D e b l o n d j e sv a n
\, )()rhet vleesvan de AberdeenAngus-vleeskoeien
bij\,j{)rl}ccldrijden veel vasteklanten graageven naar Beesd.
I ..rns!an Verschuerkan dat best begrijpen.,,Door alle
\ crhalen over de voedingsmiddelenindustrie
wordt de
, Ljn5unrentsteedskritischer.Onze klanten weten dat de
.:r(.rfndie van Mariënwaerdtnaar de slagergaan,een
: ,ttl Icven hebben gchad.Ze ziin groot gewordenvan het
:f.r\ cn het hooi uit de uiterwaardenlangsde Linge.
i\r.rciltvoerhebben ze niet of nauwelijksgehad.,'
1)! negentigrunderen van het vleesrasAberdeenAngus
r rrrrncninmiddels het visitekaarttevan de heerlijkheid
\liriënu'aerdt. Pikzwartziin ze en contrasterendaardoor
r)rl!htig met de omgeving.,,Het ziet er wel heel idyllisch
'.iit.\laar vergisje niet," lacht
de eigenaarvan dit fraaie
.lukjc Nederland,,,het ziin echte natuurbeesten.I)e

n een bocht van de Lingedijk in Dcil staat,omgeven door bomen, een statig oud huis: Noordenhoek. Het kreegdie naam eind negentiendeeeuw
omdat het ten noorden van een kasteeltlemet de Ollie B.
Bommel-naamPalmesteiinwerd gebouwd.Het kasteelis
er niet meer, maar landgoed en landhuis Noordenhoek
worden beheerdrespectieveliikbewoond door de familie
Van Everdingen.Samenmet een bedriifsleiderzwaait oudste zoon Wouter (30) de scepter over het landgoed, dat al
tussende driehonderden driehonderdvilftigiaar in het
bezit van zijn familie is. Zeventig hectare landbouwgrond
en vijftien hectarebos,omsloten door een van de vele

i( )rien kalven heel gemakkelijkaf en hebben een groot
iroederinstinct.Dus blijf uit de buurt van een koe die een
irlt heeft. Een van miin ruwharigeteckelsheeft zijn
(ntilousiastetoenaderingspogingen
bijna met de dood
ill()etcnbekopen."
ll(t \ leesvan de hoornloze AberdeenAngus wordt voor
t,ijna honderd procent in de landgoedwinkelverkocht.
l'rr jaar laten gemiddeldviiftig dieren het leven om de
ii(ihebbcrseen perfectstuk vleesaan te kunnen bieden.
\ lrcs dat zich onderscheidtdoordat het geaderdis, wat
1\il zeggendat er vetlaagjesin zitten. Tiidenshet braden
\ ! r(lwitnen die. Daardooris het vleesmalserdan ander
r ltes cn bovendienvoegt het vet smaaktoe.
lr.]lr! van Verschuerweet dat toprestaurantsAngus-steaks
, )| de kaart hebben staanen hij weet ook dat er in
\tdt'rland slechtsvijf Angus-fokkerszijn. Daarom ziet hij
rlr toel(omStmet Vertrouwentegemoet.Maar de Vleesvee_
:,tk is slcchtseen deel van het bedrijf, dat vooral door z,n
.r liaaLgrootte
bijzonder is. ,,Eengroot landbouwbedrijf
:i:nuen in combinatie met natuurbeheet dat is miin grote
-lttiaging", zegt hij terwiil een ruwharigeteckelnadrukke: i. orn z'n aandachtvraagt.Maar dat mag, als ie een kop\'i \(rt \ an een AberdeenAngus hebt overleefd.

kronkels van de rivier de Linge. Wouters overgrootvader
diende nog de rechterlijkemacht in Tiel, maar zijn vader
nam het besluitte gaan boeren.Eersthield hii schapen.
Toen dat geen vetpot bleek, besloot hii twintig jaar geleden - als een van de eersten- het vleesrasBlonde d,Acquitaine vanuit Frankrijknaar Nederlandte halen.
,,De eersteiaren ging het heel goed", vertelt Wouter,
,,maarhet valt tegenwoordigniet mee om er een inkomen
uit te halen." Door de stijgendelonen en productiekosten, naast toenemende beperkingen en regelgeving, verkaste Van Ëverdingen senior naar Tsjechië. Op een voormalig staatsbedriifhoudt hii tussenacht- en negenhonderd Blondes.,,Tsiechièis een land in ontwikkeling,,,licht
Wouter toe.,,Ook daar groeit de behoefteaan een goed en

op het,landgoeàte koop.Eengoeàe
4e e4enheiàom àe heerlijkheiàMariënwaeràtle bezoekenie
ae anàgoeàfaft(29 augueíus tot en met 2 september),
-e'" i5 eenvauàigte vinàen,Neemop àe A2 afalag beeeà
en
o g àe boràjeslanàgoeàwinkel:
'- < caotet 1O,4153 RR 6eeeà,(0345)
60 13 9A.

eerlijk stuk vlees."
Iln dat leveren de Blondes. Ook en vooral op Noordenhoek in Deil. Zestig moederdieren en een stier zorgen met
regelmaat voor nieuwe kalfjes. Die worden aangehouden
voor de fokkerii of zijn bestemdvoor de vleesproductie.
De laatste groep betreft vooral de stierties, die op een leeftijd van tussende 20 en 24 maanden de gang naar de slager maken.
De imposantekoeien met hun vervaarliikehoorns worden 's winters in een potstal gehouden,op een dikke laag
stro. De rust in de stal is opvallend,maar volgensde ionge
Van F,verdingenzijn de dieren het liefst buiten.,,Het ras
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traat heel dicht bii de natuut dus er is niks zieligs aan om
r3 zo lang mogelijk in de wei te laten. Vorig iaar hebben
r-e ze pas in november naar binnen gehaald. En als de
oÍnstandigheden het toelaten Saan ze in het voo4aar zo
taui{ het kan weer naar buiten."
\taarom valt de ene vleesveehouder
voor Blondes
Limousins of
voor
Piëmonteses,
Aquitaine
en
een
ander
d
8€lgische Witblauwen? Als kenner roemt Wouter van
Eterdingen de lengte van de bil, de sublieme voorhand,
dr rug en het fiine beenwerkvan zijn Blondes.Ook het
laÍalter, en dan vooral dat van de stier, is niet onbelang'8enik- \a een paar keer door een koe en een stier te zijn
tralt neemt de minzame vleesveehouderdat aspect wel
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vader voor de
kalfies die op Noordenhoek worden geboren.
De toekomst van Wouter van Everdingen ligt op Noordenhoek. Het vlees van de Blondes verkoopt hii aan horeca-ondernemers en particulieren in de regio. I)aarnaast levert hij wild, vlees en gevogelte van over de hele wereld,
vanuit het besefdat er logistiekgeziennauwelijksnog
grenzen bestaan. ln dat kader past ook de import van $'iin
uit Australiëen Zuid-Afrika.Naastalle zakeliikcbeslommedngen heeft hij nog tijd om in mei met zijn vriendin
Antonie te trouwen en een huisie op het terrein te betrekken. Een huisje met een karakteristiektorentje en een
hoog Ollie B. Bommel-gehalte.
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