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Pure Graze kan weer 
een sector aan haar 
lijstje toevoegen, na 
melkvee en vleesvee 
lopen de eerste twintig 
varkens nu te grazen 
bij Jeroen Laarman 
in Haaksbergen. Voor 
Pure Graze-oprichter 
Ado Bloemendal een 
logische vervolgstap. 
Voor Laarman een 
stap om ook na 2013 
varkens te kunnen 
houden.

Ado en zijn vrouw Karoline Bloemendal hebben van 1992 tot 2001 een 
landbouwbedrijf met 75 hectare grond en 110 melkkoeien in Denemarken 
gehad. Daar ligt ook de oorsprong van Pure Graze. Zij gingen daar op zoek 
naar de goedkoopste manier van melkproductie en vonden die door terug 
te gaan naar de basis van het veebedrijf, koeien en gras.
In 2003 richtten ze het bedrijf Pure Graze op. Er zijn ondertussen een 
vijftigtal melkvee- en vleesveehouders die produceren op deze duurzame 
wijze. Het doel van Bloemendal is om de Nederlandse landbouw te veran-
deren en producten die worden voortgebracht op deze bedrijven algemeen 
beschikbaar te stellen voor de consument.
Boni Supermarkten heeft als eerste supermarkt Pure Graze Rundvlees op-
genomen in zijn assortiment en ook het varkensvlees komt daar straks in 
de schappen. 

Jeroen Laarman in Haaksbergen 
heeft sinds 5 april 20 Pure Graze 
Gra(a)svarkens buiten lopen, daar-
naast heeft hij 500 gangbare vlees-
varkens.

p u r e g r az e

b e d r i j f sg eg eve n s

De eerste Pure Graze Gra(a)svarkens lopen sinds 5 april in de wei bij Jeroen Laarman (midden). Links op de foto Carl Timler, rechts Ado  Bloemendal.
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Al speurend naar roze 
varkens in een groen 
weiland, lopen ze daar 

ineens. Roze zijn ze allerminst, 
want ze genieten zichtbaar van 
het modderpoeltje dat zich na 
de hoosbui van de avond ervoor 
heeft gevormd. 

Het enthousiasme over de 
Gra(a)svarkens blijkt uit de 
woorden van Pure Graze-op-
richter Ado Bloemendal, var-
kenshouder Jeroen Laarman en 
stagiair vanuit de Wageningen 
Universiteit Carl Timler, maar 
nog meer uit de gezichten terwijl 
ze tussen de eerste lichting door 
lopen. „Kijk ze zijn nu echt aan 
het grazen!”, merkt Bloemendal 
op als de varkens allemaal met 
de kop aan de grond het gras af-
scheuren en met malende kaken 
verorberen.

Carl weet te vertellen dat var-
kens in de eerste weken slecht 
ruwe celstof uit planten kunnen 
benutten, naarmate ze ouder wor-
den gaat dit steeds beter. Bij de 
opleg op 5 april zijn ze daarom in 
een standweide gezet, met daarin 
twee brijvoerbakken om ze rustig 

te laten wennen. Na een maand 
zijn de varkens van onbeperkt 
startvoer overgegaan op beperkt 
afmestvoer. „Naarmate de dieren 
ouder worden en dus beter kun-
nen omgaan met de ruwe celstof 
wordt het krachtvoer verder afge-
bouwd”, vertelt Laarman.

Eerste varkens
Bloemendal had het idee voor 
grazende varkens al langer in 
zijn hoofd zitten, maar is verstan-
dig genoeg om te weten dat een 
varkenshouder zelf moet willen 
om het project te laten slagen. 
Dat moment volgt in 2011 als via 
een klant van Bloemendal, die 
overigens zelf ook wat varkens 
buiten heeft lopen, Laarman zich 
meldt omdat hij interesse heeft. 
Voor Laarman die op een gang-
bare manier 500 varkens houdt, 
is het de optie om ook na 2013 
varkens te kunnen houden zon-
der grote investeringen te doen. 
Het enige wat de varkens nodig 
hebben, is een schuilplaats en er 
moet een mogelijkheid zijn om ze 
bij te voeren.

De opmerking dat de varkens-
houder wel grond moet hebben, 
wordt door Bloemendal handig 

verworpen. „Ze moeten nu ook 
grond hebben, maar dat ligt in 
Zuid Amerika.” Daarmee doelend 
op de import van grondstoffen.

Nu worden de varkens nog ge-
voerd met een standaard meng-
voer, maar wanneer er genoeg 
dieren lopen is het de opzet een 
eigen mengvoer samen te stel-
len met producten uit de regio. 
Naast het streven om zo min mo-
gelijk kilometers te maken voor 
een kg vlees is er ook het streven 
naar antibiotica vrij produceren. 
„Producten van Pure Graze zijn 
gegarandeerd antibioticavrij, uit 
marktonderzoek is gebleken dat 
de consument dat wil.” Antibioti-
cavrij betekent echter niet dat er 
helemaal geen antibiotica wordt 
gebruikt. „Wanneer dat nodig is, 
moeten de veehouders antibio-
tica kunnen gebruiken, anders 
wordt het dierenmishandeling”, 
vult Carl. Bloemendal aan; „Maar 
deze dieren gaan vervolgens het 
‘gangbare’ circuit in.

Saladebuffet
In 2009 zijn de Pure Graze Sala-
debuffets ontwikkeld, dit is een 
graslandmengsel met 23 ver-
schillende soorten gras, kruiden 
en klavers. Het doel van het Sa-
ladebuffet is naast zorgen voor 
veevoer ook verbetering van de 
bodem. In het mengsel zijn diep 
wortelende rassen opgenomen 
die zorgen voor een goede droog-
teresistentie en het organische-
stofgehalte in de bodem verho-
gen. Als we kijken naar de voe-
dingsfunctie van het Saladebuffet 
zijn de planten niet alleen uitge-
zocht vanwege hun vitamine- en 
mineraleninhoud, maar ook op 
hun medicinale werking. „Voor-
beelden hiervan zijn bijvoorbeeld 
karwij dat de darmwerking sti-
muleert en kleine pimpernel dat 

een positieve invloed heeft op het 
humeur”, aldus Bloemendal. 

Naast een Saladebuffet kun-
nen de varkens ook kiezen voor 
stoppelknollen. Die zijn naast het 
Saladebuffet ingezaaid en kun-
nen de varkens zelf uit de grond 
trekken. „Over twee weken gaat 
de eerste lichting varkens voor 
het eerst gebruikmaken van het 
Saladebuffet en het stuk knollen. 
Door middel van stripgrazen krij-
gen ze er iedere dag een stukje 
land bij”, vertelt Laarman. Wan-
neer de eerste lichting echt aan 
het grazen gaat, komt de tweede 
lichting van 20 varkens die eerst 
gaan wennen op de standweide.

Ander varken
In de stal heeft Laarman Topigs50 
x Piétrain liggen, maar voor bui-
ten is de keuze gemaakt voor een 
Deense zeug x Piétrain die uit 
Duitsland komen. „Deze biggen 
zijn in Duitsland buiten geboren 
en dat is ook het streven, om de 
dieren van geboorte tot slacht 
buiten te laten lopen’ Zowel 
Bloemendal als Laarman heeft 
er vertrouwen in dat de varkens 

ook in de winter buiten kunnen 
lopen. „Wellicht dat het hok dan 
moet worden geïsoleerd, maar 
het groeiseizoen van de planten 
is iets anders dan het graaszei-
zoen”, zegt Bloemendal. „Mis-
schien dat de groei als het echt 
koud is wel stilligt, maar dat is bij 
varkens die in een onverwarmde 
stal liggen niet anders.”

Tot nu toe zit het met de groei 
van de varkens wel goed. Ze zijn 
op 5 april met 27 kg opgelegd en 
wogen op 12 mei 53 kg. De ver-
wachting is dat de eerste varkens 
half augustus slachtrijp zijn. Voor 
het vlees zijn inmiddels drie afne-
mers gevonden.

Geïnteresseerde varkenshouders/
grondeigenaren kunnen voor 
meer informatie contact opne-
men met Pure Graze.


