Alle runderen worden dagelijks twee keer gevoerd met eigengeteelde producten

Stro van dorsmais wordt in balen gerold

Broeders Vleesveehouderij maakt jaarlijks duizend vleesstieren
slachtrijp. Het bedrijf produceert onderscheidend met het recyclingprincipe. Henk Broeders: ‘Een honderd procent verantwoorde vleesproductie. Het bedrijf vermarkt onder het eigen label Bief Select.’

Henk Broeders: ‘Voer is het
allerbelangrijkste op een afmestbedrijf’

I.

n de schaduw van het trappistenklooster te Berkel Enschot, nabij het NoordBrabantse Tilburg, ligt Broeders Vleesveehouderij. Het van oorspong melkveebedrijf schakelde in 1978 om naar de
vleesstierenmesterij. In 1990 werden er
tweehonderd dieren afgemest, anno
2008 maakt het bedrijf duizend vleesrunderen slachtrijp. De dieren komen
voornamelijk uit Frankrijk, maar ook
uit België, Luxemburg en Nederland.
Daarnaast bezit de onderneming een
fouragehandel en een loonwerkbedrijf.
Broeders Vleesveehouderij wordt gerund
door ‘pater familias’ Henk Broeders en
zonen Marco en Arjan, dochter Lia en
vier medewerkers. De taken zijn binnen
de familie netjes verdeeld: vader en
dochter nemen samen met één medewerker de vleesveehouderij voor hun
rekening, de twee zonen en drie andere
medewerkers houden zich bezig met de
fouragehandel, het eigen veldwerk en
het loonwerk.

‘Alles moet kloppen’
Betrouwbaarheid, veiligheid en herkenbaarheid staan bij Henk Broeders (58)
voorop. Hij verkoopt het geproduceerde
rundvlees onder het label Bief Select.
‘Van elke honderd kilogram geproduceerd rundvlees in Nederland, meestal
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van melkkoeien, is er nu al één kilogram
van Bief Select’, vertelt hij.
Het label Bief Select is het gezegende
geesteskind van Henk Broeders. ‘Het is
twintig jaar geleden ontstaan uit de
vraag hoe we tegemoet konden komen
aan de eisen van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu’, vertelt hij. ‘Mijn
antwoord op deze vraag was dat we vakmanschap tonen en vertrouwen verwerven door te laten zien hoe het er op een

neert ook het slachtproces naar de twee
slachterijen, waaronder Vion. Na het
slachten duikt Henk de koelruimten van
het slachthuis in en geeft eigenhandig
de bestemming aan van de karkassen.
Bief Select is in Nederland verkrijgbaar
bij diverse supermarkten en bij vakslagers. ‘Het is ontzettend druk’, zegt Broeders. ‘Gemiddeld werk ik zo’n zeventig
uren per week in de winter en negentig
uren per week in de zomer. Het succes

Behandelstraat: alles moet kloppen

Elke dag vers stro in de vijf potstallen zorgt voor een aangename lig- en rustplaats

voerbeurten dagelijks 12 kilo snijmais,
3 kilo aardappelproducten, 1 kilo triticale, 2 kilo CCM, 3 kilo bierbostel, 3 kilo
perspulp en 0,5 kilo hooi aangevuld met
1 kilo krachtvoer als eiwitcorrector en
als vitamine- en mineralenaanbrenger.
Broeders gebruikt een zelfrijdende voermengwagen. ‘Runderen vinden, net zoals mensen, een stamppotje lekker.’
Behalve tijdens de aanpassingsperiode,
als de dieren op het bedrijf aankomen, is
de samenstelling van het voer constant
en is er geen onderscheid tussen een
groeifase en een slachtrijpingsfase tijdens de afmestperiode. ‘Een constant
voerrantsoen gedurende het hele afmesttraject garandeert de meeste groei
met de beste constante kwaliteit’, legt
Broeders uit.
De stieren, aangevoerd op een leeftijd

groei van 1600 gram, de limousins net
als de Belgische witblauwen 1300 gram.
‘Meer dan het ras bepaalt het voer de
smaak en de kleur van het vlees’, aldus
Henk Broeders. ‘Voer is het allerbelangrijkste op een afmestbedrijf.’
Het grootste deel van het rantsoen komt
van het eigen land, dat 140 hectare groot
is. De maisvoorziening, snijmais en
dorsmais voor CCM, heeft Broeders in
eigen hand, net als het verbouwen van
de suikerbieten en de triticale. De aardappelproducten komen van de patatfabriek die de verkeerd gesneden frieten
niet kan gebruiken. De bierbostel, hoe
kan het ook anders, komt van de buurman, het trappistenklooster. ‘Door zelf
bovenop de productie van het voer te zitten weten we precies wat de runderen
krijgen’, zegt Broeders. ‘Verder telen we

Gezegende ingevingen
Henk Broeders verwerkt vakmans chap van afmesten in eigen label
boerenbedrijf aan toegaat.’ Het convenant onder het label stelt normen aan
huisvesting, voeding, diergezondheid,
eindgewicht, stressvrij vervoer, wijze
van slachten, rijpingsproces en traceerbaarheid van het eindproduct. ‘Alles
moet kloppen.’
Het convenant is inmiddels onderschreven door 43 veehouders. Samen brengen
ze jaarlijks vijfduizend slachtstieren op
de markt. Henk Broeders is de motor in
het totale gebeuren. Hij regelt niet alleen de aankoop en het vervoer van de
stiertjes naar de bedrijven, maar coördi-

van Bief Select heb ik nooit kunnen
voorzien. De alsmaar groeiende vraag
maakt dat we vandaag de dag steeds aan
uitbreiding moeten werken.’

Recyclingprincipe
Broeders vleesveehouderij vervoedert
dagelijks gemiddeld zo’n 20.000 kilogram voer. Omgerekend op jaarbasis is
dat 7,5 miljoen kilogram voor achthonderd tot duizend dieren op stal. De bonte
mengeling van aangekochte blonde
d’Aquitaine-, piemontese-, limousin- en
Belgisch-witblauwstieren krijgen in twee

van 8 à 10 maanden, worden afgeleverd
op een leeftijd van 18 à 20 maanden. Geslacht wegen ze dan 520 à 530 kilogram
met een karkaskwaliteit gaande van Uo
voor de Franse rassen en de piemontesen tot E- voor de Belgische witblauwen.
De blondes behalen een gemiddelde dag-

wortels, boontjes en bladkolen voor de
vruchtafwisseling en gaat alle stromest
uit de potstallen opnieuw als meststof
de akkers op. Zo is de cirkel ieder jaar
weer rond en hebben we een honderd
procent verantwoorde vleesproductie.
Als boer word je de hele dag geconfron-

teerd met vraagstukken rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ik denk dat wij met deze manier van recycling meer maatschappelijk verantwoord ondernemen dan menig groot
bekend concern.’

Maisstro in ronde balen
Het blijft niet bij woorden. De ondernemer neemt mij mee naar een gedorst
maisveld. ‘Zie eens hier hoeveel mooie
maisstrobalen er liggen’, zegt hij. ‘Sinds
vorig jaar, toen de prijzen voor stro de
pan uitswingden, wikkelen we na het
dorsen van de korrel het maisstro in balen in plaats van het onder te ploegen.
Eerst worden de stoppels met een klepelaar kapotgeslagen. Daarna schudden
we het één maal, harken het op en persen het in ronde balen met een klassieke
rollenpers. Het maisstro gebruiken we
vervolgens in de vijf potstallen die het
bedrijf telt. Als je bedenkt dat in normale tijden het verbruik drie kilogram stro
per dier per dag bedraagt, is dat een
nieuwe gezegende ingeving.’
Hoe gezegend is de toekomst voor zijn
bedrijf en van het rundvlees? Henk Broeders: ‘Afmesten zonder subsidies is niet
rendabel. Verder volg ik op dit ogenblik
nauwgezetter de wereldwijde kredietcrisis dan bijvoorbeeld de onderhandelingen binnen het WTO-forum. De consument moet immers een betrouwbaar,
veilig, diervriendelijk en milieuvriendelijk geproduceerd stuk vlees kunnen
blijven betalen.’
Guy Nantier
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