
NaN Sweachster Angus. Focko Zwanenburg
heeft een passie voor dier en natuur

Droomkomtuit
Rustenruimtevoor
deSweachsterAngus
Sommige mensen blijven hun leven lang dromen. Anderen pakken
een kans zodra die zich voordoet. Rundveedierenarts Focko
Zwanenburg (41) behoort tot de laatste categorie. 

L
Lange tijd leek Focko's droom – veehouder worden –
een utopie. Tot dit voorjaar. ‘Ik kreeg een kans en die
heb ik aangegrepen. Met beide handen.’ 

Wie op de fiets het Koningsdiep nabij Beetsterzwaag
passeert, kan ze in het beekdal zien grazen: een koppel
gitzwarte runderen - vier koeien met elk een kalf, en
vijf pinken. Focko is de kersverse, trotse eigenaar van
de koeien. Begin 2011 kreeg hij de beschikking over
achttien hectare natuurland, de perfecte plek om zijn
droom te realiseren. Na een zoektocht naar geschikte
runderen bracht hij in mei van dit jaar de Aberdeen
Angus koeien naar Beetsterzwaag.  Focko: ‘Massieve,
sterke dieren zijn het, compact, met een typische
balkvorm en breed van voren. Het is een winterhard
ras, de koeien staan het hele jaar door buiten.’ 

GEMOEDELIJK
Focko’s liefde voor koeien ontwikkelde zich al vroeg.
‘Als kind was ik veel op de boerderij van mijn oom en
tante te vinden. Vanaf mijn twaalfde heb ik altijd bij
boeren gewerkt. Mijn klok werd bepaald door de
koeien. Ik was en ben gefascineerd door deze dieren, ze
stralen een enorme rust uit, ze zijn gemoedelijk. Ze
staan op hun gemak te herkauwen. Toen ik een
beroepskeuze moest maken, wilde ik het liefst zelf boer
worden. Maar dat bleek niet haalbaar. Dus koos ik voor

een studie diergeneeskunde en werd ik veearts. Zo kon
ik dagelijks met vee werken.’ Toch kroop het bloed
waar het niet gaan kan. In de jaren die volgden kwam
Focko op werkreizen naar de Verenigde Staten en
Canada in aanraking met Aberdeen Angus runderen.
‘Zeer benaderbare dieren waren dat, heel volgzaam en
vriendelijk ook. Erg plezierig om mee te werken.
Bovendien vond ik het vlees van deze koeien
verrassend lekker. Die smaak heb ik altijd op mijn
kiezen gehouden. Ik nam me voor: ooit ga ik, naast
mijn baan als veearts, deze koeien houden.’

SLOW FOOD
Tien jaar later was het moment dan daar. Focko koos
voor dieren van verschillende leeftijden (‘een
afspiegeling van een kudde’) en doopte het koppel om
tot Sweachster Angus. ‘Ze voor het eerst te zien grazen
bij het Koningsdiep was best een emotioneel moment.
Op dat moment werd ik boer; mijn droom kwam uit.’ 
Focko geeft zijn dieren rust en ruimte, véél ruimte.
Slechts de runderen waarmee niet wordt gefokt, zullen
te zijner tijd het vlees geven. Intussen groeien de dieren
op geheel natuurlijke wijze en ze krijgen daarvoor alle
tijd. Een typisch voorbeeld van slow food. Focko: ‘Ik
heb geen haast. De koeien grazen op onbemeste weide
en zijn volledig grasgevoed. Ze hebben een machtig
mooi leven. In het beekdal groeit een bonte TE
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‘DEZEKOEIENKRIJGENALLE
TIJDOMGROOTTEWORDEN’

verzameling van grassen en kruiden en ze leven van
wat de natuur biedt. Ik geef geen krachtvoer of mais
bij, ze worden vanzelf groot. Ik laat dat proces op z'n
beloop. Mijn bedoeling is om met de slager het land in
te gaan en te zien welk dier zich voor de slacht
kwalificeert. Deze runderen geven bijzonder lekker
vlees. Het is gemarmerd, wat betekent dat het met vet
doorregen is. Ontzettend lekker. Bovendien is het een
bron van meervoudig onverzadigde vetzuren.’ 

KORTE KETEN
Sweachster Angus stond in juli al op de menukaart bij
het culinaire evenement Heerenveen Culinair. Intussen
is Focko met een aantal restaurants in gesprek om zijn
Sweachster Angus vlees letterlijk en figuurlijk op de
kaart te zetten. Daarnaast is er vanaf september een
webshop, waar particulieren online vleespakketten
kunnen bestellen. ‘Zo’n diepgevroren vleespakket kan
worden afgehaald bij Peter Leon wijn en spijs in
Beetsterzwaag. Ik kan hiermee voorzien in een
bepaalde behoefte. Veel mensen zijn uitgegeten met
vlees van inferieure kwaliteit en willen weer vlees dat

ook echt honderd procent vlees is. Sweachster Angus
vlees is raszuiver. Het krijgt alle tijd om te rijpen en
komt uit een ultrakorte keten – boer, slager, kok. Het is
puur Nederlands vlees uit de regio – er is niet mee
‘gesleept’ vanuit het buitenland. Het is eerlijk,
smakelijk en mals.’

ZEE VAN KOEIEN
Focko gaat zo’n beetje elke dag naar zijn koeien. ‘Ze
komen naar me toe, dat is mooi om te zien. Als ze dan
met de neuzen om mij heen staan en ik omringd ben
door een zee van koeien… super is dat. Vaak lig ik op
m’n rug in het gras en dan geniet ik van de rust en het
geluid van mijn grazende koeien. Dicht bij de natuur,
weer of geen weer. Ik denk wel eens: hoe is het
mogelijk, ik fiets in de regen naar mijn dieren toe en ik
vind het nog zalig ook.’ 

MEER INFORMATIE
Meer weten over de Sweachster Angus koeien van
Focko Zwanenburg? Of wilt u een vleespakket
bestellen? Kijk op www.sweachsterangus.nl
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