Vlees met een o fficieus kroontje
De Jorchrishoeve bouwt aan to ekomst met nieuwe huisvesting
Dries Timmerman combineert een deeltijdbaan met een professioneel
witblauwfokbedrijf. Het geloof in de toekomst is groot. Hij schuwt
daarom een forse investering in nieuwe huisvesting niet. Het bedrijf
levert eveneens aan de slager van het Belgische koningshuis.

O

f de Belgische koninklijke familie
rundvlees eet en of dit dan wel van
het Belgisch-witblauwras is? Dat weten
we nu bijna met zekerheid. ‘De reforme
vrouwelijke dieren van maximaal vier
jaar oud en tweemaal gekalfd gaan al
vijftien jaar lang naar slagerij Saint Hubert in het Brusselse,’ zegtries Timmerman van de Jorchrishoeve uit het WestVlaamse Jabbeke niet zonder trots, ‘en
die slager is de leverancier van het koningshuis.’

Stalconcept zelfbedacht
Het is 14 augustus en het is druk op de
Jorchrishoeve. De bouwwerkzaamheden
van de nieuwe stal in aansluiting tussen
de twee bestaande stallen zijn nog in
volle gang. Voor de open dagen op 20 en
21 september moet alles rond zijn. ‘We
hebben wel wat vertraging opgelopen
door het bouwverlof, maar het lukt wel’,

vertelt Dries Timmerman (28). ‘De stal
zal door de aansluiting 120 meter lang
zijn en 230 dieren huisvesten. Alles
kan voortaan onder één dak gebeuren,
waarbij via een praktisch doorschuifsysteem van de leeftijdsgroepen zowel
aan arbeidsgemak, aan dierenwelzijn als
aan beperking van ziekte-insleep is gewerkt.’
Het stalconcept voor de nieuwbouw
heeft de jonge bedrijfsleider, die het
vleesveehouden combineert met een
deeltijdbaan als nutritionist bij een diervoederbedrijf, zelf bedacht. Veel ideeën
heeft hij opgepikt uit de varkenshouderij. ‘Op het vlak van hygiëne, ventilatie
of ammoniakemmisiearme stallen kunnen we als rundveehouders nog veel leren van de varkenshouders. Ik heb er
wel vier jaar over nagedacht, plannen
getekend en hertekend.’
Eyecatcher in de nieuwbouw zijn de

Waterjuffer (v. Tonton), rechts, met dochters en kleindochters

Dries Timmerman: ‘Mits behoud van een
goede voederconversie en groei per dag ga
ik de toekomst met vertrouwen tegemoet‘
twee kalverstallen van elk twee maal
acht kalveren, strategisch ingeplant tussen de afkalfplaats en de twee 4 x 4-overgangsboxen. De kalveren huizen er binnenkort gedurende zes weken op een
zeugenrooster in plastiek, waardoor ze
comfortabel, schoon en droog zitten. De
tussenpanelen uit pvc zijn uitneembaar
en gemakkelijk te reinigen. Verder worden de twee volledig gesloten kalverruimten geventileerd, zodat er een constante omgevingstemperatuur heerst en
er regelmatig aanvoer is van verse buitenlucht. De mestafvoer is zo geregeld
dat er geen ammoniakgas in de ruimte
binnenkomt. ‘In feite bekom je dezelfde
voordelen van kalverhutten maar dan

binnen. Ook het arbeidscomfort van de
verzorger is hierdoor groter.’
In de overgangsboxen blijven de kalveren tot op de speenleeftijd van drie
maanden. Daarna worden ze verkast
naar de jongveeboxen in groepen van
acht stuks. ‘Het jongvee en de eerstekalfsdieren tot in de tweede dracht blijven het jaarrond op stal’, geeft Dries aan.
‘Door de voeding constant te houden, realiseer je een snellere groei. Arbeidstechnisch is het ook interessanter dan bijvoedering en behandeling op de weide.’

Tonton de Jorchrishoeve
Ook in de fokkerij zet Dries Timmerman
graag zijn tanden. Dat heeft hij meegekregen van vader Joris en moeder Christine, van wie hij het bedrijf in 2006 heeft
overgenomen. Op de Jorchrishoeve registreert men sinds 1985 de dieren in het
stamboek en wordt er regelmatig deelgenomen aan keuringen. ‘De laatste
paar jaren stond onze deelname op een
laag pitje,’ vertelt Dries, ’vanwege onder
meer de overname. Maar ik sta te popelen om er opnieuw bij te zijn.’
Vanaf de eerste deelname aan keuringen
was het bedrijf succesvol met verschillende kampioenen. In 1987 nam het bedrijf als eerste Vlaams fokbedrijf deel

Tweedaagse opendeurdagen ‘de Jorchrishoeve’
Op zaterdag 20 en zondag 21 september houdt ‘de Jorchrishoeve’ van de
familie Timmerman uit Jabbeke gedurende twee dagen open dag. Blikvanger is natuurlijk de nieuwe vleesveestal, maar ook het bijhorende management. Op zaterdag 20 september staat
de deur open voor de professionele
vleesveehouder. Collega-vleesveehouders krijgen een professionele toelichting van de diverse toeleveranciers van
het bedrijf. Op zondag 21 september
kan het brede publiek kennismaken
met de werking van het bedrijf. Rond
de middag worden ook kookdemonstraties georganiseerd, waarbij wordt
geïnformeerd over het witblauwras.

aan de nationale keuring in Libramont
met de aangekochte stier Hazard de
l’Escafienne (v. Tapioca). ‘De echte doorbraak op het keuringsfront volgde pas in
1993-’94 met nakomelingen van Dandy
du Tilleul,’ verhaalt Dries, ‘en in 1997-98
met dochters van Pacifique de My. Hoogtepunt vormde de deelname aan de nationale keuring in Brussel in 2002 met 89
puntenstier en Brutalzoon Tonton van
de Jorchrishoeve. Moeder van Tonton
was Moesje, een dochter van Avis du
Souvenir en kleindochter van Millord
des Grillons. Moesje was groot en zwaar.
Bij afvoer, na zes kalvingen, woog ze om
en nabij één ton.’

Tweede weegbascule
Tonton behaalde te Brussel 1a en verhuisde nadien naar ki-vereniging HalibaVRV. De stier werd echter zoals zijn stalgenoten opgeruimd tijdens de ibr-uitbraak in Mons. ‘Een echte tegenvaller
voor het bedrijf.’ Inderdaad, uit de fokwaardeschatting blijkt de stier zeer goede drinkers te vererven die stevig uitgroeien waardoor de economische fokwaarde op 118 punten uitkomt. Ook het
exterieur mag er zijn. De nakomelingen
van Tonton scoren, zonder extremen in
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De nieuwe kalverhokken op de Jorchrishoeve, Legeweg 2 te 8490 Jabbeke

positieve of negatieve zin, 105 punten
voor algemeen voorkomen.
Het laatste ki-jaar gebruikte Dries Timmerman stieren zoals Coquin, Fétiche,
Occupant, Germinal, Empire, Héros du
Peroy en Fascinant de la Grigeoule. Het
jongvee telt nakomelingen van onder
meer Fétiche, Coquin, Dartagnan, Jasmin, Genièvre, Obus. ‘Ik ga voor goede
fundamenten’, legt Dries uit. ‘Beenwerk
waarbij het spronggewricht 25 graden
bedraagt. Nadien volgen lengte, gestalte
en vruchtbaarheid. Op de vijfde plek pas
volgt conformatie. Inteelt vormt geen
probleem. We zijn hier nooit bevreesd
geweest om stieren met vreemde en/of
oude afstamming te gebruiken, zoals nunog met Enfer de Sant Barbe of Lambeau
du Vanova.’
Met volle overtuiging: ‘Mits behoud van
een goede voederconversie en groei per
dag ga ik de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Ik heb daarom ook geïnvesteerd in een tweede weegbascule. Zo
kun je de dieren eveneens op gewicht
behandelen. Zonder bascule is het werken met een natte vinger.’
Guy Nantier
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