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Een plek waar het zo rustig is, als in de stal 
van boerenbedrijf Ko-Kalf in Elburg, vind je 
haast nergens meer. Zodra je binnen bent, 
voel je een rust over je heenkomen. De koei-
en liggen vredig te herkauwen, het zonnetje 
schijnt en in de verte zingt een vogel. ‘Dat 
is een van de opvallendste kenmerken van 
ons bedrijf’, vertelt eigenaar Ko van Twillert. 
‘De koeien staan altijd rustig op stal, het is 
hier heel vredig. Dat horen we ook vaak van 
bezoekers.’

Van Twillert heeft altijd al een band gehad met 
het boerenleven. ‘Ik heb altijd raskippetjes ge-
fokt’, vertelt hij. ‘Ik vind kippen ontzettend leuk, 
ik was zelfs voorzitter van de kippenfokvereni-
ging in Den-Helder.’ Toen hij in de omgeving 
van Elburg kwam wonen, wilde hij weer een 
boerenbedrijf beginnen. ‘Ik wilde een oud-Ne-
derlands ras koeien in stand houden, een laken-
velder vond ik een hele mooie koe. Helaas zit er 
in die lijn zoveel inteelt, dat het moeilijk is om 
goede dieren te fokken’, aldus Van Twillert. 
Gelukkig was daar een bevriende boer, die hem 
verder hielp met het kiezen van een ras: ‘Hij zei: 
‘Ko, die lakenvelder moet je niet doen. Ik zou 
beginnen met Blonde d’Aquitaine’, glimlacht 
Van Twillert.  Hij kon vier drachtige vazen kopen 
en dat was het begin van het bedrijf Ko-Kalf.
 
Ko-Kalf is een biologische vleesveebedrijf. ‘Bij 
biologisch boeren gaan we veel meer om met 
de waarde die we vinden in de natuur, in de die-
ren, in de mensen en in het houden van dieren’, 
vertelt Van Twillert. ‘De dieren hebben bij ons in 
de stal veel meer bewegingsruimte. 

Een gangbaar boerenbedrijf zou twee keer 
zoveel dieren in onze stallen stoppen. Maar 
omdat onze dieren zoveel meer vierkante me-
ters hebben, hebben ze veel meer licht en lucht’, 
legt hij uit. ‘Ook krijgen onze dieren uitsluitend 
biologisch voer. Dit is voer waarin geen kunst-
mest is gebruikt en waar geen landbouwgif aan 
te pas is gekomen.’ Hij vervolgt: ‘Gif is een van 
de dingen die het meeste schade toebrengt aan 
ons land, ook aan de grond, het beland bij-
voorbeeld in het water. Wij willen niet dat onze 
dieren dat water drinken, dus hebben we, in elk 
stuk land dat we hebben, waterbronnen laten 
slaan. Zo drinken onze dieren nooit water waar-
in landbouwgif zit’. 
‘Ook maaien wij ons gras pas na 15 juni’, gaat 
Van Twillert verder. ‘Het gras staat dan onge-

veer 60 centimeter hoog. In dat gras zit veel 
meer structuur. Structuur wordt bepaald door 
de stengels en het zaad wat in het gras zit. Onze 
dieren krijgen dus totaal ander voer. Het ruikt 
heel anders dan het voer dat wordt gegeven 
op een gangbare boerderij, het ruikt een beetje 
naar pijptabak’, lacht hij. 
Dieren op gangbare bedrijven krijgen erg jong 
gras. ‘Daar zit alles in om veel melk te geven’, 
vertelt Van Twillert. ‘Het jonge gras heeft alleen 
niet genoeg structuur, de dieren raken ervan 
aan de dunne. Daarom geven de boeren er een 
klein beetje stro bij, zodat de dieren het net vol 
kunnen houden. Ze worden niet ziek en de boer 
heeft een maximale melk productie.’ 
  Bij biologische bedrijven geven   

 de dieren niet de maximale   
 hoeveelheid melk. ‘Je hebt    
 minder melk, maar de prijs van   
 de melk is wel beter.    
 Gangbare boeren stoppen    
 erg veel voer in de       
 koeien om zo veel melk te krijgen.  
 Ze geven dus erg veel geld uit   
 aan het voer. De melkprijs voor   
 gangbare boeren ligt een ook nog  
 stuk lager dan de melkprijs   
 voor biologische boeren, dus er is  
 weinig verschil in opbrengst’, legt   
 hij uit. 

              Links, dhr. Van Twillert

‘‘We hebben in elk stuk land   
  waterbronnen laten slaan’’



 
‘Nog een kenmerk van Ko-Kalf is dat wij geen 
kunstmest gebruiken’, vertelt Van Twillert. ‘Als 
je kunstmest strooit kun je wel vijf keer per jaar 
het gras maaien. Daarentegen kan er in die 
bodem geen dier leven. Iedereen kan zich wel 
voorstellen dat we leven in de bodem nodig 
hebben. Dat kunnen wormen zijn, insecten of 
vlinders. Biologische bedrijven hebben wel drie 
tot vier keer meer bodemleven in hun land dan 
gangbare bedrijven, dat is wetenschappelijk 
onderzocht. Dat komt omdat wij ruige stalmest 
gebruiken’, legt hij uit. ‘Het duurt eigenlijk het 
hele seizoen voordat die mest helemaal ver-
teert is. Het geeft heel langzaam de meststoffen 
terug aan de grond. Kunstmest spoelt gemakke-
lijk uit de bodem. De kunstmeststoffen zakken 
langzaam maar zeker steeds dieper in de grond 
en ze komen uiteindelijk terecht in de sloot. Als 
dat gebeurt kun je het land niet benutten en 
dat is jammer.’ 

Rond de boerderij van Ko-Kalf zijn veel vogels te 
zien. ‘Ko-Kalf doet ook aan weidevogelbeheer. 
Wij werken mee aan het in stand houden en het 
bevorderen van de weidevogels. Dat houdt in 
dat wij ons land niet maaien of laten begrazen 
tussen 1 april en 15 juni. 



Zo kunnen de vogels ongestoord hun nest 
uitbroeden.  Als je in het voorjaar gaat kijken, 
dan zitten er op ons land, biologisch, veruit de 
meeste weidevogels. Grutto’s , Kieviten, Ture-
luurs, het wemelt ervan. Wij hebben alle soorten 
vogels, veel meer dan dat er ooit zijn geweest, 
vertelt Van Twillert enthousiast. ‘Die vogels heb-
ben in de gaten: in dit land zitten straks genoeg 
insecten om mijn kuikens te voeden.’

Ko-Kalf is een gesloten bedrijf. ‘Dit houdt in dat 
er alleen maar fokstiertjes ons bedrijf binnen 
komen, om inteelt te voorkomen. De veestapel 
groeit binnen het bedrijf, wij kopen geen nieuwe 
koeien aan. In Frankrijk lopen duizenden Blonde 

d’Aquitaines en er is altijd wel een bloedlijn die 
nog nooit is gebruikt’, vertelt Van Twillert. ‘Blon-
des zijn een vleesveeras. Op vleesvee zit 
veel bespiering. Zo hebben Blondes een veel 

grotere broek dan andere rassen. Een broek is 
de achterkant van de koe, de billen zeg maar’, 
legt hij uit. ‘Een vleesveekoe die wij hebben, een 
Blonde, weegt op zijn slachtgewicht ongeveer 
500 kilo. Een afgedankte melkkoe weegt op zijn 
slachtgewicht maar 300 kilo. Als maar zoveel 
dieren mag houden, kan je net zo goed een dier 
fokken van 500 kilo als van 300 kilo’, verkondigt 
Van Twillert. 

‘Ook willen we graag kwaliteitsvlees. Vaak zie 
je Blonde d’Aquitaine gemixt met Belgische 
Blauwe, de zogenaamde dikbillen. Wij hebben 
niet voor Belgische Blauwe gekozen, omdat ze 
het nadeel hebben dat bijna alle kalfjes met de 
keizersnee geboren moeten worden. Als je bio-
logisch bent dan willen we dat niet. Als het niet 
anders kan mag dat best wel eens gebeuren, 
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maar in principe moeten de kalfjes spontaan 
geboren kunnen worden. 

‘In de zomer staan alle dieren lekker buiten, 
maar in de winter blijven ze op stal’, vertelt Van 
Twillert. ‘Het mooiste is buiten, dat willen we 
ook graag, maar dat kan niet in Nederland. In 
Frankrijk, waar het ras vandaan komt, kunnen 
de koeien wel in de winter buiten blijven lopen. 
Hier helaas niet.’

In Frankrijk zijn de Blondes erg populair. ‘In de 
supermarkten in Frankrijk heeft het vlees van 
Blonde d’Aquitaine zelfs een eigen schap!’
‘Wij verkopen veel van ons vlees. We verzenden 
pakketten van tien en twintig kilo door heel Ne-
derland. Ook willen we starten met biologische 
cafetaria’s. De eerste staat al in Wezep’, vertelt 
hij trots. 

Ko-Kalf is een open bedrijf, je bent altijd vrij om 
er te kijken. ‘Je moet maar eens gaan kijken op 
de boerderij. Ruik eens aan het voer, bewonder 
de koeien en ervaar vooral de rust in de stal. Je 
zult zien dat de koeien het naar hun zin heb-
ben’, verzekert Ko van Twillert. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar de boerderijen 
van Ko-Kalf? Kom gerust een keer langs op de boerderij inDoornspijk! 

Ko-Kalf
Jufferenstraat 29
8081 CP Elburg
Tel: 0525-688899
Fax: 0525-688890
info@ko-kalf.nl
www.ko-kalf.nl

Bezoekadres boerderij
Veldweg 44
8085 AW
Doornspijk

Het kantoor in Elburg is geopend van maandag tot en 
met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. 

U kunt altijd een kijkje nemen op de boerderij in 
Doornspijk. De verkoopwinkel van de boerderij is geopend 
van vrijdag van 15.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 12.00.




