| Werkgever: Kalverhouderij Wisse-van den Top |
| Naam: Piet Wisse |
| Functie: kalverhouder |
| Datum: 8 januari 2015 |

Via handelaren krijgt Piet Wisse in Wouterswoude (FR)
kalveren van melkveehouders. De twee weken oude
zwartbonte stiertjes wegen dan 40 tot 45 kilo. Wisse voert
ze voor eigen rekening, dus zonder vergoeding per dier
per dag. Met 26 weken gaan ze naar de slacht.
Oudste kalveren
06.30 uur - Kalverhouder Piet Wisse verstrekt
melk aan de oudste groepen kalveren (nu
14 weken) die verdeeld zijn over zeven
afdelingen. Deze 350 kalveren, de helft van
de 700 die hij in totaal heeft, geeft hij twee
keer per dag 6,5 liter melk (13 liter per dag)
die bestaat uit lactosevrije bewerkte wei, vet,
melkpoeder en water, bereid tot 38 graden, in
zijn voerkeuken.
Het nieuwe automatische voersysteem waaraan
installateurs onderhoud plegen, levert Wisse
geen grote tijdwinst op, want hij loopt toch
met de verstrekking van de melk per hok mee
omdat hij de kalveren moet zien. Het levert
hem wel vrije handen op om bijvoorbeeld aan
te tekenen welk kalf moet worden verplaatst
omdat het te klein is, of voor het noteren
van een longprobleem in zijn PDA, handheld
computer.

Ruwvoerverstrekking
07.50 uur - Wanneer Wisse, die een vergunning
heeft aangevraagd voor nieuwbouw en
uitbreiding tot 2.000 kalveren, ook de 350
jongste kalveren (nu 9 weken) elk van 5
liter melk heeft voorzien, stapt hij op de
zelfrijdende machine die ruwvoer in de
troggen laat lopen. Vorig jaar gaf Wisse de
kalveren nog maar 80 kilo ruwvoer per dier
per 26 weken, nu zit hij op bijna 200 kilo. Dit is
mogelijk omdat het ruwvoer steeds ijzerarmer
wordt zodat het vlees van de kalveren wit
mag blijven worden genoemd. Zou het roder
kleuren, dan krijgt Wisse een lagere prijs.
Wisse heeft het idee dat meer ruwvoer de
gezondheid van de kalveren ten goede komt;
bovendien is het volgens hem een beetje
goedkoper dan melk.

Individuele behandeling
09.00 uur - Als het ruwvoer, dat bestaat uit
gehakseld stro en een brok met maïsvlokken,
citruspulp en lupine, in de troggen zit, hoeft
hij ook dat vanavond nog maar één keer te
doen. Op zijn PDA ziet hij welke kalveren
hij antibiotica moet toedienen. In een enkel
geval werkt geen van de medicijnen die Wisse
uitprobeert goed genoeg. Dan wordt het kalf
voortijdig geëuthaniseerd om kruisbesmetting
en verder lijden tegen te gaan. Wisse krijgt
wel eens een kalf aangeleverd dat onder de
40 kilo zit, („bijvoorbeeld omdat de handelaar
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die gratis krijgt”), maar dat kost Wisse veel tijd
en aandacht en de uitval bij de lichtere dieren
blijft groter.

Per kalf 100 euro
10.40 uur - Terwijl het systeem de
melkleidingen doorspoelt, eet Piet Wisse een
boterham. Hij maakt aanstalten om de weitank
te reinigen, voor de nieuwe levering.
De kalveren uit Nederland, Duitsland,
Polen, België en Denemarken gaan („nadat
ze hopelijk biest hebben gehad”) naar
een veehandelaar. Die brengt ze naar een
opvangadres waar ze worden verzameld en
gesorteerd. Een andere handelaar koopt ze
daar en van hem koopt Wisse meestal koppels
van zo’n 50 stuks. Wisse betaalt 100 euro per
kalf. Hij houdt daarbij de noteringen in de
gaten, ook omdat hij zelf verantwoordlijk
is en al het risico draagt, anders dan zijn
collega’s die met contracten werken. Meer
dan 95 procent van de kalveren is zwartbont
en weegt tussen de 40 en 45 kilo. „Ik wil geen
vaarzen, geen Piemontese want die drinken
niet, en geen Belgische Blauwen want die
zijn te duur”, zegt hij. De stiertjes moeten
vóór ze bij Wisse arriveren minimaal 14 dagen
op stro zijn gehouden. Een prima periode
volgens Wisse, die niet zit te wachten op
diarreeproblemen.

Groei melkveesector
11.50 uur - Na de weitank schrobt Wisse de
voerkeuken.
De kalveren gaan weg als ze 26 weken zijn
(soms 25) en dan wegen ze 145 tot 150 kilo.
Het meeste vlees gaat via een slachterij van
Van Drie of Vitelco naar Italië. De prijs die
Wisse deze maand krijgt, is 4,90 euro per
kilo geslacht-gewicht. Piet Wisse is blij dat de
Nederlandse melkveehouderij groeit, want zo
wordt hij minder afhankelijk van aanvoer uit
het buitenland. Dat scheelt hem zorgen wat
betreft boycotten en dierziektes.

Kalveren sorteren
12.20 uur - Wisse spuit vanmiddag het erf
schoon. Op één andere dag in de week
verzorgt hij de administratie van de in- en
verkoop van de kalveren. Morgen verplaatst hij
kalveren van het ene hok naar het andere; dat
doet hij eens per week, met zijn broer. 

Werkdag

ʻMeer ruwvoer goed
voor gezondheid kalfʼ
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