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Fokkerij en
beleving centraal
met Texas longhorns
Pioniers kun je de familie Adriaans best noemen, net als passievol, liefhebbers, maar ook ondernemers met veel ratio. Eerst met
hun holsteins, de laatste jaren steeds meer met Texas longhorns.
Ook in dit ras heeft fokkerij een voorname rol, de laatste jaren
aangevuld met beleving in een waar western-plaatje.
TEKST WIM VEULEMANS
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ven buiten Someren, op de grens van NoordBrabant en Limburg, loopt een koppel opvallende
en meteen ook unieke runderen: Texas longhorns.
Wie ooit een westernfilm heeft bekeken of wie is opgegroeid met ‘Little house on the prairie’, kent de dieren
wel, maar in Nederland zijn er maar een 50 stuks van te
vinden. De helft ervan loopt op het bedrijf van Marianne
Adriaans en haar man Martien. En dat maakt hun verschijning meteen uniek in het Nederlandse landschap.
Opvallend zijn de runderen dan weer door hun kleurenpracht, nog meer door hun enorme hoorns. Samen met
de bouw van de dieren zijn dat net de fokkerijeigenschappen waar Marianne de meeste aandacht voor heeft
in haar fokkerijvisie op de Texas longhorns.

Passie voor ondernemen en fokkerij
‘In 1990 begon ons verhaal hier op de boerderij in Someren’, vertelt Marianne. ‘Zowel mijn man als ik hadden de
droom van een eigen melkveebedrijf, maar een eenvoudige zoektocht was het niet. Maar het moest, het was

onze droom. Uiteindelijk zijn we hier gestart met
300.000 liter, 13 hectare land, een stal met varkens en
een veel te hoge kostprijs per liter’, lacht ze. Het echtpaar moest dus op zoek gaan naar oplossingen, extra
inkomsten generen met een beperkte omvang in land
en dieren.
Dat je hen beiden als ondernemers pur sang kunt omschrijven, bleek al begin jaren negentig. ‘Ons plan was
toen om te gaan investeren in fokkerij en zo meerwaarde te creëren’, verduidelijkt Marianne. Het resultaat van
hun ondernemerszin was er ook naar, met onder meer
een nummer-één-koe op de internationale fokwaardelijst. Fokkerij zit in alle vezels van het Diepenhoekbedrijf
en zijn eigenaars. Ze dragen dit ook uit naar de bezoekers op hun bedrijf, zelfs tijdens de bezoeken van verschillende scholen die langskomen. En die lijn is ook te
merken bij de Texas longhorns.
Het verhaal met deze westernrunderen begon voor Marianne in 2007. ‘Toen ontdekte ik dat het mogelijk was
om embryo’s richting Europa te halen. Maar eigenlijk
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Diepenhoek Texas Longhorn
Marianne (58) en Martien (59) Adriaans
25 Texas longhorns, 70 holsteins, 10 ha mais
BuitenEten, kookworkshops tussen de Texas
longhorns, verhuur tuktuks, e-choppers, tandems,
verkoop Texas longhornvlees, excursies en
fokkerijlessen aan scholen, boerderijbezoeken voor
basisschoolleerlingen

Marianne Adriaans
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Typerend bij Texas longhorns is hun kleurenpalet, onder meer hier bij stier Alejandro

was ik al veel langer gepassioneerd door die koeien. Het
verhaal, de setting van de tv-serie ‘Little house on the
prairie’, trok me zo aan. Dat was een jeugdherinnering
die ik absoluut tot werkelijkheid wou brengen.’
Tijdens een geplande reis naar de World Dairy Expo in
het Amerikaanse Madison trokken Martien en Marianne
ook naar familie die in Ohio woont. ‘In de buurt bezochten we een bedrijf met Texas longhorns waar we vanuit
Nederland al een afspraak mee hadden gemaakt’, vertelt
Marianne enthousiast. ‘Ik keek er bijna een hele dag de
ogen uit.’ Dat bedrijf was Dickinson Cattle, met circa
1000 dieren de grootste fokker met Texas longhorns in
de Verenigde Staten.

Twee fokkerijstrekkingen
In een eerste zending kwamen 20 embryo’s over naar
Nederland, later volgden nog eens 10 embryo’s. Telkens
uit Ohio. Ze kozen daarbij voor de beste dieren van het
ras met veel wereldkampioenen in de afstamming. ‘In
de fokkerij met Texas longhorns heb je twee strekkingen’, maakt Marianne duidelijk. ‘In de Texasfokkerij zijn
de koeien schraler, ze zijn smaller en minder bevleesd.
De Ohiofokkerij van Dickinson Cattle heeft meer mijn
voorkeur, die dieren zijn rijker bevleesd. Eigenlijk hebben het management en de omstandigheden bepaald
hoe de dieren eruitzien. In sommige streken was het
vlees niet het belangrijkste. De huid, de hoorns, zelfs het
vet om er kaarsen van te maken, waren belangijker.’
De eerste kalveren werden geboren in Someren en zijn
zo de basis van het huidige koppel.
‘In de eerste fase was het plan om ons volledig op de
fokkerij met de dieren te richten’, geeft Marianne aan.
‘Net zoals we dit nog steeds doen met onze holsteins.

Maar eenvoudig was het niet. Er was immers weinig
aanbod en je hebt toch bloedverversing nodig. Ook
omdat ik wat handel wilde gaan drijven met het ras
in Europa.’
In haar selectie heeft de vleesveehoudster aandacht voor
drie onderdelen bij haar dieren. ‘Ik wil grote horens
hebben, 60 inch (152 cm) is me te klein.’ Daarnaast fokt
ze richting ‘twisted’ of gedraaide hoorns en heeft ze
graag dieren met drie kleuren op één vacht, die dan ook
nog eens het liefst brindeld (gelijnd als bij een tijger),
spotted (met kleine vlekken) en roan (schimmel) zijn.
‘Gewoon een bruinrode vacht is me te gewoon’, geeft ze
lachend aan. ‘Vlees is niet het belangrijkste in mijn businessmodel. Maar de enkele exclusieve dieren die per jaar
geslacht worden, leveren wel heel veel geld op.’
Net als andere vleesveehouders ziet de Texas longhornfokker graag dieren met een sterke bouw. Dat de dieren
niet allemaal een kaarsrechte rug hebben, vindt ze geen
probleem. Vanuit hun geschiedenis – ze hebben vijfhonderd jaar in de vrije natuur gelopen – hebben de dieren
een enigszins holle rug. ‘Hierdoor hebben ze meer veerkracht, wat hen weerbaarder maakt’, vertelt ze. ‘In de
natuur zelf zul je zelden een dier zien met een perfect
rechte rug.’

Belang van kleuren
De oudste stier in het koppel, Alejandro, is hier een
voorbeeld van. De stier heeft een wat hollere rug, maar
Marianne is vooral fan van hem door zijn kleurenpracht.
‘Hij heeft inderdaad drie kleuren en horens van 80 inch.
Bovendien komt hij uit een Texaslijn en staat hij dus wat
verder weg van mijn kudde, die vooral uit de Ohiolijn
komt.’ De stier is geboren in België en voert terug op
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zijn. ‘Het zijn allesvreters, ze kunnen van gras met de
laagste kwaliteit vlees maken. Ze eten zelfs de wortels
van de cactussen op de prairie.’ Maar in de Diepenhoekstal krijgen ze gras en een beetje mais bijgevoerd, omdat
ze te weinig land voor de dieren hebben.
De dieren zijn ijzersterk en blijven het liefst dicht bij de
natuur. Ze worden oud, tot wel twintig jaar, en geven elk
jaar een kalf. Die kalfjes worden licht geboren, ze zijn
gemiddeld 35 kilo, en drinken onmiddellijk bij de moeder. Bij de moeder blijven ze tot het wintertijd is en ze
ongeveer zes maanden oud zijn. Tegen die tijd is hun
moeder alweer ver drachtig. ‘Onze oudste koe in het
koppel is van 2009 en heeft ondertussen al tien keer
gekalfd. IJzersterk is ze’, geeft Marianne aan.

Beleving met dieren en vlees

De lengte van de hoorns is een belangrijk fokkerijthema in dit ras

een bloedlijn met een wereldkampioen voor het ras in
de rangen.
Een ander beeld geeft de tweede stier, Billy the Kid. Hij is
afkomstig uit Duitsland en is een Ohiostier. Zijn pedigree is eveneens doorspekt met wereldkampioenen en
topdieren uit de stal van Dickinson Cattle. Onder meer
Drag Iron, drievoudig wereldkampioen, en Iron Queen
zijn in zijn bloedlijn terug te vinden. Ook bij Billy the
Kid is een prachtig kleurenpatroon aanwezig. Wie het
bedrijf bezoekt, krijgt van de eigenaar van de dieren een
uitgebreide uitleg over hoe kleuren kunnen evolueren
en vooral hoe ermee gefokt wordt. Die uitleg is ook terug te lezen op de website van het bedrijf, texaslonghorn.nl. ‘Zo kan het zijn dat een kalfje een dag na de
geboorte al een andere kleur heeft dan vlak na de geboorte. De kleuren evolueren met de groei van het dier
mee. Hoe de kleur bij de dieren evolueert, is zo boeiend
in de fokkerij met dit ras.’
Over de voeding van de dieren kan Marianne vrij kort
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Enkel de stieren verlaten vaak eerder het bedrijf. De
betere worden verkocht voor de fokkerij, de mindere
stieren worden tot os gemaakt. Op een leeftijd van ongeveer drie jaar worden ze dan geslacht. ‘Eigenlijk selecteer ik al vrij vroeg de dieren uit op basis van de hoorns
en de kleur en afstamming’, verduidelijkt Marianne.
Geslacht wegen de ossen dan ongeveer 350 kilo, 67 procent van het karkas is verkoopbaar vlees. ‘Ossen leveren
meer “vrouwelijk” vlees. Het vlees heeft wat meer een
wildsmaak en is vrij mager, maar wel heel mooi gemarmerd’, aldus Marianne Adriaans. ‘Ook in de afzet hebben we zelf onze weg moeten zoeken. Nederland was
immers niet bekend met het vlees van de Texas longhorns. Mijn eerste os heb ik verkocht aan een Rotterdamse slager, dat was best spannend. Maar de reacties
waren enthousiast’, vertelt ze trots.
Door de smaak, de structuur, maar ook door de manier
van versnijden – de Amerikaanse manier – is het vlees
vooral populair bij liefhebbers van barbecue. De achterhand van de dieren is wat minder uitgebouwd, de
grotere vleeshoeveelheid zit vooral in de midden- en
voorhand, wat vooral T-bones, brisket en tomahawks
oplevert. De koppen met de immense hoorns gaan naar
een gespecialiseerde taxidermist – iemand die dieren
opzet – waarna ze ook nog eens een 1000 euro kunnen
opleveren. Ook de huiden zijn gewild, maar die leveren
de vleesveehouder zelden iets op.
Waar in de eerste fase vooral de nadruk lag op fokkerij,
is er met de jaren ook beleving bijgekomen op Diepenhoek Texas Longhorns. Een oude stal werd omgebouwd
tot saloon, de boerderij kreeg een meer ranch-uitstraling
en tot slot kwam er ook het concept ‘BuitenEten’ bij.
‘Uiteindelijk verkoop je met je vlees ook een verhaal’,
vertelt Marianne. ‘De beleving die mijn dochter Wendy
en haar man Mark nu via hun concept “BuitenEten”
daaraan toevoegen, past perfect bij ons verhaal met de
runderen, eten onder een tent, tussen de dieren. Net als
het plaatje met onze saloon.’ Op die manier laat de longhornfokker mensen kennismaken met de dieren, het
verhaal eromheen en natuurlijk met het vlees.
Met het concept van hun dochter Wendy en haar man is
de toekomst van de Texas longhorns al verzekerd. En dat
ondanks de druk vanuit de Noord-Brabantse politiek.
‘Door de Brabantse stikstofregeling moeten we onze
melkveestal al tegen 2024 gaan ombouwen. Dan moeten
we op dat moment kiezen of we verder gaan met de
melkkoeien, maar de longhorns gaan zeker blijven’,
besluit Marianne stellig. l

veeteeltvlees OKTOBER 2021

VV10-BedrijfsRepo.indd 14

04-10-21 14:32

