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Ambacht uit Veghel

Heb j� ze al eens zien grazen in de wei? 
De Brandrode runderen in de Aa Broeken, tegen 

de Scheifelaar of langs het kanaal richting Boerdonk.

Rundveehouder Martien van Asseldonk van Zorgboerder
 ‘t Ham zorgt dag in dag uit 
voor deze Brandrode runderen. De runderen kunnen rechtstreeks vanuit de stal b
 de 
zorgboerder
 naar het Aa-dal lopen. Ze leven zoveel mogel
k in het Veghelse 
buitengebied. De weiden waarop ze lopen z
n van Waterschap Aa en Maas en de 
runderen zorgen dan ook voor de natuurl
ke begrazing. Runderen vr
 in de natuur 
zoals het hoort! De Aa-dal Brandrode runderen z
n tevens geregistreerd b
 het 
stamboek Brandrode runderen.

Het Brandrode rund is van oudsher een degel
ke oud-Hollandse koe. Een duurzame 
koe met goede overlevingseigenschappen, rustig en handzaam in de omgang, een 
herkenbaar exterieur en unieke aftekeningen, goede vruchtbaarheid en met 
cultuurhistorische waarde. Aan de kop en de poten neigt de kleur naar zwartachtig 
rood. Vanwege deze geblakerde kleur is de naam 'Brandrood' ontstaan.

Het unieke vlees van deze Aa-dal Brandrode runderen is verkr
gbaar in onze winkel 
aan de Hoofdstraat in Veghel. Daarnaast is het verkr
gbaar b
 een select aantal 
horeca zaken. Samen verwerken w
 deze runderen van kop tot staart!
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Aa-dal brandrood

De Brandrode runderen lopen van 
april t/m november in het Aa-dal en 

zorgen daar voor de natuurl�ke 
begrazing.

Kalfjes worden in de wei geboren 
en bl�ven b� de koe.

De stier zorgt voor een natuurl�ke 
dekking en loopt mee in de wei

Er staan voldoende bomen in de
weiden die voor schaduw zorgen. 

Tevens z�n er diverse poelen 
waaruit de dieren kunnen drinken.

Er z�n diverse wandel- en 
�etspaden om de dieren te 

bek�ken. De dieren kunnen vanuit de stal van 
de Zorgboerder� ‘t Ham naar het 

Aa-dal lopen.

De dieren worden rustig en met 
respect geslacht in 
Heesw�k-Dinther.

Het unieke Aa-dal Brandrood vlees 
wordt verder verwerkt b� Slager� 

Pennings.

Brandrood rundvlees uit het dal van rivier de Aa

Enkele dieren gaan naar de strostal 
van Johan Pennings in 

Heesw�k-Dinther 

De smakel�ke en met passie 
bereide producten z�n verkr�gbaar 

in onze winkel en b� een select  
aantal horeca zaken in de regio. 


