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Peter van Nieuwenhuijzen: ‘Uitdragen waar je zelf liefhebberij in hebt’

Samenwerken speerpunt

P O RT R E T

Samenwerking met andere stamboeken en dierregistratie. Het zijn
twee zaken waar Peter van Nieuwenhuijzen als voorzitter van het
Nederlands Charolais Stamboek aan wil werken. ‘Met efficiëntere
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stamboekregistratie hopen we meer dieren te registreren.’
Opmerkelijk:

tekst Annelies Debergh

‘A

ls je richting Anna Jacobapolder
aanhoudt, kom je zo bij ons bedrijf terecht.’ De charolaiskudden van
Peter van Nieuwenhuijzen (38) zouden
in principe evengoed als bewegwijzering
kunnen dienen. In uitgestrekte stukken
natuurgebied huizen her en der in de
omgeving van het akkerbouwrijke landschap van het Zeeuwse Sint Philipsland
kudden charolaisvee. ‘Ik pacht zelf 110
hectare natuurgebied en kan op een ander stuk van 240 hectare vee inscharen
voor extensieve beweiding.’

Charolais in natuurgebied
Tussen de talloze aardappel-, graan- en
graszaadvelden vormen de begraasde
percelen een mooie afwisseling. Tot 1992
telde het landbouwbedrijf van Peter, zijn
vrouw Meta en zonen Bram en Driek van

scharen. Maar dat heb ik er snel weer
uitgewerkt. Mijn keuze lag toch bij raszuiver charolais.’

Naar efficiëntere dierregistratie
Wanneer hij de nadruk legt op de keuze
voor raszuivere en geregistreerde charolaisdieren, is al snel een bruggetje gemaakt naar zijn activiteiten binnen het
Nederlands Charolais Stamboek. Sinds
enige tijd neemt Peter van Nieuwenhuijzen daar de honneurs waar als voorzitter
ad interim. ‘Nu heeft ons stamboek nog
een apart registratiesysteem, maar we
zijn ermee bezig om de stamboekregistratie bij CRV onder te brengen’, klinkt
het. ‘We willen daar een efficiëntieslag
maken. Voor de charolaisfokker willen
we het registreren van vee zo eenvoudiger, makkelijker en goedkoper maken.’
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38
vleesveehouder en
akkerbouwer
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gemak door de twee kilo per dag. Charolais is daarin onterecht ondergewaardeerd door de weinige overblijvende stierenmesters. Als we de afzet beter kunnen
structureren, halen onze leden daar
voordeel mee. Dat is weer positief voor
het ras.’
Het in kaart brengen van de ecologische
voetafdruk van de vleesrassen is een ontwikkeling die het Franse maar ook het
Nederlandse charolaisstamboek op de
voet volgt. ‘De verwachting is dat charolaisvee daar goed in scoort. Als dat zo is,
dan heeft het stamboek daar een punt’,
vindt Peter van Nieuwenhuijzen. ‘In landen als Frankrijk speelt die discussie
rond de ecologische voetafdruk een ontzettend belangrijke rol in de vleesveehouderij. Ik ben benieuwd of dat ons ras
nog voordeel oplevert.’

Groei in activiteiten

‘Het registreren van charolaisvee moet
eenvoudiger, makkelijker en goedkoper’
Nieuwenhuijzen alleen een akkerbouwtak. De passie voor de vleesveehouderij
begon met een stage in Frankrijk. ‘Koeien trokken me altijd al’, legt Peter van
Nieuwenhuijzen uit. Ook zijn neef Leo
Saarloos hield charolaisdieren. De keuze
lag dus voor de hand. ‘Het karakter en
de soberheid van het vee spraken me
vooral aan. Met de beschikbaarheid van
natuurgebied was charolais houden een
logische keuze.’
De grondvesten van de veehouderij zijn
onder meer gebouwd op ingekochte loten vee van enkele Nederlandse fokkers.
‘Tijdens mijn schoolperiode ben ik met
één dier gestart en later kocht ik er acht
bij’, vertelt Van Nieuwenhuijzen. Inmiddels telt de veestapel meer dan tweehonderd dieren. Met de groeiende aantallen
leerde de veehouder omgaan. ‘Wat maakt
grootte nu uit? Bij grotere kudden vee
wordt het werk ook steeds makkelijker.’
In 1995 kon hij het eerste stuk grond
pachten. ‘Om voldoende te kunnen begrazen, moest ik eerst kruislingvee in-
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Het charolaisstamboek telt momenteel
een zeventigtal leden. ‘Als bestuur zoeken we ook de samenwerking met andere vleesveestamboeken in Nederland en
het charolaisstamboek in Frankrijk. We
hoeven niet het wiel voor de zoveelste
keer uit te vinden, maar willen daar
waar mogelijk voordeel halen uit samenwerking.’ Onder meer de opzet van het
centraal opfokstation in Nederland komt
ter sprake en de tweejaarlijkse Nationale
Vleesvee Manifestatie. ‘Het zijn mogelijkheden om te laten zien wat je ras
waard is.’
Maar ook de ontwikkelingen binnen het
Franse collega-stamboek worden op de
voet gevolgd. Door de groter wordende
veestapels gaat veel van de aandacht in
Frankrijk uit naar het gemakkelijk afkalven. ‘Het stamboek is ook actief bezig
met het creëren van afzet voor broutards
en slachtvee’, gaat Van Nieuwenhuijzen
verder. ‘We willen zoeken naar een gestructureerde afzet. De karkasclassificatie valt mee en de groeisnelheid gaat met

Groei van het ras in Nederland en van
het aantal stamboekleden is eveneens
een van de actiepunten. Al geeft Van
Nieuwenhuijzen toe dat verruiming van
de activiteiten en het lidmaatschap niet
het makkelijkste doel is. Of een stroomlijning van de dierregistratie daar nog
mogelijkheden biedt? ‘Het is onze prioriteit om de stamboekregistratie goed te
laten lopen om zo in elk geval meer dieren te registreren.’
Vooral de samenwerking met de andere
vleesveestamboeken vormt in die zin
een belangrijk speerpunt in de organisatie. Peter van Nieuwenhuijzen haalt het
voorbeeld van de Nationale Vleesvee Manifestatie aan. ‘Zo’n evenement is voor
de Nederlandse vleesveehouderij heel
positief. Enerzijds is er de mooie uitstraling van de show en anderzijds krijgen
kleinere stamboeken op die manier veel
aandacht.’
Zelf is Peter van Nieuwenhuijzen al vanaf het begin actief in het Nederlands
Charolais Stamboek. ‘Door de contacten
met andere vleesveehouders is lidmaatschap van het stamboek ook verrijkend’,
vindt de voorzitter. ‘Je deelt dezelfde
ambities met elkaar. En via die weg probeer je uit te dragen waar je zelf liefhebberij in hebt.’ l
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