Vijf jaar geleden hadden Ebert en Wilbert Bleijenberg in Doorn nog
50 stuks vleesvee. Inmiddels bevolken 620 voornamelijk verbeterd
roodbonten de stallen en een nieuwbouwplan voor 750 dieren ligt
klaar. Een beschrijving van de stormachtige bedrijfsontwikkeling.

J

arenlang vormde een in agrarische
projecten gespecialiseerd bouwbedrijf
veruit de belangrijkste ondernemerstak
van Ebert Bleijenberg in Doorn. De laatste jaren ontwikkelt zich naast de aannemerij echter een compleet nieuw bedrijf.
Het houden van vleesvee begon als hobby, maar is inmiddels uitgegroeid tot een
opzichzelfstaand bedrijf.
‘Toen ik ruim twintig jaar geleden het
boerenbedrijf van mijn vader overnam,
hadden we twintig melkkoeien en ongeveer vijftig stuks vleesvee’, vertelt Ebert
Bleijenberg (43), die in de dagelijkse werkzaamheden wordt bijgestaan door zoon

Wilbert Bleijenberg (17). ‘De melkkoeien
vertrokken al snel en in die periode hebben we het bouwbedrijf opgestart. Het
aantal vleeskoeien is vele jaren rond de
vijftig stuks blijven hangen. Ongeveer
vier jaar geleden is daarin veel veranderd.
Wilbert gaf aan graag in de vleesveehouderij verder te willen en dat gaf mij de zin
om dit op te bouwen. Gedurende de laatste vier jaar hebben we regelmatig land
en koeien gekocht en stalruimte gehuurd. Op dit moment hebben we ongeveer 620 stuks vleesvee, 200 hectare land
in gebruik – waarvan 35 hectare eigendom – en de koeien staan op vier verschil-

Wilbert en Ebert Bleijenberg: ‘Wij denken
dat er gebrek komt aan goed vlees’

ken. Vroeger liepen er bij elke boer wel
een paar luxe vleeskoeien, maar dat
wordt snel minder. Ook stoppen er professionele vleesveehouders, omdat het
vlees niks opbrengt. Het aantal luxe dieren wordt hierdoor in Nederland en België snel kleiner. We denken dat er op den
duur een gebrek komt aan echt goed
vlees, wat zal zorgen voor een prijsstijging.’

Rood en witblauw kruisen
lende locaties’, vertelt Ebert Bleijenberg.
Op de vraag waarom hij zijn bedrijf zo extreem heeft uitgebreid, is hij duidelijk
voorbereid. ‘Zonder dat ik iemand voor
het hoofd wil stoten, denken wij dat je in
de toekomst met bijvoorbeeld honderd
koeien moeilijk kunt overleven. Met veel
dieren kun je per kilo goedkoper produceren. Machines zijn rendabeler en bijvoorbeeld voer en stro kosten minder.
Daarnaast verwachten we dat de vleesprijzen in de toekomst zullen aantrek-

Bleijenberg werkt op dit moment hard
aan een plan om geheel nieuw te bouwen
op een andere dan de huidige locatie. ‘In
Werkhoven hebben we 25 hectare land
en daar willen we een vleesveebedrijf
bouwen met plaats voor 750 dieren. Op
dit moment zijn we veel tijd kwijt aan
het transporteren van dieren, omdat alle
230 tot 300 jaarlijkse kalvingen hier
plaatsvinden. We hopen dat over twee
jaar het nieuwe bedrijf af is en dan moeten we met twee man van 750 dieren

Rood en witblauw kruisen zorgt voor gezonde en zware dieren
dieren te langzaam groeien en te snel
problemen hebben. Vorig jaar hebben we
bijvoorbeeld slechts een vijftal koeien bekapt.’
Alle geboren vaarskalveren dienen tot

Omvangrijke lie fhebberij
Ebert Bleijenberg: ‘Over twee jaar moeten we van 750 dieren met twee man kunnen leven’

Dit duo benadert
het fokdoel van
Bleijenberg
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kunnen leven. Ik vind het een uitdaging
om het geheel rendabel te maken. Met
deze omvang moet je alleen wel een tic
van en extreem veel liefde voor de dieren
hebben, anders kun je dit niet opbrengen. We doen de verzorging veelal ’s morgens vroeg, ’s avonds laat en in het weekend. Maar wanneer ik een dag in de bouw
heb gezeten, word ik ’s avonds weer helemaal mens als ik tussen de koeien of op
de trekker bezig ben.’
De huidige ongeveer 620-koppige veestapel bestaat uit circa 350 verbeterd roodbonten, 50 blondes en 220 blauw- of
zwartgetekende dieren die een gedeelte
Belgisch-witblauwbloed in de aderen voeren. ‘Wij kruisen rood en witblauw vrij
veel met elkaar. Hierdoor voorkom je inteelt en de rassen vullen elkaar mooi aan.
De verbeterd roodbonten zijn sterker en
gezonder, de witblauwen hebben meer
kilo’s. We streven naar ruim ontwikkeld
vee met voldoende fijnheid, dat met
name in de jeugd snel en gezond groeit.
We zoeken niet dat hele luxe omdat die

vervanging van de koeien die maximaal
twee tot drie keer afkalven. Alle stiertjes
worden op het bedrijf afgemest en binnen twee jaar via een vaste afnemer geslacht. ‘Gemiddeld wegen de stieren dan
tussen de 500 en 550 kilogram geslacht
gewicht. De laatste tijd ligt onze gemiddelde kiloprijs op 4 tot 4,25 euro.

Arbeidsbesparing
Een rondje door een van de vele koppels
koeien bewijst dat Bleijenberg niet alleen
voor grote aantallen, maar overduidelijk
ook voor kwaliteit gaat. ‘Wij hebben veel
goede koeien gekocht, waardoor alle kalveren die nu worden geboren ook echt
goed zijn. Kwaliteit in dieren is de start
van een rendabel bedrijf.’ De voortplanting binnen de veestapel gebeurt veelal
via natuurlijke dekking met jaarlijks ongeveer twaalf stieren, waarvan de helft
eigen fok is.
Ondanks dat er nog een flink aantal aangekochte stamboekkoeien in de koppels
lopen, laat Bleijenberg nieuw geboren

kalveren niet bijschrijven. ‘De slager betaalt niks extra’s voor een stamboekkoe.
Bovendien is stamboekregistratie met dit
aantal koeien bijna niet bij te houden.
Toch kennen we – en zeker Wilbert – alle
koeien.’ Dit vormt direct de basis voor het
afkalfmanagement. ‘We weten wanneer
de koeien ongeveer kunnen kalven en
zetten ze vroegtijdig vast op de grupstal.
Door erg goed op deze dieren te letten,
wordt de laatste jaren hooguit één op de
vijftig kalveren dood geboren.’
Naast een klein rijtje ligboxen en honderd aanbindplaatsen voor hoogdrachtige koeien zal veruit het grootste gedeelte
van het nieuw te bouwen stalcomplex in
Werkhoven bestaan uit vlakke strohokken. ‘Wij hebben veel hellingstallen gebouwd, maar ik ben er geen voorstander
van. Ik gebruik graag veel stro en juist
dan werkt een hellingstal niet. Daarnaast
is het voorin altijd nat en dat is niet zo’n
fraai gezicht.’ De huidige strohokken
strooit Bleijenberg, die flink gemechaniseerd is, in met een stroblazer, gemonteerd achter op de 24 m3-voermengwagen. ‘Dat is de beste investering die ik
ooit gedaan heb. Het bespaart veel gevaarlijk werk en de blazer breekt het
stro, waardoor het meer vocht op kan
nemen.’
De onlangs aangeschafte kalverdrinkautomaat werkt nog niet naar volle tevredenheid. ‘Vleesveekalveren drinken gemiddeld genomen langzamer dan melkveekalveren en hebben ook een mindere
zuigreflex. Er zijn kalveren die het gewoon echt niet doen op de drinkautomaat.’
Florus Pellikaan
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