Henk Stegeman: ‘Door goedkoop te
bouwen kan ik sneller weer inspelen op
nieuwe ontwikkelingen’
meer gaan spreiden. ‘In de winter krijg
ik een hogere prijs, zowel voor de kalveren als voor de uitstootkoeien. De eerste
koeien kalven nu in augustus. Voorheen
lukte dat niet, omdat de koeien op een
aanbindstal stonden. Nu, in de serrestal,
loopt de stier er gewoon bij.’
Stierkalveren gaan op een leeftijd van

Het zonnetje in huis
Henk Stegeman: ‘Een serrestal is lichter, frisser en twintig procent goedkoper’
Hij is in Nederland en Vlaanderen de eerste vleesveehouder met een
serrestal. Henk Stegeman koos voor een voordelige en flexibele uitbreiding van zijn gebouwen. Het is er goed toeven voor de vijftig
blonde d’Aquitaines, waaronder ook nationaal kampioen Amiral.

W

ie de stal inloopt van Henk Stegeman (40) valt het direct op: een
weldaad aan licht en lucht. De vijftig
blonde d’Aquitainekoeien ontbreekt het
aan niets, ze liggen rustig te herkauwen
in een dik pak stro. Stegeman nam het
nieuwe onderkomen in oktober 2007 in
gebruik. Hij is de eerste vleesveehouder
met een serrestal in zowel Nederland als
Vlaanderen. ‘Een serrestal is lichter, frisser en twintig procent goedkoper dan
een traditionele stal’, aldus Stegeman.
De veehouder uit Laren betaalde in totaal 100.000 euro voor het gebouw. In
een tijdsbestek van twee maanden was
de stal, met een afmeting van 23 x 36
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meter, gereed. ‘De bouw was een kwestie van een vloer storten en een muurtje
van anderhalve meter hoogte metselen.
Het stalen frame van de serrestal is hierbovenop gezet en is eenvoudig en snel
uit te breiden. Bovendien hoefden we op
deze grond niet te heien.’

Niet bouwen voor honderd jaar
De dakbedekking van de serrestal bestaat uit kunststof folie die in hoge mate
lichtdoorlatend is. Volgens leverancier
ID-Agro zorgt dit bij het vee voor een hogere voeropname, een beter welzijn en
een betere vruchtbaarheid. Dat is te danken aan een natuurlijker beleving van

veranderingen in daglengte en weersinvloeden.
Stegeman is niet bang voor beschadigingen bij heftig weer. ‘Ik ga ervan uit dat
de constructieberekeningen kloppen, er
moet wel een hele vracht sneeuw vallen,
wil het dak bezwijken.’ Het dak bestaat
uit een patroon van vier koepels, waartussen het hemelwater via pvc-pijpen
wordt afgevoerd. ‘Een stal bouw je niet
voor honderd jaar. Door goedkoop te
bouwen kan ik sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen.’
Ondanks de afwijkende vorm van het
staltype verliep de aanvraag van de
bouwvergunning zonder problemen. ‘De
gemeente Lochem heeft geen welstandscommissie meer, de aannemer heeft het
traject met de vergunningen geregeld.’
De aanleiding om te gaan bouwen is een
beoogde uitbreiding naar tachtig zoogkoeien. Stegeman heeft naast de vijftig
vleeskoeien nog tweehonderd zeugen.
‘Voor een zeugenbedrijf is dat veel te
klein. Voorlopig blijven de varkens,

maar ik sluit niet uit dat ik op termijn
helemaal overschakel op rundvee. Dit
jaar moest er vanwege de slechte prijzen
bij elke vracht afgeleverde biggen een
zak geld bij.’

Lucratiever afkalfpatroon
Blonde d’Aquitainekoeien krijgen van
Stegeman de voorkeur omdat het ras gemakkelijk afkalft en beschikt over een
elegante lichaamsbouw. ‘Van afnemers
hoor ik dat de vleeskwaliteit goed is, je
zou het zonder tanden nog naar binnenkrijgen.’ De veehouder verkoopt zijn
slachtdieren via de Vleesvee Integratie
Twente (VIT). Voor een zelfstandige afzet
heeft hij geen tijd door de werkzaamheden bij de zeugen. ‘Bovendien ben ik als
ik uit de varkensstal kom onvoldoende
schoon om in een winkel te staan.’
Om toch meer aan een kilo vlees te verdienen wil Stegeman het afkalfpatroon

zes maanden naar een stierenmester.
Stegeman ziet zijn vleesveehouderij
vooral als vermeerderingsbedrijf. De
prestaties van zijn bedrijf meet Stegeman niet af aan cijfers en/of saldo’s. ‘Als
je per koe maar elk jaar een kalf hebt. In
de zoogkoeienhouderij is het lastig om
goed vergelijkbare cijfers te berekenen.
Het ene bedrijf heeft mais, het andere
niet, het ene werkt met kostbare landbouwgrond, het andere met natuurland.
Op de meeste bedrijven is de lopende rekening de graadmeter’, vertelt Stegeman, die deel uitmaakt van een studiegroep die zoekt naar een goed economisch kengetal.

Nationaal kampioen op stal
Stegeman stapt over het voerhek van
zijn nieuwe stal en knijpt even in de bil
van zijn favoriete koe Valerie (v. Mark).
‘Ze heeft een heel fijn vel. Ik houd van
lange dieren met fijnheid, die worden
vanzelf zwaar. Van tien centimeter langere poten alleen krijg je geen gewicht.’
Ze is pas tweedekalfs en kreeg onlangs
87 punten. ‘Er zit lengte in, volume en
ze heeft een heel goed bekken.’
Een andere blikvanger in de stal is de
dekstier Amiral (v. Ugo) met eveneens 87
punten. In november werd hij in Mariënheem nationaal kampioen. Binnenkort worden zijn eerste kalveren geboren. ‘Ik heb hem via Dominique Constans en Theo de Wildt – beiden werkzaam bij GIE Blond – gekocht op een
veiling in Frankrijk. Volgens de Franse
richtlijn voor exterieur scoort hij RRJ,
dat is subtop. Zijn vader Ugo is gefokt
door Plante Moulet, een bekende fokker
in Frankrijk.’ Stegeman noemt geen bedrag, maar stelt dat hij voor goede genetica best iets meer wil betalen. ‘Een stier
is wel de vader van alle kalveren en genetisch gezien dus de helft van de veestapel.’
Kunstmatige inseminatie is voor Stegeman zeker niet onbespreekbaar. ‘Op de
betere koeien gebruik ik ki-stieren, bijvoorbeeld Tilbury, een stier met goede
cijfers uit GIE Blond in Frankrijk. Maar
als je veel ki-stieren inzet, dan is de kans
groot dat meerdere fokkers die gebruiken. Ik verkoop gemiddeld drie dieren
per jaar voor de fokkerij. Dan is het belangrijk dat je ook wat anders op stal
hebt.’
Tijmen van Zessen

Nationaal kampioen Amiral
loopt tussen de koeien
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