
      Er is een direct verband tussen de aanwezigheid van varkens op Brand-
wijksedijk 10a en de kaasmakerij van de hoeve. Gijbeland geeft de wei die over-
blijft bij het kaasmaken aan de varkens. Jonette: “Vijfhonderd varkens is te weinig 
om de wei goed te benutten. We produceren ongeveer 700.000 liter melk, twee 
derde daarvan verwerken we tot Goudse boerenkaas. In de wei zitten veel goede 
voedingsstoffen, waardoor onze varkens erg gezond zijn en weinig antibiotica no-
dig hebben.”

Varkens groeien van wei uit kaasmakerij

brandwijk • De boeren en boerinnen 
van Hoeve Gijbeland in Brandwijk zet-
ten met een nieuwe stal stappen op het 
gebied van duurzaamheid en dieren-
welzijn. De boerderij wordt gerund 
door de broers Gerard en Theo Ko-
revaar en hun vrouwen Tineke en Jo-
nette. Ze hebben tachtig melkkoeien, 
vijfhonderd varkens en een kaasmake-
rij.
Afgelopen vrijdag hield het bedrijf 
open dag. Collega’s in de agrarische 
sector, omwonenden en andere be-
langstellenden namen een kijkje in de 
nieuwe stal, waar straks 1500 varkens 
gehuisvest worden. Bijzonder is de bio-
logische luchtwasser die ammoniak, 
stof en geur filtert. Dat gebeurt niet 
chemisch, maar met bacteriën. De in-
stallatie spoelt milieubelastende stof-
fen uit de lucht voordat die de stal ver-
laat. Bacteriën breken de reststoffen 
grotendeels af. Van de varkenslucht 
ruik je buiten nog nauwelijks iets.

Luchtverversing
Boerin Jonette Korevaar laat het ver-
schil zien tussen de oude en de nieuwe 
stal. Voor in de oude stal liggen een 
paar grote varkens lui bij elkaar in de 
schemering. Omdat ze bijna naar het 
slachthuis gaan en dus hun volle om-
vang hebben bereikt, hebben ze nog 
weinig bewegingsruimte.  Straks, in de 
nieuwe stal, krijgen de dieren het op 
twee punten beter: de ramen zijn er 
groter en de luchtverversing is er opti-
maal. Frisse lucht komt binnen via on-
dergrondse ‘sluizen’. In de vloer zitten 
roosters waardoor de lucht de stal in 
stroomt. Op deze manier warmt de 

lucht in de winter vast een beetje op en 
koelt af in de zomer. Zo is er minder 
verwarming nodig en hoeven de venti-
latoren op warme dagen minder te 
draaien.
Varkens die nooit buiten komen en in 
vier maanden worden vetgemest, wat 
vindt Jonette daarvan? “Voor ons is het 

van belang dat de varkens het naar hun 
zin hebben en gezond zijn”, zegt ze. 
“Dan groeien ze optimaal. Ons doel is: 
zorgen dat ze op een verantwoorde en 
efficiënte manier goed en gezond vlees 
worden.” Dat ze niet buiten in de mod-
der kunnen rollen, daar heeft Jonette 
niet zoveel moeite mee. “Dan zou vlees 
voor veel mensen onbetaalbaar wor-
den. Met de hokindeling en varkens-
speelgoed komen we tegemoet aan 
hun natuurlijke gedrag. Ik vind het wel 
onnatuurlijk dat zo’n dier beoordeeld 
wordt alsof het een industrieel product 
is. De consument wil mager spek en de 
vleesindustrie vraagt een eenheidspro-
duct. Consumenten kunnen veel ver-
anderen door andere eisen te stellen. 
Er wordt snel naar de overheid gewe-
zen, maar consumenten hebben zelf 
veel invloed en daarmee ook een grote 

verantwoordelijkheid.”
Ter bescherming van de gezondheid 
van de varkens, komt er geen onnodig 
bezoek bij de dieren. Tijdens de open 
dag kon het publiek de nieuwe stal be-
kijken, want deze was nog niet in ge-
bruik genomen. Er was één varken naar 
buiten gehaald, zodat bezoekers het 
konden bewonderen.
Waarom vonden de Korevaars het be-
langrijk om belangstellenden te laten 
rondkijken op het bedrijf? “We willen 
mensen deelgenoot maken van het ple-
zier dat we in ons werk hebben. En toe-
gankelijk zijn. Onze achterburen kij-
ken vanaf de Kerkweg tegen onze stal 
aan. We wilden ook hen de kans geven 
om eens te komen kijken. En ze mogen 
meepraten over de begroeiing die we 
om de stal gaan zetten. Suggesties en 
ideeën zijn welkom.”

Schonere lucht dankzij bacteriën

Meer licht voor varkens Hoeve Gijbeland
Hoeve Gijbeland hield vrijdag een open dag. Ongeveer 1200 mensen grepen de 
kans om de kaasmakerij, koeienstal en de nieuwe varkensstal te bekijken.

Nieuwe varkensstal

• Open dag: kinderen konden een varken aaien. Boerin Jonette (midden) was gastvrouw. fOtO: anne marie HOekStra


