „Ruik je het
verschil?” vraagt hij. „Op elk perceel is de
samenstelling van het gras weer anders. Ik
ben al 20 jaar aan het kijken wat er met de
koeien gebeurt als ze op een bepaald perceel
lopen. Land waar veel ijzer in zit, geeft ander
gras dan land met fosfaatfixerende grond.
Op dat land dalen de gehalten, daar moet
je de koeien niet te lang op laten lopen. En
wat dacht je van de invloed van de leidingen
die door je land lopen? Dat moet je niet
onderschatten. Ik heb veel tijd geïnvesteerd in
onderzoek naar de verschillen in werking van
de bodem. Dat is de basis onder ons bedrijf.”

Kunstmest en antibiotica
De melkveehouder heeft al 15 jaar geen
kunstmest meer gestrooid. Mest uitrijden
gebeurt bovengronds, Groen heeft daarvoor
ontheffing van de rechter gekregen. Goed
gerijpte mest is goed voor de opbouw van
de bodem, benadrukt hij. „Ik hoef niet de
maximale productie van mijn land te halen, ik
vind het belangrijker dat het bodemleven op
orde is. Ik doe aan kringlooplandbouw: wat ik
erin stop, krijg ik ook weer terug. De mest van

de koe bepaalt welke grassen en (on)kruiden
er groeien. Dat heeft de koe dan weer nodig
om gezond te blijven. Zo krijg je een mooie
wisselwerking.”
In 1 gram goede grond zitten meer goede
bacteriën dan het aantal mensen dat op
aarde leeft, vervolgt Groen. „Er leven allerlei
organismen die signaalstoffen uitscheiden,
stoffen die als transmitters voor enzymen
dienen. Verder moet voor een vruchtbare
bodem de verhouding stikstof-koolstof op
orde zijn. Daar spelen wormen bijvoorbeeld
een belangrijke rol in. We hebben ook
kleine paddenstoelen in het land staan, die
probiotische stoffen uitscheiden. De koeien
nemen die stoffen via het voer weer op. Dat is
zoveel beter dan antibiotica.”
Want antibiotica zijn op het bedrijf van
Groen uit den boze. Hij gebruikt al acht jaar
geen antibiotica meer. „Antibiotica betekent
letterlijk ‘tegen het leven’. Wij zijn juist voor
het leven. We gaan ervan uit dat de kruiden
in het (kuil)gras de koeien gezond houdt.
Bovendien komen antibiotica via de mest in
de bodem terecht, dat is niet goed voor het
bodemleven.” Maar wat doet Groen dan
wanneer een koe ziek is? „Alles hier op de
boerderij is gericht op het voorkomen van
problemen. We vragen minder van onze
koeien, we gaan uit van de eigen weerstand.
Mocht een koe toch niet beter worden, dan
kijken we naar alternatieven. We maken
bijvoorbeeld zelf colloïdaal zilverwater,
een middel dat al voor de ontdekking van

Bedrijfsgegevens
Patrick (41) en Dirk (72) Groen hebben een
melkveebedrijf met 200 melkkoeien en 125 stuks
jongvee in Uitgeest (NH). Patrick en Angelina
(33) hebben vijf kinderen: Kelvin (12), Fleur (11),
Jennifer (10), Michella (5) en Justin (2). Dirk Groen
werkt nog volop in het bedrijf mee. De koeien
geven 6.000 kilo melk, met 5,32 procent vet en
4,18 procent eiwit. De gemiddelde leeftijd ligt op
6,8 jaar. De zwart- en roodbonte Holsteins die van
oorsprong op het bedrijf lopen, worden gekruist
met Jersey- en Brown Swiss-stieren, om wat
robuustere koeien te fokken. De pinken en koeien
worden drachtig door natuurlijke dekking.
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Patrick Groen streeft ernaar zo natuurlijk mogelijk
te boeren. Er wordt geen kunstmest gestrooid en
geen antibiotica gebruikt. De koeien krijgen aan
het voerhek een rantsoen met wortelgewassen,
vruchtgewassen (maïs) en kruiden (kuilgras/hooi).
Daarnaast krijgen ze maximaal 5 kilo krachtvoer
per dag. Het bedrijf heeft 123 hectare land: 68
hectare grasland, 9 hectare maïs en 46 hectare
natuurland. De grondsoort is heel verschillend:
veen, klei, zand en zavel. In de graslanden groeien
200 soorten kruiden. De koeien lopen in het weideseizoen dag en nacht buiten. Angelina Groen
is vier jaar geleden Farmshop De Oorsprong

De kalveren krijgen een speciale brok: ecologisch kalvervoer met 30 tot 40
verschillende kruiden.

penicilline als antibioticum tegen infecties
werd voorgeschreven. Het is een duur, maar
effectief middel, dat wel 600 tot 1.000
verschillende schadelijke bacteriën kan
doden. We laten een ziek dier natuurlijk niet
doodgaan. Als boer heb je een zorgplicht.”

Natuurlijke dekking
De 200 koeien van Groen kunnen inmiddels
wel tegen een stootje. Hij heeft de zwart- en
roodbonte Holsteins, die van oudsher op
het bedrijf lopen, gekruist met Jersey en
Brown Swiss. De veehouder doet niet aan
kunstmatige inseminatie, hij denkt dat koeien
die op een natuurlijke manier worden gedekt,
sterkere dieren worden. De pinken worden
gedekt met een Jersey-stier, voor een wat
lager geboortegewicht. Op dit moment heeft
Groen de stier Trenton P tussen de pinken
lopen, een hoornloze Jersey-stier die hij van
KI Samen heeft gekocht. De koeien laat hij
drachtig worden van een Brown Swiss-stier.
„Brown Swiss vererft wat robuustere dieren. Ik
denk dat die beter in ons systeem passen.”
De koeien lopen al vroeg in het seizoen, eind
maart/begin april, dag en nacht buiten. Vorig
jaar gingen de melkkoeien pas 22 november
weer naar binnen, de pinken half december,
vertelt Groen. „Een koe kan van april tot
november wel 100 kilo afvallen, maar de
kwaliteit van het vlees wordt beter als het
bewegingsapparaat actief blijft”, legt hij uit.
Hij streeft ernaar zoveel mogelijk vers gras

in de koeien te krijgen, door ze twee à drie
dagen op een 2 tot 4 hectare groot perceel te
weiden. „Ik schaar de koeien in op 2.000 kilo
droge stof per hectare.” In het najaar worden
de percelen wat groter, tot 8 hectare. „De
koeien eten heel veel, ze grazen het gras kort
af. Je ziet dat ze ook op plekken grazen waar
een mestvaalt ligt, omdat de mest niet stinkt.”

Kruidensamenstelling
Groen voert met de voermengwagen aan
het voerhek wortelgewassen in de vorm
van groenten, kruiden in de vorm van
hooi en kuilgras en vruchtgewassen in
de vorm van maïs. „Ik denk dat die drie
voedingscomponenten heel belangrijk zijn.
Het is net als bij mensen: de koeien moeten
veel soorten producten eten, niet een te
eenzijdig rantsoen.” Voerleverancier ABZ
Diervoeding levert een brok op basis van
non-GMO-grondstoffen. De koeien krijgen
maximaal 5 kilo krachtvoer per dag.
De Noord-Hollander voert zijn kalveren,
droge koeien en melkkoeien ook brokken
met speciale kruidensamenstellingen, die hij
betrekt van Hubert Cremer, een producent
van voedingssupplementen met kruiden in
Duitsland. Cremer maakt ecologisch kalvervoer
met 30 tot 40 verschillende kruiden, laat
Groen zien en ruiken. „De kalveren doen het
er prima op.” De brokken voor de melkkoeien
hebben een kruidensamenstelling die is
gericht op het voorkomen van leverbot,

De jongste kalveren worden in groepjes van drie of vier in iglo’s gehouden.
De kalveren doen het buiten erg goed, vindt Groen. Zijn vrouw Angelina is
verantwoordelijk voor de kalveropfok.

wormbesmettingen en luchtweginfecties.
„Niet alleen de koeien nemen die stoffen op,
ik heb het idee dat ook het kalfje in de koe er
vitaler van wordt. Zodra het embryo begint te
groeien, krijgt dat gelijk wat van deze stoffen
mee.”

Fosfaat
De melkveehouder maakt zich niet druk over
de fosfaatwetgeving. „Wij moeten ook dieren
afvoeren en we worden ook belemmerd in
groei, het blijft een onzeker verhaal. Toch
denk ik dat we uiteindelijk toegaan naar een
koe, een pink en een kalf per hectare, net als
vroeger. Daar kun je je tegen verzetten, maar
je kunt er ook op anticiperen.”
Patrick Groen denkt dat hij met zijn
bedrijfsvoering op de goede weg zit, maar
het is een proces van de lange adem, besluit
hij. „Hier lukt ook wel eens iets niet, je
moet niet denken dat het allemaal vanzelf
gaat. Onze koeien geven nu 6.000 kilo melk,
mogelijk kunnen we toe naar 7.000 kilo. Dat
is toch twee ton meer. Verder denk ik dat
het vak ‘boer’ het beroep van de toekomst
kan worden, als we meer in samenhang met
de natuur gaan produceren. De boer kan de
dokter van de toekomst zijn, hij heeft alle
instrumenten in handen om producten in de
markt te zetten die de gezondheid van de
mens bevordert. De boer is de schakel tussen
de aarde en de kosmos. Hij is het alleen
verleerd.” 

begonnen en verkoopt daar kaas en vlees. De
vleespakketten worden in de farmshop afgezet,
de kaas gaat ook naar de supermarktketen Marqt,
exclusieve horeca en het buitenland. De kaas wordt
nu nog gemaakt bij kaasmakerij De Mekkerstee in
Ouddorp, maar het is de bedoeling een eigen kaaswinkel met kaasmakerij en kaasopslag te beginnen.
Er wordt ook melk aan huis verkocht. De rest van
de melk wordt geleverd aan zuivelfabriek Farmel.
Groen heeft de potentie om in de toekomst alle
melk te verkazen. Hij boert niet biologisch, maar
sluit niet uit dat hij in de toekomst gaat omschakelen naar een geheel biologische bedrijfsvoering.
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