
Wel eens een adellijke vleesberg gezien van anderhalve ton?
Nou, ik wel! Onlangs was ik uitgenodigd door van der Burg & Bol, een van de grootste horecaslagerijen uit de regio, om mee te gaan op 
excursie naar ‘Noordenhoek’, een 100 ha groot landgoed langs de Betuwse Linge. Hier staat het kasteel ‘Palmesteyn’, het 
productiebedrijf van de prachtige runderen ‘Blonde d’Aquitaine’ een ras, dat zijn oorsprong vindt in de Pyreneeën. Grootvader, 
Kasteelheer van Everdingen, is jaren geleden begonnen met 10 kalveren en 1 stier en onder zijn bezielende leiding en die van zijn zoon 
én kleinzoon Wouter, houden ze hier in Deil 250 dieren en in Bohemen in Tsjechië bij Wouter’s vader staan er bijna 2500! Wat maakt dit 
alles nu interessant, vraagt u zich af. Nou, dat zal ik u vertellen. Deze runderen zien er niet alleen prachtig uit, ze smaken fantastisch! 
Hoe dat komt? Deze dieren leven een luizenleven. Koeien en stieren, (uiteraard tot een bepaalde leeftijd, als u begrijpt….) leven samen 
in de enorme uitgestrekte vruchtbare 
weiden, omzoomd met knotwilgen en 
meidoornhagen, en krijgen door goede 
voeding, rust en verzorging een leven als 
God in Frankrijk.
Jonkheer Wouter van Everdingen vertelt 
ons, dat zijn diverse topkoks uit Delft en 
Leiden, vol enthousiasme en overgave, het 
relaas van dit fraaie dier. Ze zijn 
lichtblond, stoer, hebben een zwaar 
gespierd lijf en een vriendelijk karakter. 
Het is zelfs zo, dat er bij een bevalling géén 
veearts aan te pas hoeft te komen en dat de 
kalfjes nog in de wei worden gezoogd bij de 
moeder. Er is zelfs een koe, die al 35 jaar 
achtereen gekalfd heeft! Guinness 
Worldbook of records? In ieder geval 
begrijpt u inmiddels al wel, dat deze dieren 
het erg goed hebben. Wanneer de kalveren 
uit Bohemen 10-12 maanden oud zijn, dan 
worden ze ondergebracht hier in Deil. 
Wanneer ze ongeveer 24 maanden oud zijn, 
dan worden ze geslacht. Per week komen 
er ongeveer 12 dieren voor in aanmerking, 
dus u begrijpt wel, waarom u dit vlees niet 
kunt kopen bij uw slager, maar dat dit vlees alleen beschikbaar is voor de Nederlandse Horeca. Slachten gebeurt in Oldenzaal op een 
heel speciale wijze. De dieren worden vooraf niet de veewagen ingejaagd, maar gaan uit zichzélf naar binnen en naar buiten, waarna ze 
liefdevol worden opgevangen in de slachterij en voor dat ze er erg in hebben is het al gebeurd. Voordeel? Er is géén overvloed aan 
adréline, dat het vlees verzuurt en taai maakt. Hierna wordt het vlees 3 weken gerijpt. Hoe langer eigenlijk, hoe lekkerder en malser het 
vlees wordt. Door het prettige leven, dat deze dieren hebben gehad, is het vlees ook van een constant niveau. 
Inmiddels krijgen we een rondleiding door de stallen en komen we uit bij een stier van bijna drieeneenhalf jaar oud, wat met recht een 
Bull mag worden genoemd. En….deze kan nog wel 3 jaartjes doorgroeien. In één woord geweldig!

Naar buiten lopend komen we in een enorme 
stal, waarin zeker meer dan honderd dieren 
redelijk vrij kunnen rondlopen en helemaal 
achterin staan de kalveren van een half jaar 
oud.
Wat een mooie beestjes. We gaan ook nog met 
2 landrovers het landgoed over en dat is 
maar goed ook, want het is nog echt een 
stukje puur natuur waar we doorheen 
moesten. Het riviertje de Linge kronkelt 
vredig door dit gebied en geeft het net dat 
laatste beetje jus aan het geheel. We zien de 
kudde in alle rust grazen in de weiden en 
voelen ons trots op dit mooie stukje 
Nederland!   
Palmesteyn heet dit vlees.
Onthouden deze naam, want in Delft zijn er 
maar een paar restaurants, waar je dit 
heerlijke vlees, en ik heb het al geproefd!, 
kunt eten namelijk bij Einstein en het 
Pakhuis en ook ‘t Boterhuis overweegt, om 
dit op de menukaart te zetten. 
Iets voor de Kerst? Of kunt u niet wachten?
In ieder geval staan de koks klaar om u te 

verwennen met een prachtig stuk vlees!


