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op bezoek bij

Remi Hoeve, Terschelling

Samen met andere liefhebbers heeft Remi het voor-

Raskenmerken

boek voor Bonte Bentheimers. Het is de bedoeling om

eeuw door kruisingen van Engelse Berkshire- en Cromwell-beren met Duitse

touw genomen om te komen tot een Nederlands stam-

Het Bonte Bentheimer varkensras ontstond in het midden van de negentiende

deze maand de bijbehorende vereniging op te richten.

landvarkens. De bedoeling was om varkens te fokken met meer spek.

Afzet
Als de vereniging op poten staat wil Remi Hoeve meer
tijd steken in de afzet van zijn vleesvarkens. Het ras in

combinatie met extensieve houderij maakt het mogelijk om exclusieve varkensvleesproducten te maken. ,,Bonte Bentheimers moet je extensief houden in
ruime stallen met buitenuitloop. Doe je dat niet dan
slaat vervetting snel toe.”

Remi laat zijn vleesvarkens één tot anderhalf jaar
groeien (ter vergelijking: gangbare vleesvarkens le-

‘Bonte Bentheimer
is varken met karakter’

ven ongeveer een half jaar, red.). Ze bereiken dan een
geslacht gewicht van 120 tot 140 kg.

En hoe bijzonder is het vlees wat je dan hebt? ,,Wacht

even”, zegt Remi. Hij snelt naar de keuken en komt

terug met een ham op een snijplank. Het vlees is donkerder dan gangbaar varkensvlees en er zijn kleine

Uiterlijke kenmerken Bonte Bentheimer:
- middelgroot varken, type landvarken.
- loboren (hangoren)
- lang gerekt
- lange snuit

- minimaal 12 tepels.
- kort bekken

- onregelmatige zwart vlekkenpatroon op witte of lichtgrijze ondergrond.
Eigenschappen:

- goede vruchtbaarheid;
- vriendelijk karakter
- sober

- goede moedereigenschappen

- onderscheidende vleeskwaliteit.
Een toom gespeende biggen verblijft tijdelijk in de paardenstal
om te wennen aan een bestaan zonder moeder.

vetadertjes zichtbaar. ,,Die marmering zorgt voor soepelheid en extra smaak.” De ham, die door de plaatse-

lijke slager in samenspraak met Remi vervaardigd is,

Veeliefhebber Remi Hoeve is verknocht geraakt aan het Bonte Bentheimervarken. Door zijn inspanningen komt deze maand een Nederlandse
rasvereniging uit de startblokken. Ook erkenning van het varkensras door
de Stichting Zeldzame Huisdierrassen komt binnen bereik. Zelf gaat Remi
verder met de ontwikkeling van vleesspecialiteiten, waarmee hij zijn hobby

derland varkenshouders met de Bentheimer
zouden gaan fokken.

In 2005 importeerde de Terschellinger-hob-

byboer zijn eerste Bonte Bentheimers: twee

at varkens in de gangbare varkens-

gaan. De Bonte Bentheimer is een oud land-

Hans Wurst

voor het publiek is Remi Hoeve (37)

vorige eeuw veel voorkwam in vooral Noor-

zijn nek. Diverse Bonte Bentheimer biggen

houderij nauwelijks zichtbaar zijn
al jaren een doorn in het oog. ,,Door

die onzichtbaarheid groeit de afstand tussen

burgers en varkenshouderij. Dat is jammer.”
Remi woont in het dorpje Hoorn op Terschelling, maar groeide op tussen de boeren

in Noord-Holland. Daar ontwikkelde hij zijn
liefde voor boerderijdieren.

Remi, in het dagelijks leven werkzaam bij
vuurtoren Brandaris, begon zich te verdiepen
in varkensrassen en ontdekte al snel dat

alle oude inheemse varkensrassen zo goed
als uitgestorven zijn. ,,Op een gegeven
moment zag mijn vrouw Marjan een reportage op de Duitse televisie over de Bonte

Bentheimer. Dat was voor mij aanleiding
om via internet verder op onderzoek uit te
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boek vond het een goed idee als ook in Ne-

jonge zeugjes.

een economische basis wil verschaffen.

D

de Bonte Bentheimer. En het Duitse stam-

varkensras dat tot de jaren zestig van de

In de wei kriebelt Remi beer Hans Wurst in

drijn-Westfalen, de deelstaat die grenst

hebben de afgelopen paar jaar hun weg ge-

aan Twente. De verspreiding van het ras

vonden van Terschelling naar liefhebbers

varkenshouders hebben met Bonte Benthei-

mijn bedoeling om de biggen af te mesten,

hield niet op bij de grens. Ook Nederlandse
mers gewerkt.”

Het is vooral te danken aan één Duitse varkenshouder dat de Bonte Bentheimer niet

helemaal is uitgestorven. Gerhard SchulteBernd in Isterberg bleef op zijn boerderij

fokken met Bentheimers toen alle andere
varkenshouders overstapten op hybride

varkens die sneller groeien en minder spek

her en der in Nederland. ,,Eigenlijk was het

maar de meesten zijn terecht gekomen bij

particulieren, kinderboerderijen en landgoederen”, vertelt Remi, die zich de afgelo-

pen paar jaar ontpopte als een hartstoch-

Remi wil de komende tijd meer Bonte Bentheimer-

vleesproducten ontwikkelen. Als afnemers heeft hij

vooral de horecabedrijven op Terschelling op het oog.
Remi houdt zijn varkens op afgerasterde stukjes land
met schuilhokken. De ‘varkenspercelen’ rouleren over
de paar hectare grond die hij heeft. ,,De varkens zorgen voor bemesting van een stukje grond dat ik vervolgens inzaai met een graangewas.”

Diverse Terschellingers en toeristen komen regelma-

tig een kijkje nemen bij de varkens van Remi. Iemand
die ook blij is met de komst van Bonte Bentheimers

naar het eiland is de molenaar in het dorp Formerum.
,,Hij smeert de houten tandraderen van de molen met

varkensreuzel en kon daar steeds moeilijker aan ko-

men. Nu kan ik hem helpen met lokaal geproduceerd
varkensvet.”

Berrie Klein Swormink

telijk promotor van het Bonte Bentheimer

SZH overweegt erkenning

de mensen van kinderboerderij De Höfte in

waarschijnlijk de Bonte Bentheimer erkennen

varkens. Hij werkt daarbij nauw samen met

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zal

Oldenzaal die ongeveer tegelijk met Remi

als zeldzaam Nederlands varkensras. Liefheb-

aanzetten.

enkele Bonte Bentheimers naar Nederland

Geïsoleerd

geveer 30 Bonte Bentheimer zeugen op 15

Remi raakte steeds meer geïnteresseerd in

smaakt inderdaad verrukkelijk.

haalden. Inmiddels zijn er in Nederland ontot 20 boerderijen.

Onder meer door de
inspanningen van Remi
Hoeve komt de Bonte
Bentheimer te boek te staan
als zeldzaam varkensras
dat ook in Nederland een
geschiedenis heeft.

bers van het ras hebben de afgelopen jaren in

archieven de nodige bewijsstukken verzameld die duidelijk maken dat ook Nederlandse boeren in de 19-de
en 20-ste eeuw Bonte Bentheimer varkens hielden.
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