
De Brabantse boerenzoon Arjan Swinkels nam de melkveehouderij  
van zijn ouders niet over. Na jaren op kantoor gewerkt te hebben,  
besluit hij de inmiddels vervallen boerderij nieuw leven in te blazen 
met het houden van waterbuffels. Gedurende tien jaar bouwt hij met 
beperkte middelen aan zijn droom. Zijn pad kent vele hobbels, maar hij 
buffelt en komt boven. Op zíjn manier. De beste prutser van Nederland. 
Een verhaal over stoere waterbuffels en hun eigenzinnige baas.
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Als ik uit het raam naar mijn grazende kudde waterbuffels kijk, is het 
moeilijk om me voor te stellen dat hun voorouders anderhalf miljoen jaar 
geleden al op onze planeet rondliepen. Of ze er toen precies zo uitzagen, 
is niet bekend. Ik denk het eigenlijk niet. Vast staat wel dat de soort zich 
op meerdere plaatsen heeft gemanifesteerd. Oorspronkelijk kwamen ze 
uit Azië en in de periode tussen de ijstijden kwamen ze ook terecht in 
Europa. Uiteindelijk stierven ze in onze contreien uit, omdat het te koud 
voor ze werd. Ze houden namelijk van een aangenaam klimaat. Door 
het klimaat dat we tegenwoordig in Nederland hebben, gedijen ze hier 
nu ook goed. Ik heb in ieder geval nog geen klachten van ze gehad. Mijn 
buffels behoren tot de gedomesticeerde soort. In Azië, waar ze karbouw 
worden genoemd, worden ze als trek- en lastdieren gebruikt. Hun 
familieleden, de wilde buffels, komen nog in zeer beperkte mate voor in 
Indonesië. In Afrika leeft nog een andere soort in het wild. Ze worden 
daar kafferbuffels genoemd. Deze moet je niet in een donker straatje 
tegenkomen. Ergens anders trouwens ook niet, want ze hebben de naam 
nogal agressief te zijn.

Agressief zijn mijn buffels helemaal niet. Wel behoorlijk eigenwijs, 
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maar dat vind ik juist hun charme. Het is ook een van de belangrijkste 
verschillen met de koeien zoals we die in Nederland kennen. Het zijn 
beide runderen, maar hun karakters konden niet verder uit elkaar liggen. 
Koeien zijn extreem volgzaam. Als er ooit al enige vorm van rebellie 
had ingezeten, is die er in de loop der jaren wel uit gefokt. Waterbuffels 
zijn in het geheel niet volgzaam. Wel heel lief, maar met een behoorlijk 
ontwikkelde eigen wil. Een voorbeeld: in de winter, als het gras op 
is, eten de buffels hooi. Dat hooi wordt grotendeels op eigen gronden 
geoogst. Iedere snede heeft z’n eigen smaak en structuur. Als het hooi 
van één snede op is, begin ik aan de volgende serie hooibalen. Dat hooi 
is net wat anders. En dan begint de ellende. Je vult op de gebruikelijke 
tijd de voerruiven en daar komen ze braaf op af. Maar niet meer dan dat. 
Nadat ze aan het gebodene hebben gesnuffeld wenden ze zich collectief 
af en keren ze beledigd op hun schreden terug. Mij laten ze mooi staan. 
Inmiddels heb ik geleerd dat ik de overgang naar ander hooi geleidelijk 
moet laten plaatsvinden. 
Later gebeurde er iets wat zo mogelijk nog opmerkelijker is. In de melkstal 
kregen de buffeldames brokjes gevoerd. De producent leverde de brokjes 
op een gegeven moment in een iets andere vorm dan die we normaal 
hadden. Waarom weet ik niet, ze hadden in ieder geval op papier precies 
dezelfde samenstelling. U voelt het al aankomen: de dieren vertikten deze 
brokjes te eten en ze gaven ook geen melk meer in de melkstal. Ik moest 
hemel en aarde bewegen om de brokjes weer in de oude, vertrouwde 
vorm te kunnen krijgen. Het lijkt lastig, maar dat is nu juist wat me zo 
boeit aan die dieren. Ze hebben echt karakter en daarom houd ik van ze. 

Bovengenoemde karaktereigenschap brengt ook met zich mee dat ze 
heel eenkennig zijn als het om melken gaat. Dat laten ze alleen van mij 
toe, wat op zijn zachtst gezegd nogal onpraktisch is. Ik ben dan ook bezig 
ze te laten wennen aan andere handen, maar voor hen is dat beslist geen 
vanzelfsprekendheid, dus het is een heel gevecht ze zover te krijgen. 
Het melken gebeurt hier met een melkmachine, wat past binnen mijn 
bedrijfsvoering. Een melkrobot past daar niet bij. Ook hebben al mijn 
dieren een naam, net zoals dat vroeger bij kleinschalige boerenbedrijven 
het geval was.
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Een waterbuffel geeft overigens uitstekende melk, alleen jammer genoeg 
niet zo veel als een koe. Dat verschil is behoorlijk: een koe geeft bijna 
9.000 liter melk per jaar en een waterbuffel 2.000 liter. Daar moet dan 
wel bij worden gezegd dat een liter buffelmelk aanzienlijk meer opbrengt 
dan een liter gewone melk, dus dat heft het verschil een beetje op. De 
melk wordt deels verkocht, maar ik maak er ook andere producten 
van zoals yoghurt, roomijs, Indiase paneer, roomboter en kaas. En dan 
is er natuurlijk nog het witte goud waarvoor buffelmelk de basis is: de 
mozzarella. 

Bij waterbuffels gaat het om de melk en in veel mindere mate om het 
vlees. Dat betekent dat de vrouwelijke dieren een andere levensloop 
hebben dan de stiertjes. In het begin gaat het nog gelijk op: als de kalveren 
ter wereld komen, blijven ze bij mij nog een tijd bij hun moeder, zodat ze 
nog van haar melk kunnen genieten. Dat is overigens uitzonderlijk voor 
een boerderij waar dieren gemolken worden, want doorgaans worden 
de kalfjes kort na de geboorte al gescheiden van het moederdier. Ik 
scheid de dieren pas na drie maanden. Ze komen dan in een apart stukje 
weiland te staan dat voor het huis aan de straatkant ligt. Dat ziet er voor 
voorbijgangers ook nog eens heel leuk uit. De dieren worden zo een soort 
pr-kalfjes zou je kunnen zeggen. Op die plek blijven ze afhankelijk van 
het seizoen een tijdje staan. Daarna gaan de stiertjes en vrouwtjes elk 
hun eigen weg. De vrouwtjes vormen een meidengroep, een soort K3 
zullen we maar zeggen, en gaan als ze ruim een jaar oud zijn naar de 
kudde. Daar ontmoeten ze meestal al snel een aantrekkelijke dekstier en 
dan komt, als het goed is, tien maanden later de ooievaar. 
De stiertjes gaan naar hun eigen weiland, een vrijgezellenclub waar ze 
naar hartenlust kunnen grazen. Ik ga er doorgaans tweemaal per dag 
naartoe om ze water te geven en om ze eventueel wat bij te voeren. Dit 
contact is belangrijk, want als je dat niet doet, kunnen ze wel eens wat 
wild worden en ik vind het zelf ook prettig. Na twee jaar gaan ze naar 
een slager, die ze voor ons slacht. We streven ernaar om alles van het 
dier te gebruiken ten behoeve van de mensen die bij ons het vlees kopen. 
Als je accepteert dat dieren mogen worden gegeten, dan is dit naar mijn 
mening de beste manier.
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