
B u i t e n l e v e n

(Net) echtThema:

33

Lekker en 
eerlijk vlees

Ondertussen zien we een jong kalfje drinken bij de 
moeder-koe. Dat ziet er lief en heel natuurlijk uit. En 
zo hoort het ook, vinden wij. De boerin vertelt dat de 
kalveren bij Hoeve Ravenstein altijd bij de moeder-koe 
opgroeien en dus niet direct na de geboorte van de 
moeder gescheiden worden. In het weiland grazen nog 
veel meer kalveren bij de moeder. We besluiten daar 
een kijkje te nemen. Hoe is dit bedrijf ontstaan, willen 
we weten van boerin Gerda. “Zesendertig jaar geleden 
zijn mijn man en ik begonnen met het verzorgen van 
twee kalveren. Die hobby is uitgegroeid tot dit succes-
volle rundveebedrijf. Ons uitgangspunt is echter altijd 
gelijk gebleven. We gunnen onze koeien een prettig 
leven en werken met respect voor de natuur, onze leef-
omgeving en de volgende generaties. ”

We lopen langs verschillende weilanden op het land-
goed. Op diverse hekken treffen we een bordje aan, zo-
dat de wandelaar duidelijk ziet welke koeien van Hoeve 
Ravenstein zijn en hoe ze leven. Eenmaal in het weiland 
aangekomen, blijkt dat we onze laarzen hard nodig heb-
ben. We zakken af en toe diep weg in de modder. 
Voor de vorige editie van Baarn Magazine bezochten 
wij de boerderijwinkel waar het rundvlees te koop is. 
Best confronterend, nu we de koeien een beetje kennen. 
Gerda begrijpt ons gevoel, maar legt uit dat het welzijn 
van de dieren voorop staat. Dat blijkt onder meer uit 
het feit dat koeien hier gemiddeld acht jaar worden, een 
stuk ouder dan de gemiddelde Nederlandse koe. “Toen 
wij net begonnen, was het nog gebruikelijk om koeien 
aan het einde van hun leven naar de veemarkt te bren-
gen. Maar dat wilden wij absoluut niet, omdat je dan 
geen idee hebt waar het dier terecht komt. Toen we in 
Nederland te maken kregen met de gekkekoeienziekte 
en de dierziekte Mond- en Klauwzeer, ontstond er meer 

en meer belangstelling voor onze bedrijfsvoering. We 
werden allemaal een beetje wakker geschud. Tegen-
woordig willen mensen graag weten waar hun vlees van-
daan komt en hoe de dieren hebben geleefd. Daarom 
zijn we zelf gaan slachten en vleespakketten verkopen. 
Wij hebben nu een trouwe klantenkring die bewust kiest 
voor eerlijk, natuur- en diervriendelijk vlees.”

We zijn dus iets belangrijks te weten gekomen. De 
Tupkers slachten de koeien alleen wanneer deze een 
goed en lang leven achter de rug hebben. “We laten 
onze klanten via een bel- en mailinglijst weten wanneer 
er een koe geslacht wordt. Je kunt je hiervoor opge-
ven. Dan heb je altijd een vers vleespakket waarvan de 
oorsprong bekend is; eerlijk en vertrouwd vlees, vrij van 
schadelijke stoffen. We zijn blij dat we onze dieren ook 
in het laatste deel van hun leven met respect kunnen 
behandelen.”

We zijn weer onderweg naar Hoeve Ravenstein. Onze 
laarzen komen goed van pas, want boerin Gerda Tupker 
stelt voor om in de koeienstal te beginnen, om daarna 
de weilanden in te gaan. “Wij hebben gekozen voor een 
zogenaamde potstal”, legt Gerda uit. “Dat is een van de 
modernste en meest diervriendelijk type stallen die er 
bestaan. We hebben op dit moment weinig koeien en 
kalveren op stal. Die grazen namelijk vanaf het vroege 
voorjaar tot diep in het najaar buiten op de landerijen. 
Alleen de koeien die binnenkort moeten bevallen, ver-
blijven een paar dagen in de stal.” De dieren hebben het 
goed, zoveel is duidelijk. Ze lopen los en bewegen zich 
lekker loom naar het voorste gedeelte van de stal om 
wat hooi te eten. De hoogzwangere koeien liggen prins-
heerlijk op een dik stro bed, rustig om zich heen kijkend. 
“Hooi en stro komen van onze eigen landerijen”, licht 
Gerda toe. 

ONZE KOEIEN HEBBEN EEN GOED LEVEN

IN DEZE SERIE VOLGEN WIJ DE BOERENFAMILIE TUPKER VAN HOEVE RAVENSTEIN 

OP LANDGOED GROENEVELD. HOEVE RAVENSTEIN IS EEN VEELZIJDIG AGRARISCH 

BEDRIJF MET ONDER MEER EEN BIOLOGISCHE SUPERMARKT, EEN MOESTUIN, 

BOERDERIJTERRAS EN EDUCATIERUIMTES. DIT KEER KOMEN WE MEER TE WETEN 

OVER DE KOEIEN. LAARZEN AAN!

TEGENWOORDIG WILLEN MENSEN WETEN 
WAAR HUN VLEES VANDAAN KOMT 

‘Adopteer een koe’ of geef een ‘koedobon’ 
Bij Hoeve Ravenstein kan je voor € 50,- per jaar een 
koe adopteren. Je kunt je eigen koe uitzoeken en 
deze een naam geven. De 
boerin organiseert 1 of 2 keer 
per jaar een boerderijdag 
en houdt je op de hoogte 
van boerderijnieuws. Ook 
leuk: de koedobon. 'Adopteer 
een koe' is een initiatief van 
Stichting Koevoet, die het 
contact tussen boeren en burgers stimuleert.  
Informeer bij de boerin, of kijk op www.hoeveraven-
stein.nl of op www.adopteereenkoe.nl.

10% Korting in oktober 
Bestel je in de maand oktober 2016 een vers totaal-
vleespakket, dan ontvang je 10% korting van de boe-
rin. Loop gerust even binnen bij Hoeve Ravenstein, 
Landgoed Groeneveld, Ravensteinselaan 3, 3744 ML 
Baarn. www.hoeveravenstein.nl


