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Het Friese Raerd is de thuisbasis van melk-
veehouder Jaring Brunia (33), beter bekend 
als Boer Brunia, en zijn jonge gezin. Op zijn 

relatief kleinschalige bedrijf melkt Jaring ruim zestig 
koeien, doet hij aan weidevogelbeheer en inspireert 
hij collega-boeren onder het motto: ‘Natuur in Be-
drijf ’. Voor deze bevlogen melkveehouder was het 
helemaal niet zo vanzelfsprekend dat hij boer zou 
worden. Zijn ouders runden weliswaar een melkvee-
houderij, maar Jaring had lange tijd andere interesses. 
“Ik ben hier geboren en getogen, toch wilde ik nooit 
boer worden. Tijdens mijn studie plattelandsvernieu-
wing kreeg ik echter een steeds duidelijker beeld van 
hoe mijn ideale boerderij eruit zou zien en begon het 
toch te kriebelen.” Zijn ouders hadden hun koeien en 
melkquotum inmiddels al verkocht, waarna Jaring 
besloot het toch te gaan proberen als boer. “Ik was 
in principe gratis boer, want ik zat gewoon bij mijn 
ouders in de maatschap. Zodoende kon ik vrij simpel 
opstarten en is het langzaam uitgegroeid tot het be-
drijf dat het nu is.”

Anno 2019 runt Jaring onder de naam ‘Boer Brunia’ 
een biologische melkveehouderij met ruim zestig 
melkkoeien. Hij werkt met een zeldzaam en typisch 
Fries ras: de Roodbonte Friese koe. “Die koe past bij 
dit gebied en bij onze werkwijze. We voeren geen 
brok, geen granen, geen mais. Ik geloof heilig, mis-
schien nog wel meer dan in biologisch of biologisch-
dynamisch, in 100 procent grasgevoerd. Waar dat 
geloof precies vandaan komt weet ik niet, maar de 
melk is bewezen gezonder. Een belangrijker argu-
ment is misschien nog wel dat het hartstikke dom is 
om granen en mais, hoogwaardig voer, over te zetten 
van humane consumptie naar dierlijke consumptie, 
terwijl we de wereld willen voeden. De koe heeft dat 
helemaal niet nodig en bovendien raakt de hele ba-
lans zoek. De koe heeft in die zin een simpele functie 
voor de planeet: gras omzetten in een hoogwaardig 
product, namelijk eiwitten in de vorm van melk en 
vlees”, stelt Jaring. “Onze koeien doen wat zij in de 
natuur ook zouden doen, alleen melken we ze nu en 
verkopen we de melk als verdienmodel.”

Mooie koeien, 
een uitgekiend 

beweidingssysteem en 
de werking van de natuur. 

Meer heeft Boer Brunia 
niet nodig om ecologisch 

en economisch goed 
te kunnen boeren.
TeksT Matthijs de Kruijff
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Door De natuur zoveel mogelijk na te bootsen 
is het verDienmoDel uiterst efficiënt

Boer Brunia 2.0
  Gras & verder niets
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“ dit vind ik het mooiste 
van boeren: het geluid 
van grazende koeien met 
zingende weidevogels 
op de achtergrond.”
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Jaring noemt zichzelf ‘een soort boswachter’. 
“Middels  een zeer streng beweidingsregime bepaal ik 
waar de koe graast. We hebben stripgrazende koeien 
die dag en nacht steeds op een ander stuk perceel lo-
pen. Door de stroomdraden steeds te verplaatsen gra-
zen de koeien maar korte tijd op een plek. Daardoor 
eten zij altijd het mooiste gras, wat daarna weer de 
tijd krijgt om te groeien.” Jaring ziet zijn beweidings-
systeem als een van de belangrijkste pijlers onder zijn 
bedrijfsvoering: “Het zorgt ervoor dat ik ecologisch 
en economisch goed kan boeren.” Door de natuur na 
te bootsen kalven de koeien in het voorjaar. “Tussen 
half maart en begin mei kalven al mijn koeien. Een 
koe brengt van nature ook een kalf in het voorjaar. In 
ons geval komt dat neer op 60 kalfjes in drie weken 
tijd. Dat is wel even heel druk, maar zorgt er wel voor 
dat het op een gegeven moment droogstand is. Van 
1 augustus  tot 1 januari kan bij wijze van spreken ie-
dereen mijn bedrijf runnen.”

Door de natuur zoveel mogelijk na te bootsen is het 
verdienmodel van Boer Brunia heel efficiënt. “Wij 
maken hier een mooi product met weinig kosten”, legt 
Jaring uit. “We hebben geen dure trekkers en machi-
nes nodig. Bovendien hebben we nauwelijks dokters- 
en voerkosten.” Jaring en vaste medewerker Hendrik 
komen regelmatig tot creatieve, en daarmee kostenbe-
sparende, ideeën. “Ik houd helemaal niet van nieuwe, 
glimmende dingen. Het hoeft allemaal niet duur te 
zijn, als het maar goed is voor de koeien.” Toch spreekt 
Jaring van een ‘tussenfase’ in de bedrijfsvoering van 
Boer Brunia. “Het huidige verdienmodel is prima voor 

BedrijfsGeGevens Maatschap Boer Brunia

eigenaar Jaring Brunia

Arbeid: 1 vaste medewerker + flexkrachten
Are aal: 39 ha huiskavel in eigendom plus 15 ha natuurland in pacht
Vee stapel: 64 melkkoeien, 10 drachtige vaarzen, 16 pinken, 20 kalfjes en 2 stieren
Productie: 5.000 – 5.500 liter per koe per jaar
Afzet: Farmel
Website: www.boerbrunia.nl en www.jaringbrunia.nl 

het is hartstikke dom om hoogwaardig voer te gebruiken 
voor dierlijke consumptie, terwijl we de wereld willen voeden.

De boerderij onder constructie
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een eenmansbedrijf, maar met het oog op de toekomst 
willen we toch een beetje groeien. We hebben bijvoor-
beeld meer inkomsten nodig om Hendrik op langere 
termijn aan te kunnen houden, iets wat we dolgraag 
willen.” Daarom wordt het woonhuis verbouwd, wordt 
er doorgeschakeld naar een biologisch-dynamische 
bedrijfsvoering en liggen er plannen om meer koeien 
te gaan melken. “Op die manier kunnen we het ver-
dienmodel compleet maken, zodat Hendrik erbij 
kan blijven en we meer talent kunnen binnenhalen. 
Bovendien zijn we dan zelf ook weer flexibeler.” Het 
doorschakelen naar BD speelt een rol in het nieuwe 
verdienmodel, maar is vooral ook een bewuste keuze. 
“Het is natuurlijk een hele stap, maar we zitten er ei-
genlijk ook al behoorlijk dicht tegenaan. Zo hebben de 
koeien al jarenlang hoorns en boeren wij op een ex-
tensieve wijze. Ik ben dan ook heel blij met de keuze.” 
Boer Brunia is in september klaar met doorschakelen. 
“De verwachting is dat we aan het einde van het jaar 
BD-melk kunnen leveren.”

Ook weidevogelbeheer vormt een speerpunt in de 
bedrijfsvoering. Zo heeft Jaring een stuk van zijn land 
ingericht als drasplas. “Door veel te beweiden rond de 
drasplas wordt er een ideale biotoop gevormd voor de 
weidevogels. Op die manier kan ik als boer iets terug-
geven aan de natuur. Er zijn momenteel zo’n 25 broed-
paren”, vertelt Jaring. “Dat vind ik het mooiste van 
boeren: het geluid van grazende koeien met zingende 
weidevogels op de achtergrond.” Hoewel Boer Brunia 
succesvol is met de koeien en de weidevogels, zijn ze 
nooit tevreden. “Het is een continue proces van het 

verbeteren van je bedrijf naar het doel dat je uiteinde-
lijk voor ogen hebt”, vertelt Jaring. “Vorig jaar vroeg ik 
mezelf af: wat wil ik eigenlijk met de boerderij? Uit die 
gedachte is het plan voor een soort ‘Boer Brunia 2.0’ 
ontstaan: nieuw huis, vaste medewerker, doorscha-
kelen naar biologisch-dynamisch en iets groeien qua 
veestapel.”

Inmiddels wordt er ook werk gemaakt van een 
groentetuin, een voedselbos en bijen. “Op het gebied 
van bijen en biodiversiteit gaan we meer educatie aan-
bieden”, vertelt echtgenote Lotte. “Ook ga ik een studie 
kruidengeneeskunde volgen, waarna ik eventueel een 
praktijk aan huis zou kunnen openen.” Ook het ‘win-
keltje’, waarin momenteel alleen wat vlees wordt ver-
kocht, staat op de nominatie om uitgebreid te worden 
met bijvoorbeeld honing en eieren. “Het zou op den 
duur best een volwaardige boerderijwinkel kunnen 
worden, maar dat gaan wij zelf niet ondernemen. Het 
zou mooi zijn als iemand anders dat zou willen op-
pakken”, vertelt Jaring. “En als het huis klaar is zou ik 
graag willen dat Hendrik een groot deel van mijn vas-
te werkzaamheden overneemt, zodat ik me meer kan 
richten op het coachen en/of lesgeven over natuur-
inclusief boeren. We willen graag zelf een e-learning 
module gaan maken, bijvoorbeeld. Uiteindelijk kom je 
met meer mensen altijd verder: hoe mooi is het als ook 
Lotte en Hendrik hun talenten volledig kwijt kunnen 
in het bedrijf? Ook dat past volgens mij veel meer bij 
de biologisch-dynamische gedachte. En misschien ga 
ik dan wel filosofie studeren.” 

‘door de 
natuur 
 zoveel 
moge-

lijk na te 
bootsen 
is het ver-
dienmodel 
van Boer 
 Brunia 
heel 

 efficiënt.’

stripgrazen betekent de stroomdraden steeds verplaatsen

Lotte, bij de bijenkasten, over de plannen voor een groentetuin, 
een voedselbos en bijen.


