Met Schotse Hooglanders
van hobby naar beroep
Van drie koeien gingen ze naar 50 stuks en inmiddels houden Bert en Petra Bouwman
zo’n 180 Schotse Hooglanders, hebben ze een eigen landwinkel en beheren ze vele
hectaren natuurterreinen. Van hun hobby maakten ze hun beroep. “We hebben de hele
keten van A tot Z in eigen hand. Dat is heel bijzonder.”

E

ven een rondje langs de koeien betekent in het geval van

Haren en horens

Bert en Petra Bouwman uit het Drentse Annen een uren

Bert en Petra beantwoorden de vragen over de horens en de

durende rondreis met hun Landrover door de prachtige

haren van hun Schotse Hooglanders geduldig en professioneel.

natuur in Drenthe. Hun Schotste Hooglanders zijn namelijk

Het vleesveehouden begon ooit als een hobby, zo vertellen ze.

druk bezig vele hectaren natuur te beheren, die in eigendom zijn

“We verhuisden naar een woonboerderij met landerijen er om

van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en overige grondbe

heen”, begint Bert. Onze Nederlandse Landgeiten kregen het

zitters. Zo’n 180 typisch met haar behangen koeien, ossen,

vele gras niet op, dus moesten er grotere grazers komen.

kalveren en stieren heeft het echtpaar onder hun hoede en

“Zelfredzaam vee dat zomer en winter buiten kan lopen”, zo

tijdens het controle ritje langs de dieren staat de auto ook

luidde het uitgangspunt. En dus kwamen er Schotste Hooglan

regelmatig stil. Niet alleen om de dieren te bekijken, maar ook

ders, die met hun weelderige haardos en fraaie horens ook nog

om passanten te woord te staan. Vogelaars met verrekijkers die

eens mooi zijn om te zien. De hobby van enkele dieren groeide

vragen naar het ras koeien, wandelaars die nieuwsgierig zijn

een paar jaar geleden uit, toen het met de economie slechter

naar kalveren en ook de vleesverkoop komt ter sprake.

ging en Bert -die als projectleider in de groenvoorziening en
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Bert was projectleider in de
groenvoorziening. Nu is hij
natuurboer met Schotse
Hooglanders.
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Bezoekers van de winkel
komen vooral voor het
smakelijke vlees
van de Hooglanders.

landschapsinrichting werkzaam was- het werk zag slinken.

goed hebben gehad en bijvoorbeeld ook hoe het met het gebruik

“We kregen wat land van Staatsbosbeheer erbij en besloten het

van antibiotica zit. Wij beantwoorden de vragen, vertellen het

groter aan te pakken, voor het geval dat”, leggen ze uit.

verhaal. Daar nemen wij de tijd voor.”

Landgoedwinkel

“De koffie staat hier altijd klaar en wanneer het past, kunnen ze
ook een rondje meerijden om de koeien met eigen ogen te

Het bleek een goede zet, vooral ook omdat ze het afgelopen jaar
de kans kregen om De Kudde van Anloo over te nemen. Bert en
Petra hoefden er niet lang over na te denken of ze deze uitdaging
aan wilden gaan. “We zien kansen”, aldus Bert die nu fulltime
met de koeien bezig is. Petra heeft haar deeltijdbaan in de
verzekeringen gehouden en zich daarnaast gestort op het

Schotse Hooglander is
echte natuurkoe

succesvol runnen van de nieuw ingerichte landgoedwinkel.
In de winkel, die woensdagavond, vrijdag, zaterdag en op

bekijken’, geeft Petra aan. Naast vlees is er in de winkel nog veel

afspraak open is, verkopen ze het vlees van hun eigen Hooglan

meer te koop. “Alleen een winkel met een diepvries is natuurlijk

ders. “We hebben de hele keten van A tot Z in eigen hand, dat is

niet gezellig”, geeft Petra aan, terwijl ze toevoegt ook regelma

best bijzonder”, aldus Petra die merkt dat haar klanten van

tig een fles wijn erbij te verkopen. Of andere producten die in de

heinde en ver komen voor het vlees van De Kudde van Anloo.

sfeervolle winkel zijn uitgestald zoals zuivel, meelproducten,

“Ze willen weten waar het vlees vandaan komt, of de dieren het

kleine cadeautjes en andere aardigheden.
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Kalven bij grasgroei

Om ervoor te zorgen dat de dieren handzaam blijven neemt Bert

Momenteel omvat de veestapel 180 dieren, groot en klein. Nadat de

dan ook altijd wat veekoeken mee om uit te delen.

koeien hebben gekalfd, komt het aantal op 230 tot 240 stuks vee.

Voor transport van het éne naar het andere natuurgebied moet de

“Tussen januari en april hebben we de piek met afkalven”, noemt

vleesveehouder echter zijn dieren wel kunnen vangen. Daarvoor

Bert. “Op het moment dat de kalveren gras gaan eten, groeien de

heeft hij een ruime vangkooi opgezet op één van de terreinen.

grassen en kruiden weelderig. De eerste keer kalven de koeien op

“Ik voer de dieren daarin bij, zodat het vertrouwd voelt in de

een leeftijd van 3 tot 4 jaar. Dan zijn de koeien uitgegroeid tot

vangkooi. Wanneer we ze dan op de trailer laden, is de stress

volwassen dieren.” Ossen en slachtrijpe dieren zijn meestal rond

minimaal.” Daarbij let Bert ook op het karakter in de fokkerij.
‘Wanneer we een stier aankopen, moet hij een gemakkelijk

‘Een goede stier geeft
goede kalveren’

karakter hebben”, noemt hij als selectiecriterium naast harde
klauwen en een ‘frisse’ bloedvoering om zo geen inteelt te
krijgen. “Een goede stier geeft goede kalveren en daarmee krijg
je ook gezonde koeien. Dat is weer belangrijk om zichzelf te
redden in dit houderijsysteem.”

de 3,5 tot 4 jaar oud. “We hebben geduld, het vlees mag langzaam

Alice Booij
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groeien”, geeft Bert aan. “Die rust en dat langzame groeien proef
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je ook terug in de smaak.” De Schotse Hooglander is een echte

Voor meer informatie:

natuurkoe, die zich jaarrond heel goed zelf kan redden. Het werk

De Kudde van Anloo/Landwinkel “De Grazerij”

van Bert omvat dan ook vooral controle van de dieren.

Annerstreek 17, 9468 AK Annen

“Ik bewaak en observeer om zo tijdig problemen te zien.”

www.kuddevananloo.nl

