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Liefde voor  
Belgisch  

Witblauw
Drie keer per dag gaat boerin Gerda Tupker (58) ‘even’ al haar 
koeien langs om de dieren te voeren en te controleren. Van het 
vroege voorjaar tot de late herfst staan de dikbillen van het ras 
Belgisch Witblauw verspreid over verschillende weiden. In de 
winter gaan de dieren naar binnen en moet Gerda dus ook de 
stallen opstrooien. Zwaar werk, maar ze doet het met heel veel 
plezier, vooral ook omdat ze samenwerkt met haar man Jan 
(58), zoon Jeroen (31) en dochters Saskia (30) en Esther (27). 

Hoeve Ravenstein is een echt familiebedrijf!
Tekst: Jacqueline Leenders Foto’s: Tamar Koppel

Esther
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LandeLIjk Leven

Rondom de hoeve, op 25 hectare 
grond, kunnen de koeien  
heerlijk buiten lopen.

De kinderen Tupker zijn opgegroeid met de passie voor 

dieren en buitenleven die hun ouders delen. „Eigenlijk 

wilden mijn ouders 30 jaar geleden een melkveebedrijf 

starten, maar ze kregen geen melkquotum dus dat ging niet door. 

Puur uit hobby hebben ze toen twee koeien van het ras Belgisch 

Witblauw aangeschaft’’, vertelt Esther die marketing heeft gestu-

deerd en nu de pr van het bedrijf voor haar rekening neemt. Maar 

als het druk is in de boerderijwinkel staat ze ook gewoon het brood 

te snijden, want bij een familiebedrijf moet je van aanpakken weten.

Met de twee dikbillen werd op een natuurlijke manier verder 

gefokt en zo groeide de veestapel langzaam uit tot de ruim honderd 

koeien en kleinvee die ze nu hebben. Het fokken op een natuurlijke 

manier betekent voor de familie dat de dieren niet te jong worden 

gedekt en dat de kalveren opgroeien bij de moeder. „Gewoon zoals 

de natuur het bedoeld heeft’’, vertelt Esther. „Destijds woonden we 

helemaal niet op een boerderij, maar in een twee-onder-een-kap  

met een schuurtje erachter.’’ De koeien stonden verspreid op  

verschillende weitjes in de omgeving. 

Vader Jan verdiende de kost als boswachter en dat doet hij vandaag 

nog steeds, naast zijn werk als boer op Hoeve Ravenstein. Gerda 

is vooral druk met het jonge vee. De dikbillen zijn in het verleden 

zo ver doorgefokt op spierweefsel dat de koeien alleen nog via een 

keizersnede konden bevallen. De familie Tupker heeft die onnatuur-

lijke aspecten van het Belgisch Witblauw eruit kunnen fokken en 

inmiddels zijn natuurlijke bevallingen weer heel normaal op Hoeve 

Ravenstein! Gerda ziet erop toe dat de kalfjes meteen bij de moeder 

gaan drinken. Dat lijkt een natuurlijk proces maar moeder en kind 

moeten de eerste dagen wel wat op gang geholpen worden. Als alles 

goed gaat, mogen ze lekker samen de wei in. 

Eerlijk vlees
Het boeren in een woonwijk heeft de familie bijzonder lang volge-

houden. Esther: „Onze koeien worden 7 tot 9 jaar en dat is vrij oud. 

De eerste koe ging daarna naar de Veemarkt in Utrecht en verdween 

zo uit beeld van de familie. Eigenlijk vonden de boer en boerin dat 
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heel jammer, want dat paste helemaal niet bij hun filosofie en bedrijfs- 

voering. Gelukkig waren er vrienden en kennissen die het vlees graag 

wilden kopen. Het was ook de tijd van dierenziekten en hormoon-

schandalen en mensen kregen steeds minder vertrouwen in het vlees 

op hun bord. Terwijl ze zeker wisten dat onze koeien een mooi en 

gezond leven hebben gehad, het is eerlijk vlees van een zeer luxe 

vleesras. Vanaf dat moment kon je bij ons een kwart koe kopen voor 

in de diepvries.’’ Met de komst van de boerderijwinkel, eigenlijk 

meer een biologische supermarkt, is het ook mogelijk om het vlees 

te bestellen of in kleinere hoeveelheden te kopen. Ook restaurants in 

de buurt hebben de dikbillen van Tupker op het menu staan. 

Monumentale hoeve
Inmiddels had de familie het oog laten vallen op de bijna 250 jaar 

oude Hoeve Ravenstein, onderdeel van het landgoed van Kasteel 

Groeneveld in Baarn. Zes jaar lang werd er met eigenaar Staatsbos-

beheer onderhandeld over de boerderij en het landgoed die op de 

Monumentenlijst staan. Zeven jaar geleden kwam de deal rond en 

werd de boerderij met zorg gerestaureerd. De stal werd omgebouwd 

tot boerderijwinkel waar dochter Saskia de scepter zwaait. Rondom 

de hoeve, op 25 hectare grond, kunnen de koeien buiten lopen en 

op nog eens 25 hectare verbouwt broer Jeroen veevoer wat aan de 

runderen wordt gevoerd tijdens de winterperiode. 

Hoeve Ravenstein beschikt ook over een grote moestuin waar onder 

andere vergeten groenten worden geteeld. Sommige restaurants uit 

de omgeving hebben er ook een eigen stukje grond waar speciaal 

voor hen bepaalde gewassen voor het restaurant worden gekweekt.

Bloemen
Zeker een kwart van de tuin wordt in de zomerperiode in beslag 

genomen door de pluktuin waar zomerbloemen bloeien zoals dahlia’s 

en vooral veel lathyrus. Deze geurende siererwtjes zijn al lang met de 

geschiedenis van het landgoed verbonden. De tuinman van het nabij-

gelegen Paleis Soestdijk onderhoudt ook de tuin van Hoeve Raven-

stein en weet precies welke cultivars van lathyrus mooie lange stelen 

maken zodat ze het goed doen op de vaas. Inmiddels heeft Hoeve 

Ravenstein tijdens de nationale tentoonstelling al diverse jaren op rij 

prijzen gewonnen met deze heerlijk geurende bloemen. In de zomer 

mogen bezoekers zelf met een schaartje en een mand een boeket  

plukken en ook de kruiden uit de tuin mogen ze zelf knippen. 

Voor de ‘boerderijbeleving’ lopen er geitjes, kippen, een ezeltje en 

ander kleinvee in de buurt van het erf. Kinderen komen dan ook 

graag mee om boodschappen te doen. In de zomer is het terras open 

en in de winter kun je binnen koffie drinken en wat lekkers eten. 

Esther zorgt ook nog voor een uitgebreid programma. Zo komen 

er schoolklassen op bezoek en zijn er themadagen. Wil je Hoeve 

Ravenstein in Baarn bezoeken, dan kan dat bijvoorbeeld tijdens de 

oogstdagen op 10 en 11 september. Kijk voor meer activiteiten en 

de openingstijden van de winkel op www.hoeveravenstein.nl 

Op de hoeve is altijd wel wat  
te beleven. Kinderen komen  
graag mee boodschappen doen.


