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Nieuwe voorzitter limousinstamboek Alfred Jansen
wil meerwaarde stamboek verhogen

Harmonie en rendement

P O RT R E T

Rendement. Alfred Jansen heeft er in zijn werk alle dagen mee te
maken. De nieuwe voorzitter van het limousinstamboek hamert
op de winstgevendheid van de vleesveehouderij. ‘Pas als je leden
geld verdienen, is het stamboek levensvatbaar.’
tekst Alice Booij

K

ronkelend over de dijk langs de IJssel
rijden we richting Welsum. Alfred
Jansen woont met zijn vrouw en twee
kinderen in een prachtige monumentale
boerderij. Achter het erf ligt een weiland
met daarin vier limousins, een stier en
een aantal kalverstallen. ‘Die stallen verhuren we’, vertelt Alfred, terwijl hij van
de shovel afstapt. De mest wordt weggereden naar het maisland op afstand.
De kersverse voorzitter van het limousinstamboek heeft een uurtje tijd om bij
te praten. ‘Ik ben me vooral aan het inwerken’, vertelt de 39-jarige rustig aan
de keukentafel. ‘Ik ga op bezoek bij fokkers en wissel van gedachten over wat zij
van het stamboek verwachten.’
Harmonie en rendement zijn de twee
woorden die hij al heeft geformuleerd
voor de toekomst. ‘Ik wil alle leden bij het
stamboek betrekken. Het is belangrijk dat

nen helpen bij de promotie. Het contact
met die consument kunnen we nog meer
benutten. We hebben een goed verhaal te
vertellen en ik geloof in de trend regionaal geproduceerd en geconsumeerd.’
Zijn analyses zijn scherp. Het is ook Jansens dagelijkse werk. Via zijn bedrijf De
Mediaan verhuurt hij zich als freelanceprojectleider en managementconsultant.
Wat doet hij dan precies? ‘Ik begeleid bijvoorbeeld de fusie van twee pensioenafdelingen bij een verzekeraar, ik maak
businessplannen, ontwikkel nieuwe producten en maak marktanalyses’, aldus
de afgestudeerde Wageninger. Zijn werk
heeft weinig raakvlakken met de agrarische wereld. ‘Maar ik ben boerenzoon.
Mijn vader was akkerbouwer en melkveehouder; het hart klopt nog steeds
snel voor de fokkerij.’
Vandaar ook dat hij met de aankoop van

‘Ik geloof in de trend regionaal
geproduceerd en geconsumeerd‘
we gezamenlijk optrekken.’ De winstgevendheid van de vleesveehouderij noemt
hij ook als voorwaarde voor een goed
functionerend stamboek. ‘Pas wanneer
onze leden geld overhouden aan de vleesveehouderij is de stamboekfokkerij levensvatbaar. Wij zullen proberen die rentabiliteit te faciliteren.’

Contact met consument
Jansen is een prettige prater; hij formuleert voorzichtig, maar is helder en heeft
een duidelijke richting voor het stamboek
in zijn hoofd. Nieuwe ideeën zijn er ook
al. ‘Wanneer je de dieren moet afzetten
naar Vion komt het natuurlijk niet goed
met de verdiensten. Ik zie vooral dat
vleesveehouders die direct contact hebben met hun consumenten, geld overhouden aan de fokkerij en mesterij.’
De huisverkoop en de internetverkoop
noemt hij als succesvolle initiatieven. ‘We
zouden als stamboek een website kunnen
maken waarop we precies vermelden
waar limousinvlees te krijgen is en kun-
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de boerderij al snel besloot limousins te
gaan houden. ‘Om het weiland glad te
houden.’ Maar ook hierbij speelt rendement. ‘Ik houd van een limousin met
een spiertje meer, eentje die U+ of Escoort. De kunst is om het afkalfgemak
te behouden en toch wat meer duurdere
delen aan de dieren te fokken.’
Inmiddels heeft hij zo’n elf hectare
in gebruik, waaronder ook natuurland.
‘Voor dat beheer heb je een reële vergoeding nodig, ook iets waarvoor we als
stamboek de krachten kunnen bundelen. Er zijn in het hele land goede voorbeelden van natuurbeheer waarmee limousinfokkers geld verdienen.’

LCO-opfok is uniek
Eigenlijk heeft het stamboek al een aantal goede voorzieningen voor een sterke
fokkerij, weet Jansen. ‘Ons LCO-stierenopfokcentrum is uniek. Je kunt als veehouder een eerlijk geteste, goede stier kopen
voor een redelijk bedrag. Met dank ook
aan de samenwerking die we als stam-

Alfred Jansen
39
Universiteit Wageningen
freelanceprojectleider en
managementconsultant
Favoriete koe: Pomme en Feikje 29
Favoriete stier: Manoir MN
Opmerkelijk:
Alfred Jansen is sinds twee
jaar lid van het stamboek en
nu gepromoveerd tot voorzitter
Naam
Leeftijd:
Opleiding:
Carrière:

boek met Fons Pessers hebben. Hij helpt
ons al jaren op een geweldige manier.’
Ook het keuren van de koeien is een belangrijke basis. ‘We zijn in Nederland niet
het grootste stamboek, maar de deelname
aan de bedrijfsinspectie is het best.’ Zo
ging de voorzitter ook al op bezoek bij
CRV-hoofdinspecteur Arie Hamoen. ‘We
praten over verdere verfijning van de inspectie, bijvoorbeeld over het meenemen
van de conditiescore. Wanneer je jonge
dieren van negen tot twaalf maanden opneemt, zie je veel verschil in goed gevoerd
of opgefokt op natuurland.’
Fokkerij moet zijn geld opbrengen, bijvoorbeeld in de vorm van export. ‘Door
allerlei veterinaire beperkingen is dat de
laatste jaren moeilijk geweest, maar ik
hoop dat we dat wel weer kunnen oppakken.’ Onder andere met Polen deden
limousinfokkers in Nederland goede zaken, wat zo weer een paar honderd euro
extra oplevert per dier. ‘Dat is dan ook
weer een goede reden om bij het stamboek te gaan.’
De contacten met het buitenland komen
aan bod. Jansen is samen met twee Nederlandse topfokkers inmiddels al op bezoek geweest bij topfokkers in Frankrijk.
Daar werd hij ook hartelijk ontvangen
door de voorzitter van het Franse stamboek. ‘Ik wil investeren in goede contacten en zeker niet vertellen wat wij allemaal zo goed kunnen.’ En daarvoor is hij
ook al op cursus Frans. ‘Je moet de taal
wel goed spreken.’

Gebruikmaken van kennis
‘De sfeer is gemoedelijk’, weet Alfred
Jansen na zijn eerste kennismakingsronde. ‘Dat is in mijn werk wel anders, daar
staat zakelijkheid voorop.’ Toch biedt de
zakelijkheid ook kansen bij het stamboek, dat gekenmerkt wordt door leden
van verschillende pluimage. Het varieert
van de hobbyist met twee koeien tot aan
de professionals die met honderden
limousindieren hun brood verdienen.
‘Onze leden zijn mensen met verschillende achtergronden; van dat verschil
moeten we gebruikmaken. Er is veel
kennis op heel veel verschillende terreinen; we kunnen veel van elkaar leren.’ l
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