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Van oudsher zijn vleeskalveren een Kempense aangelegenheid. De vleeskalverhouderij is een sterk geïntegreerde productie.
Een van de 3 grootste spelers in Vlaanderen is Vilatca-Lornoy, dat opereert binnen
de holding Sopraco. Vader en zonen Oeyen zijn al decennialang actief in de sector.
De groep is betrokken in elke schakel van
de keten, van de aankoop van kalveren
tot de verkoop van al dan niet voorverpakt vlees. Ook al meer dan 30 jaar actief
betrokken bij de sector is dierenarts Guido
Boone van Dierenkliniek Venhei in Kasterlee. In zijn beginjaren heeft hij de steile
opgang van de integratie in de sector meegemaakt. Centrale spil in heel het gebeuren is de kalverhouder. Vier jaar geleden
besliste Jan Van Den Heuvel uit Oostmalle
zijn kans te wagen in de sector en bouwde
een stal voor 850 kalverplaatsen. De vleeskalversector heeft ook zijn beroepsvereniging, namelijk de Beroepsvereniging voor
de Kalfsvleessector vzw (bvk). Ann Truyen
vertelt over de kwaliteitsprogramma’s en
over de toekomstige overgang van het
papieren naar het elektronisch paspoort.

Focus op enkele hoofdrol
spelers in de vleeskalversector

Samenstelling: Luc Van Dijck
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Moderne kalverstal met groepshuisvesting.
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Sopraco, specialist in kalfsvlees
De kalverhouderij is een kleine, maar boeiende sector.

De kalverhouderij is gegroeid vanuit een
drieledig overschot in de rundvee- en de
zuivelsector. In de melkveesector is er een
overschot van stierkalveren die voor de
sector geen waarde hebben. De melkerijen
zaten met een overschot aan wei en mager
melkpoeder bij de productie van respectievelijk kaas en boter. De kalversector kwam
eind jaren 50 tot ontwikkeling, precies
door de combinatie van deze 3 elementen. De beschikbaarheid van kunstmelk
op basis van wei, mager melkpoeder en
vitaminen voor de voeding van de stiertjes
maakte de verdere ontwikkeling van de
kalverhouderij op grote schaal mogelijk.
In de sector spreekt men over 3 soorten
kalveren: de industriekalveren (of zwarte
kalveren) zijn de stieren afkomstig uit de
melkveebedrijven; de blauwe kalveren zijn
de stieren afkomstig van de kruising van
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In België verdelen 3 grote integraties netjes de markt: de

Ontstaan vanuit een overschot

Belgische groepen Vanlommel nv en Vilatca-Lornoy nv,

Bo

en de Nederlandse VanDriegroep. In Geel hadden we

een gesprek met Willy Oeyen van de holding Sopraco nv
– Luc Van Dijck –

ht

(Vilatca-Lornoy).

VanDriegroep hebben samen ongeveer
90% van zowel de kalverplaatsen, als de
geslachte kalveren. Deze 3 integraties
beschikken elk over een professionele kalverslachterij. Daarnaast zijn er nog ongeveer 10% ‘vrije’ bedrijven, zonder vast contract met een integratie.
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In Europa houden zich maar 5 landen
intensief bezig met het afmesten van kalveren: Frankrijk, Nederland, Italië, België
en Duitsland. Ons land telt ruim 185.000
kalverplaatsen; er worden ongeveer
300.000 kalveren geslacht. Vanlommel
nv, Vilatca-Lornoy nv en de Nederlandse

Foto:  Sopr aco

Holding Sopraco

Willy Oeyen is verantwoordelijk voor
de handel in levende kalveren, de
slachterij en de vleeshandel.
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Midden jaren 90 werd de holding Sopraco
opgericht die alle activiteiten overkoepelt.
De Sopracogroep levert vandaag vlees op
maat van de grootdistributie, de beenhouwerijen en de horeca. De geïntegreerde
productie omvat, via de dochterbedrijven,
de productie van veevoeders (Bepro nv),
de aan- en verkoop van slachtvee (Vilatca
nv), de algemene logistiek en transport
(Tejo nv), het slachthuis (Slachthuis Geel
nv), de vermarkting van kalfsvlees (Lornoy
nv) en varkensvlees (Belliporc nv), en de
vermarkting van verpakte en bereide vlees-

waren (Norenca nv). De integratie laat
toe om snel te reageren op marktontwikkelingen en consumptietrends. Door deze
volledige integratie is de groep betrokken
in elke schakel van de keten, van de aankoop van kalveren over de productie van
het melkpoeder tot het versnijden van het
vlees voor de consument. Hierdoor kan
steeds de hoogste kwaliteit worden gegarandeerd.
De activiteiten van de holding Sopraco
worden geleid door Jan en Willy Oeyen en
hun ouders Paul en Maria Oeyen. Stichter
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Vilatca nv heeft ongeveer 80 stallen in de
integratie. “Wij slachten 100.000 kalveren
per jaar. Met onze kalverhouders hebben
wij een contract van samenwerking. De
kalverhouders die voor ons werken, zijn
onze belangrijkste partners. Er zijn weinig

bo

De kalverhouder

C

Paul Oeyen is een van de pioniers in Vlaanderen op het gebied van de professionele
kalverhouderij. Als zoon van een veehandelaar was hij aanvankelijk actief in de handel van kalfsvaarzen. Sinds begin jaren 60
legde hij zich meer toe op de kalverhandel
en de kalverhouderij. In 1983 richtte hij zijn
eigen bedrijf op. Dit betekende de start van
de groep Sopraco, die alle takken van de
vleesindustrie omvat. Kort daarop namen
ook Jan en Willy verantwoordelijk op in het
bedrijf. Jan volgt vooral de financiële kant,

verschuivingen in de sector. Wij betrachten een goed contract op te stellen, waar
beide partijen zich goed bij voelen. De
technische resultaten zijn bepalend voor

Foto:  Sopr aco

minstens 11 uur tussen 2 voedingen. De
kalverhouder werkt met levende dieren,
elke dag is anders. Hij moet de nodige tijd
nemen voor zijn werkzaamheden. Zieke

de boekhouding en de technische aangelegenheden. Willy doet de handel in levende
kalveren, de slachterij en de vleeshandel.
Bepaalde taken doen de broers samen. Zij
hebben dagelijks overleg met de hoofdverantwoordelijken binnen het bedrijf.

Foto:  Sopr aco
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Vilatca nv is ontstaan als een veehandel
en een mesterij: de aankoop van kalveren en de opfok gedurende een zevental
maanden om deze dan verder af te mesten tot slachtkalveren. Willy Oeyen weet
de ontstaansgeschiedenis nauwgezet te
reconstrueren. “De familie had toen een
participatie in het Nederlands kalvermelkfabriekje ‘De Collse Molen’ in Uden. Drie
jaar later hebben we dat fabriekje overgenomen en de productie opgedreven.
In 1987 kochten we een kalvermelkfabriek
in Beerse. De productie van kalvermelk in
Uden werd stopgezet en verhuisde naar
Beerse.
In 1989 namen we groothandel Georges Lornoy over. Dit bedrijf was gevestigd
op de site van het slachthuis van Geel. Zo
was onze integratie compleet. Het slachthuis van Geel had 3 aparte lijnen voor het
slachten van runderen, varkens en kalveren. In 1993 verhuisde het hoofdkantoor
van Arendonk naar nieuwe burelen in
Geel en ook het opvangcentrum voor de
nuchtere kalveren kwam naar Geel (foto
rechts). De slachtploeg, die garant stond
voor de activiteiten in het slachthuis,
werd in 1997 overgenomen. Nog een
jaar later nam Vilatca-Lornoy vleeshandel Verstrepen over, die voorverpakt vlees
verhandelde. Deze activiteit is momenteel
uitgegroeid tot Norenca nv. Lornoy en Verstrepen hadden gemeen dat ze allebei voor
belangrijke investeringen stonden maar
geen opvolgers hadden binnen de familie.
Als grootste partner van deze bedrijven
was Vilatca-Lornoy het best geplaatst om
deze bedrijven op de site in Geel over te
nemen.
Een buitenkans was de overname van
de moderne fabriek voor de productie van
kalvermelk van Campina in 1994. Op een

de kwaliteiten van de kalverhouder. We
kijken niet naar de opbrengst en het financieel resultaat; dit zou immers tot gevolg
hebben dat een kalverhouder die kalveren
aflevert in december – wanneer de prijs
hoog is – beter zou scoren dan zijn collega
die dieren afzet in de zomer. Er zijn periodes met meer en minder vraag, maar wij
moeten het hele jaar door onze klanten
beleveren.
Geen 2 kalveren zijn gelijk. We proberen zo veel mogelijk homogene groepen
bijeen te brengen. Lichtere kalveren zullen
aan de meet ook lichter wegen, maar dat
betekent daarom niet dat de kalverhouder
niet dezelfde of betere resultaten haalt. De
dagelijkse verzorging is bijzonder belangrijk: de kalveren moeten tweemaal per dag
op hetzelfde uur gevoederd worden met

er

De kansen grijpen

moment dat wij in onze fabriek in Beerse
voor grote investeringen stonden, zocht
Campina een overnemer voor dit bedrijf.
In oktober 2005 hebben we vervolgens het
slachthuis van de stad Geel kunnen overnemen. En in 2007 hebben we tot slot de
enige overblijvende groothandel op de site
van het slachthuis overgenomen. Uit die
overname is onze varkensafdeling Belliporc uitgegroeid die varkens koopt, slacht
en vermarkt.”

Bo

een melkkoe met een vleesstier; en dikbilkalveren zijn het product van dieren van
het Belgisch witblauwras.

De site van Sopraco in Geel.
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kalveren moeten extra verzorgd worden.
De kalverhouder weet wanneer hij in de
stal begint, niet wanneer hij gedaan heeft.”

Blank en mals

Praktisch alle kalveren worden vermarkt
onder het kwaliteitslabel Belgian Controlled
Veal (bcv) voor de slachtingen in België.
“Zoals dat ook in andere voedingssectoren
het geval is, werken we volgens een streng
kwaliteitssysteem. Met onze controles,
lastenboeken, certificeringen, Hccp, brc,

maken we bijvoorbeeld het minst gebruik
van antibiotica. Wat hier verboden is,
moet ook elders verboden zijn. Beter zou
een Europees geneesmiddelenbureau met
een Europese goedkeuring zijn, in plaats
van een nationale registratie. Wij moeten
dan ook gaan naar een uniforme wetgeving in de eu.
Omdat er steeds meer gestreefd wordt
naar optimalisatie, en omdat de eisen
strenger worden op het gebied van onder
andere medicatie, is er zeker nog een taak
weggelegd voor de kalverhouder om hierop in te spelen. Dit zal hem geen windeieren leggen, integendeel. Hier kunnen
beroepsorganisaties, zoals de Boerenbond,
een belangrijke rol spelen. Zij zijn het best
geplaatst om in overleg met de sector naar
optimalisaties te streven in ieders belang.”
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“Het kalfsvlees onderscheidt zich precies
van ander rundvlees door zijn blanke
kleur en malsheid. De malsheid en de

Kwaliteit

Stabiliteit

Foto:  Sopr aco

traceerbaarheid, … moeten we bij een crisis onmiddellijk kunnen aantonen dat wij
niet betrokken zijn en dat onze producten
veilig zijn voor de consument en de volksgezondheid.
Met betrekking tot het geneesmiddelenbeleid, stellen we vast dat er meer
geneesmiddelen geregistreerd en aangeboden worden in het buitenland dan in
België. Een klein aanbod van medicamenten maakt echter dat we bepaalde ziekten
moeilijker kunnen behandelen. In België
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lichte kleur komen van de jonge slachtleeftijd van de kalveren, terwijl de blanke
kleur nog versterkt wordt door de sturing van het ijzergehalte in het bloed. De
kalverhouderij is dan ook ontstaan, en
nog altijd geconcentreerd in streken met
(ijzerarme) zandgrond en ijzerarm water:
de Kempen in Vlaanderen, de Veluwe
en Brabant in Nederland, Normandië in
Frankrijk, de regio Venetië-Verona in Italië, … Deze concentratie heeft natuurlijk
ook logistieke voordelen.”
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“Dat kalfsvlees duurder is dan andere
vleessoorten, heeft vooral te maken met
de eisen die gesteld worden aan de huisvesting en met de jonge slachtleeftijd van
de kalveren”, gaat Willy verder. “De markt
voor kalfsvlees verandert. We zien dat het
consumptiepatroon verschuift in de richting van goedkoper vlees. Maar ieder karkas heeft zowel betere en duurdere vleesstukken als goedkopere stukken. Door de
vraag naar goedkoper vlees dreigen we
met het duurder vlees te blijven zitten. De
enige oplossing om het kalfsvlees in zijn
geheel aan de man te kunnen brengen,
is het zoeken naar een nieuw prijsevenwicht: de duurdere stukken wat in prijs
laten dalen en dat compenseren met een
meerprijs voor de goedkopere stukken.
De markt voor kalfsvlees zal er dus voor
de consument ook anders gaan uitzien.
Ondanks de ups en downs in de markt
heeft de kalversector over een lange periode de prijzen redelijk stabiel kunnen
houden. Dit heeft vooral te maken met de
schaalvergroting van de bedrijven en met
de integratie die een grote specialisatie in
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375 kg melkpoeder
De eerste 6 weken worden alle kalveren
opgefokt met startmelk. Deze startmelk
heeft alles wat een kalf nodig heeft aan
mineralen en vitaminen om aan te sterken.
Daarna worden 3 verschillende voederpakketten voorzien volgens de soort kalveren.
Het komt er op aan, zo goedkoop mogelijk de koemelk terug na te maken met de
juiste energie en de juiste verteringconditie. Mager melk- en weipoeder worden
aangevuld met vetten, bepaalde soja- en
andere eiwitrijke producten, vitaminen
en mineralen. Een industriekalf heeft een

Tejo is de logistieke poot van Sopraco.
“Binnen een straal van 500 km rond Geel
doen wij het vervoer zelf; grotere afstanden besteden wij uit. Wij hebben 25 eigen
koelwagens voor een volledige dekking in
België. Dat gaat van de f1, f2 en f3; van
de grootdistributie over de kleinere warenhuizen tot de slagers en de buurtwinkels.
Wij komen bijna overal dagelijks. Vandaag bestellen is morgen geleverd. Dat
maakt ons competitief met meer lokale
groothandels. De vertrouwensband tussen onze medewerkers en de klanten is
ook een groot pluspunt. Wij kunnen met
eigen bekwame medewerkers een persoonlijke service bieden. Dat direct contact
laat ons signalen uit de markt en van de
klant onmiddellijk oppikken.”
“De holding Sopraco is de uiting van
onze totaalvisie om het geheel beheersbaar en overzichtelijk te maken. In het
kader van onze internationale contacten
is Sopraco een handig instrument. Ons
totaalconcept is uniek, ook al omdat we
naast kalfsvlees ook varkens- en rundvlees
in het gamma hebben. Daarenboven hebben we ons productengamma versterkt
met andere waren zoals gevogelte, wild,
konijnen en zelfs melkgeiten. Die verscheidenheid in het aanbod is voor onze
klanten een grote troef”, besluit Willy
Oeyen. r

Sopraco heeft ook een activiteit in rundvlees. Deze tak is vooral het domein van
Paul Oeyen. “Wij zijn gespecialiseerd in
vlees van vrouwelijke dieren die geslacht
en vermarkt worden onder het Merituslabel. Wij kopen magere dieren aan in Wallonië en in Vlaanderen en mesten ze af op
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Rundvlees
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“99% van wat we slachten, komt van de
eigen integratie. 40% van onze productie
is bestemd voor binnenlands verbruik,
60% is voor de export bestemd. 40% van
de kalveren zijn blauwe- en dikbilkalveren.

onze boerderij in Weelde, waar er plaats
is voor 600 dieren. Daarnaast hebben we
ook overeenkomsten met veehouders uit
de streek. 95% van wat we slachten, is
door ons geproduceerd en gecontroleerd.
Onze dikbilkoeien moeten op een leeftijd jonger dan 6 jaar geslacht worden en
minstens 3 maanden volgens het Merituslastenboek aangehouden worden. We zoeken naar een product met een constante
kwaliteit. Dat is wat onze klanten vragen.
Het aantal geslachte dieren gaat nog in
stijgende lijn.”

bo

Dikbilkalveren

De nationale markt vraagt topkwaliteit.
Wij, Belgen, hebben een rijke traditie en
zijn verwend met vlees van grote kwaliteit.
Wij hebben goud in handen met ons Belgisch witblauwras. Die troef moeten we
beter uitspelen. We moeten het hebben
van de kwaliteit. 70% van de blauwe kalveren en de dikbilkalveren is bestemd voor
Belgisch verbruik. Wij zouden nog meer
dikbillen en blauwe kalveren kunnen verkopen, maar wij kunnen maar kopen wat
er bij de veehouders kalft. En dat wordt
bepaald door de toestand in de zuivel- en
de rundvleesmarkt.”

en

de hand werkte. Een derde element zijn
de premies die in het kader van het Europees landbouwbeleid worden uitbetaald
en de sector een belangrijke ruggensteun
geven. De sector kent desondanks ook
slechtere periodes. In 2007 en 2008 was
er een crisis. In 2009 veerden de prijzen
op, maar net voor Pasen van dit jaar daalden ze weer door het marktmechanisme
van vraag en aanbod. Wanneer het goed
gaat, worden er meer kalveren opgezet en
wordt het potentieel volledig benut. Het
overaanbod doet de prijs zakken. In het
algemeen doet de sector het goed. Er zijn
andere sectoren in de landbouw die het
harder te verduren krijgen.”

C

andere groei dan een blauw kalf of een dikbilkalf. Het type karkas is anders: je moet
er energie insteken in functie van de motor.
Een industriekalf heeft minder energie
nodig, en dus ook een ander voederpakket,
om de energie om te zetten in vlees. Hoe
beter het kalf, hoe meer mager melkpoeder
een kalf gebruikt. Ook de prijs speelt een
rol. Een blauw- of een dikbilkalf zijn meer
waard dan een industriekalf. In zijn leven
eet een kalf ongeveer 375 kg kalvermelk: de
eerste 25 kg is startmelk, de overige 350 kg
overeenkomstig 1 van de 3 voederpakket-

Sopraco heeft 25 eigen koelwagens en komt
bijna dagelijks overal in België.

ten. Daarnaast zitten er ook granen in het
rantsoen. Een industriekalf weegt levend
ongeveer 240 kg en geslacht 145 kg. Een
blauw kalf gaat naar 260-270 kg en weegt
geslacht tussen 160 en 180 kg. Een dikbil
weegt tussen 270 en 300 kg en geslacht
ongeveer 200 kg.
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850 kalverplaatsen,
een geslaagd project!
Om met een eigen bedrijf te kunnen starten, moest

nd

Jan Van Den Heuvel (33) dat volledig zelf uit de grond
stampen. Al 4 jaar baat hij intussen in Oostmalle een

– Luc Van Dijck –
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bineren met zijn gezin.

bo

kalverbedrijf uit met 850 kalverplaatsen. Jan apprecieert het werk met de kalveren en het valt goed te com-

Na zijn studies aan de landbouwschool in
Hoogstraten, werkte Jan Van Den Heuvel gedurende 10 jaar op het veebedrijf
Mintjens in Oostmalle. Op dit bedrijf met
meer dan 400 Blonde d’Aquitainerunderen
en 120 ha grond leerde hij de knepen van
het landbouwvak en de veehouderij. Na
10 jaar koos hij voor een eigen bedrijf.
“Familie en vrienden hadden zo hun twijfels omtrent de haalbaarheid omdat ik van
nul af aan moest beginnen”, vertelt Jan.
“Maar ik slaagde in mijn opzet. Ik kon
nutriënten kopen en met alle nodige vergunningen op zak, kon ik in oktober 2005
met de bouwwerken starten.” De bouw
gebeurde in 2 fasen: eerst voor 515 en
daarna voor nog eens 331 kalveren. De stal
meet 120 bij 24 m. In maart 2006 werden
de eerste kalveren opgezet. En in mei 2008
kwamen de eerste kalveren in de nieuw bijgebouwde afdeling.
Naast de kalveren heeft Jan nog een kleine tal vleesveetak met 25 zoogkoeien van
het ras Blonde d’ Aquitaine. Hij heeft 16 ha
land, verdeeld over 8 ha maïs en 8 ha gras.
Hij huurt nog wat grasland en heeft met
de boeren uit de streek afspraken gemaakt
voor de mestafzet.
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Kiezen voor integratie

Jan koos voor Vilatca als integratie om dit
project mee te realiseren. “Ik had een goed
gevoel bij de gesprekken en kon mij vinden
in de afspraken en engagementen tussen
beide partijen”, zegt Jan daarover. Hijzelf
draagt de financiële lasten van de stal, de
energie, de mestafzet en de verzekering. De
kalveren, de voeding en de geneesmiddelen
worden betaald door Vilatca. De integratie
betaalt een vooraf overeengekomen vaste
jaarlijkse vergoeding per kalverplaats. In
het begin leverde Vilatca Holsteinstiertjes
op het bedrijf, maar na een paar ronden
kwamen er blauwe, en nog later dikbilkalveren. Het aanbod van dikbilkalveren op
de markt is niet zo groot. Dat type is ook
alleen op de Belgische markt voorradig. De

Het ene kalf is het andere niet
“De werkbelasting varieert. Met de kleine kalveren kun je heel de dag bezig zijn, bij de grote
volstaat het dat ze op tijd eten krijgen. Tussendoor moet er tijd vrijgemaakt worden voor
allerlei karweien: de kalveren sorteren, scheren, bloedstalen nemen, … Op 14 weken wordt
van ieder kalf bloed geanalyseerd om het hemoglobinegehalte te bepalen. Dat is nodig om
de kalveren mooi blank aan de meet te krijgen. Op 20 weken wordt bij een steekproef van
10% ook een tweede bloedstaal geanalyseerd. In het slachthuis houdt Vilatca goed de kwaliteit, het vetpercentage en de kleurklasse van de kalveren in de gaten. Door de juiste voeding
zullen de geslachte dikbilkalveren een voldoende vetbedekking tonen. Een dikbil zet immers
weinig vet aan en riskeert te mager te zijn. Het vlees heeft daardoor minder smaak. Van de
kalveren die hier opgezet zijn gaat het om een derde over heel goede dieren, een derde is
middelmatig en de overige dieren zijn probleemkalveren. Ik zie bij de dikbilkalveren nogal
wat kalveren met erfelijke problemen. Het gaat om kalveren die niet genoeg uitgroeien, met
dwerggroei of kromme poten. Dat is zeker een aandachtspunt voor de fokkers.”

Voeding en verzorging

nd
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houdt hen van zuigen bij andere kalveren.
Bij sommige kalveren komt in het begin de
melk in de pens terecht en dan loopt het
fout. De melk moet direct naar de lebmaag.
De kalveren waarbij het fout gaat, zetten
we op een rantsoen van water om de pens
leeg te maken. Deze probleemgevallen krijgen meer korrels gevoederd. Maar kalveren
die ‘op korrel staan’ hebben niet zo een wit
vlees en gaan meer in de richting van rosékalveren. Die worden ook minder betaald.”
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Vertrouwen

“In de kalverhouderij gaat het vandaag redelijk goed, er zijn sectoren die het slechter
doen. Dat heeft volgens mij ook te maken
met de integratie die een sturende rol kan
spelen en mindere periodes kan bufferen.
Als belangrijkste schakel in het geheel moeten wij ervoor zorgen dat er kwaliteit op de
markt is, zodat de consument zijn vertrouwen in het kalfsvlees behoudt. De mesterij
van dikbilkalveren draagt bij tot een evenwicht in de markt van rundvlees. Dikbilkalveren gaan weg voor de kalverhouderij,
wegens plaatsgebrek op de vleesbedrijven,
ofwel omwille van de mindere kwaliteit op
voorwaarde dat de prijs hoog genoeg is.
Zijn de prijzen op de kalvermarkt laag, dan
zullen de boeren hun kalveren liever zelf
afmesten als vleesstier.” r
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De eerste 5 tot 6 weken zitten de kalveren
in individuele boxen. Daarna worden de
schotten verwijderd en komen de kalveren
in een groepsbox te zitten. Hier in de stal is
de jongste groep 6 weken oud. Deze dieren
zijn dus net overgegaan van een individuele box naar groepshuisvesting. De oudste
groep is 20 weken oud en heeft nog 7 tot
8 weken te gaan tot de slachtleeftijd.
“De meeste tijd besteden wij aan het
voederen, tweemaal daags, alle dagen om
6 uur ’s morgens en om 6 uur ‘s avonds,

zonder uitzondering”. Jan en zijn echtgenote Leen zijn per voederbeurt toch telkens ruim 2 uur bezig. “Ik begin eraan
om 6 uur ’s morgens”, zegt Jan. “Een
kwartier later springt ook Leen bij. Met
2 werkt het gemakkelijker en het is ook
aangenamer. In de voederkeuken maakt
de aanmaakmenger melk aan. De computer berekent hoeveel melk en in welke
concentratie ze moet aangemaakt worden.
De opbouw van de voeding gaat van tweemaal 1,5 l op basis van 80 g kunstmelk per
liter naar tweemaal 8,5 l op basis van 175 g
per liter. Dan wordt de melk overgepompt
naar de buffertank; die heeft een capaciteit van 5 mengsels. Vanuit de buffertank
verdelen wij de melk via de leidingen tot
bij de kalveren. Deze stal is ingericht in
lengteopstelling en dat werkt volgens mij
gemakkelijker dan een dwarse opstelling.”
“De kalveren moeten genoeg drinken.
De probleemgevallen moeten we goed in
het oog houden. Zwarte kalveren drinken
doorgaans steeds al hun melk op, dikbilkalveren niet. De melk die in sommige
bakken overblijft, geef ik aan de kalveren
in de buurt. Vanaf de eerste dagen krijgen
de kalveren wat stro en wat later ook maïs.
Dat extraatje is goed voor de vertering en
de gezondheid. Het zorgt bij de kalveren
bovendien voor verstrooiing en het weer-

Bo

Foto: Luc Van Dijck

opvulling van de stallen wordt door Vilatca
bijgestuurd in functie van de markt en van
de verwachte vraag naar kalvervlees.
In de zomer van 2008 plaatste Jan een
verwarmingsketel van 100 kW op houtsnippers, voor de verwarming van de stal
en voor de warmwatervoorziening. In het
koude seizoen vragen de jonge kalveren
de eerste 5 weken een verwarmde stal.
Warme lucht wordt via radiatoren de stal
in geblazen. “Stoken op houtsnippers
is 75% goedkoper dan op mazout. Deze
investering zou zich na 4 jaar terugbetalen, de arbeid die nodig is om het hout
binnen te halen niet meegerekend. Met
een volle voorraadbunker houtsnippers
kan ik 3 weken verder. Verder plaatste
ik zonnepanelen met een capaciteit van
10.000 kW. Elke euro die ik kan besparen
op mijn deel van de kosten is winst.”

Kalverpremie

Foto: Luc Van Dijck

C

De kalverpremie bedraagt 27,75 euro per premiegerechtigd kalf.
Om premiegerechtigd te zijn moeten de kalveren voor de leeftijd
van 8 maanden geslacht worden en mag hun geslacht gewicht
niet hoger zijn dan 185,5 kg. De kalverhouder moet de leeftijd zelf
goed in de gaten houden. Naar het gewicht moet hij niet kijken:
de meeste dikbilkalveren wegen geslacht meer dan 186 kg. Het
gevolg is dat slechts 10% van de dikbilkalveren premiegerechtigd
is. Dat is meteen ook een groot discussiepunt met het oog op de
ontkoppeling van de premies vanaf 2012. Kalverhouders die dikbilkalveren afmesten zullen maar voor 10% van hun kalverplaatsen
premies ontvangen. De mesters van zwarte kalveren zullen voor al
hun kalverplaatsen een premie krijgen. Bij de invulling van het glb
moet hiervoor zeker een oplossing gevonden worden.
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Guido Boone is de stichter en bezieler van
Venhei, een dierenartspraktijk in Kasterlee.

nd

Guido is grootgebracht in de kalverhouderij.
Als dierenarts is hij uitgegroeid tot een van
Foto: Luc Van Dijck

tak.
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de specialisten in deze mooie veehouderij– Luc Van Dijck –
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Rustig door de stal   
een van de eerste boeren die met Holsteins was gestart.”

Bakermat van de kalverhouderij

Foto: Luc Van Dijck
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Na zijn studies dierenarts in Gent kwam
Guido in 1976 naar Kasterlee. Zijn vrouw
was van de streek, maar nog belangrijker
was de aantrekkingskracht van de Kempen als centrum van de kalverhouderij.
“Ik begon hier toen de eerste grotere kalverstallen gebouwd werden. Het duurde
niet lang of ik kreeg wat naam in de sector. Vanaf de jaren 1979-1980 begon de
integratie. Ik groeide mee met de hausse
in de sector. Al in 1983 kwam de eerste
computer. Met mijn broer die computerspecialist was, werkte ik een systeem uit
van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding met opvolging via de computer. Van
ieder bezoek maakten wij een verslag met
daarbij de ingestelde behandelingen. Daar

Boone liet een nieuw toestel ontwikkelen
om het hemoglobinegehalte in het bloed te
meten.
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was een module aan gekoppeld waardoor
we op het einde van de maand de factuur
konden opmaken voor de integratie. In
1986 hadden we 4 meewerkende dierenartsen en 3 secretaressen in dienst en zijn
we verhuisd naar een nieuwbouw. Toen
startten we ook een praktijk voor kleine
huisdieren. Later is er ook een paardenafdeling bijgekomen. Vandaag werken
we met 17 dierenartsen, 5 bloedprikkers,
4 dierenartsassistenten en 4 parttime
secretaressen. Mijn zoon en ik zijn gespecialiseerd in de kalveren. Wij volgen met
Venhei rond de 70.000 staanplaatsen op,
goed voor 110.000 slachtingen per jaar.
Dat is een derde van het aantal slachtingen in België.”
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Al in 1962 had de vader van Guido Boone
in Bikschote-Langemark een stal met een
vijfentwintigtal kalveren. Een paar jaar
laten had hij al 75 boxen. “Dat was voor
die tijd een groot bedrijf”, vertelt Guido.
“Ze kwamen met bussen op bezoek vanuit de Kempen. Wij kochten kalveren
aan. We hadden 2 veehouders die voor
ons mestten en we verkochten melkpoeder. Dat waren toen allemaal zeer goede
kalveren van het West-Vlaams rode rund
die vaak tot dikbil uitgroeiden. Ikzelf
ben ook heel snel in de sector gerold. In
1967 is mijn vader een jaar ernstig ziek
geweest. Als zestienjarige ging ik in zijn
plaats op pad langs de boerderijen om
kalveren te kopen. Ik herinner mij dat ik
een keer serieus onder mijn voeten heb
gekregen van mijn vader. Dat was toen ik
thuis kwam met een schriel Holsteinkalf
dat ik in West-Vleteren had gekocht bij

Groepsbehandeling
Guido spreekt nog met veel respect over
een Nederlandse collega die hij als zijn

Leren spelen met hemoglobine
Guido Boone: “Al van midden jaren 90 prikken wij, bij de bedrijven die dat willen, op
regelmatige basis bloed bij de kalveren om het hemoglobinegehalte te meten. Het
aantal rodebloedcellen is gecorreleerd met het myoglobine, dat is de rode kleurstof
in de spieren. Hoe lager het hemoglobinegehalte, hoe witter het vlees. Maar hemoglobine staat in voor het zuurstoftransport in het bloed. Kalveren met bloedarmoede
verliezen groei en gewicht. Ieder kalf moet in het slachthuis een hemoglobinegehalte
hebben van minimaal 7,5 g hemoglobine per deciliter bloed.
In ons programma prikken we bij al de kalveren op 12 en op 18 weken een beetje
bloed in het oor. De cuvettes worden in een toestel geplaatst dat de bloedstalen analyseert, terwijl de medewerker bij 32 andere kalveren bloed prikt. Op basis van de
uitslagen berekent de computer hoeveel ijzer ieder kalf individueel moet toegediend
krijgen. Dit geeft niet alleen economisch winst, maar is ook een pluspunt voor het
dierenwelzijn.”

De kalveren zijn nu goed gehuisvest in
moderne en goed verluchte stallen. Toch
heerst in iedere kalverstal een zekere ziektedruk. “Dat is normaal wanneer je 500
dieren bij elkaar zet. Elk kalf brengt een
andere kiemflora mee. Vergelijk het met
een kleuterklas waar de kleuters ook alle
ziekten doormaken. Problemen doen zich
doorgaans voor in de eerste 5 weken. De
eerste 2 weken is diarree de boosdoener.
Tot ongeveer 5 weken zien we dieren met
longproblemen (hoesten, snot, ziek). De
zeer zieke kalveren behandelen we zelf.
Op de box schrijven we de te volgen nabehandeling. De minder zieke dieren worden door de boer zelf opgevolgd. 80% van
ons werk ligt in de eerste 6 weken.”
“Een dierenarts die vandaag fulltime
bezig is kan ongeveer 30.000 kalverplaatsen opvolgen. Je moet als dierenarts
rustig door de stal kunnen lopen en goed
observeren. Dan zie je pas de afwijkende
gedragingen: die ligt iets anders, die staat
anders recht, die houdt zijn kop afwijkend. Als ik door een stal loop, dan voel
ik of er iets mis is of niet. Rust en observatie, daar gaat het om. Tot de dieren 5 à
6 weken oud zijn, zien wij in de stallen
die we opvolgen de dieren tweemaal per
week. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat heel de stal
gezond is. Wordt daarna een individueel
kalf ziek, dan kan de kalverhouder dat tenminste goed inschatten.”
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   lopen en goed kijken

Goed observeren
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sterfte en waren de kosten 50 euro per kalf.
Bij de groep van 700 was er 2% sterfte en
bedroegen de kosten 7 euro per dier. Hoe
komt dat? Ook de niet zieke dieren kunnen
in incubatie zijn. Als je ziet dat de dieren
niet ziek worden, dan is het beter alle dieren onmiddellijk goed door te behandelen,
zodanig dat je de kiem doodt. Bij individuele behandeling heb je kans dat bij andere
dieren, die mogelijk de kiem al in zich
hebben en een incubatieperiode doormaken, de kiem verder groeit en overslaat en
de kiemdruk vergroot, terwijl ondertussen
tegen die kiem al resistentie is opgebouwd.
Die groepsbehandeling is vandaag een
punt van discussie. Ik hoop maar dat de
verantwoordelijken hun gezond verstand
gebruiken, want anders riskeert het fout te
lopen. Ik hoop dat het beleid luistert naar
mensen uit de praktijk.”
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mentor beschouwt. “Deze dierenarts heeft
mij alles geleerd over een groepsmatige
aanpak. Hij heeft mij leren inzien wanneer een individuele behandeling of een
groepsbehandeling nodig was. Groepsbehandelingen gebeuren via de toevoeging
van medicijnen in de melk. Als we spreken over groepsbehandeling, dan staat
niet het gebruik van veel geneesmiddelen
centraal maar gaat het over het oordeelkundig gebruik van medicamenten om
resistentie te voorkomen.
Wij hebben ooit een proef gedaan voor
een Brits farmaceutisch bedrijf. In een stal
met 900 kalveren werden er 200 individueel opgevolgd (alle dagen koorts meten
en de zieke individueel en niet-preventief
behandelen) en 700 kregen de normale
groepsbehandeling. Op het einde van de
ronde zagen we bij de groep van 200 5%
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De boeren die hun dieren het best opvolgen,
halen de beste resultaten.

C

“Kalveren die slecht drinken, zitten hoog in hemoglobine en hoog in serumijzer
omdat ze niet meer afbreken. Hun vlees wordt roder. Het is door ze goed te laten
doordrinken dat ze witter worden. Vroeger dacht men dat het hemoglobinegehalte
heel de periode van afmesting laag moest blijven. Dat was een misvatting. Want het
is belangrijk dat de kalveren in het begin genoeg ijzer hebben, opdat ze goed zouden doordrinken. Als ze 2400 g melkpoeder per dag drinken, dan ben ik zeker dat
je een ‘rode stal’ hebt. Drinken ze 3 tot 3,2 kg per dag, dan ben ik zeker dat ze ‘wit’
staan op het eind, bij week 28. Ik heb het onlangs meegemaakt dat we dieren die tot
kort tegen de slachtperiode nog rood stonden, hebben kunnen rechttrekken met ze
maximaal te voeren naar 3,4 kg melkpoeder per dag. Het is dus leren spelen met
hemoglobine. Want het ene kalf breekt gemakkelijker hemoglobine af dan het andere.
Wij hebben 5 dierenartsassistenten die niets anders doen dan bloed prikken. Door
die 500.000 analyses kunnen wij precies opmaken hoe het hemoglobinegehalte moet
evolueren in de levensloop van het kalf.”

Foto: Luc Van Dijck
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In de stal
De eerste taak van de kalverhouder is
checken of alle dieren goed drinken. Daarnaast moet hij tijd en zorg besteden aan
individuele gevallen. Duurt in een stal
voor 500 dieren het voederen van 495
kalveren een uur, dan heeft hij misschien
nog een uur nodig om de resterende 5
zorgkalveren die ziek zijn individueel aan
te pakken, en morgen misschien 5 andere.
Die dieren vragen echt individuele zorg:
ze onder een warmtelamp leggen, op
stro leggen, een speen geven of met de
fles voeden, … De boeren die dit het best
opvolgen, halen de beste resultaten. “Wij
hebben een goede verstandhouding met
de kalverhouders. Omdat wij rechtstreeks
aan de integrator factureren, ziet de boer
ons niet als een kostenfactor en probeert
hij zo veel mogelijk nut te halen uit de
samenwerking met de dierenarts. Snel ter
plaatse zijn wanneer de boer ons nodig
heeft, is een grote troef.” r
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De Beroepsvereniging voor de Kalfsvleessector vzw (bvk) komt op voor

dachtspunten.

– Luc Van Dijck –

Controle bij de kalverhouder
en in het slachthuis

Bo

“bcv is opgericht in 1996 als een van de
eerste kwaliteitsprogramma’s”, zegt secretaris Ann Truyen. “Het is een programma
waar de bedrijven op vrijwillige basis aan
deelnemen. Het programma wil een antwoord geven aan de problematiek van het
verbod op het gebruik van hormonen en
groeibevorderaars. In een latere fase heeft
de aandacht zich ook uitgebreid naar residucontrole bij het gebruik van antibiotica, traceerbaarheid en dierenwelzijn. De
controles gebeuren zowel administratief
(nazicht van de registers van identificatie en registratie, de geneesmiddelen, de
sterfte) en op basis van staalnames (van
urine, mest, vacht, haar of bloed) volgens

ig

yr

op

focusCop...

een volledig uitgewerkt bemonsteringsschema. In essentie komt het programma
er op neer dat elk lot dieren minstens één
keer in de stal gecontroleerd wordt. 98%
van de sector doet mee aan dit kwaliteitsprogramma. Onze doelstelling is om de
totale productie van blank kalfsvlees te
omvatten en om extra garanties te kunnen
geven bovenop de wettelijke controles.
Wij hebben een samenwerkingsakkoord
met het Nederlandse skv-kwaliteitscertificaat. Een tweede luik van het programma
gebeurt in het slachthuis. Daar worden
steekproefsgewijs stalen genomen waarbij de aandacht opnieuw gaat naar verboden middelen en residuen van toegelaten
geneesmiddelen. Het systeem bewijst
zijn deugdelijkheid. In 14 jaar controles
is er nog nooit een probleem geweest met
hormonengebruik. De tests op residuen
van antibiotica zijn in een beperkt aantal
gevallen positief. De meeste overtredingen
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zeer strikte bcv-lastenboek. De onafhankelijke externe controle wordt uitgevoerd
door sgs-Agrilab.
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De Beroepsvereniging voor de Kalfsvleessector is een relatief kleine vereniging
met een beperkt aantal leden, maar ze is
wel de spreekbuis voor 90% van de sector. Er zijn 2 soorten leden: de 3 erkende
kalverslachthuizen aan de ene kant, en de
integraties die kalvermelk leveren en contracten afsluiten met de vleeskalverhouders aan de andere kant. De 3 grote integraties in België (Vanlommel, VanDrie en
Vilatca), die ook ieder een eigen gespecialiseerd kalverslachthuis hebben, zijn lid.
Daarnaast zijn er nog 2 kleinere integraties aangesloten, namelijk Ve&Ve kalveren
en Pali. Verder telt bvk nog enkele leden
zonder directe activiteit in de Belgische
vleeskalversector. Naast de ledenwerking
is bvk beheerder van het lastenboek met
betrekking tot het bcv-kwaliteitsprogramma (Belgian Controlled Veal). Sinds 1996
wordt nagenoeg de volledige productie
van kalfsvlees gecontroleerd volgens het
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Kwaliteit van kalfsvlees
is gegarandeerd
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de werking en bij enkele actuele aan-

bo

ris Ann Truyen geeft toelichting bij

Foto: Luc Van Dijck

de belangen van zijn leden. Secreta-

Premies slachtkalveren ontkoppeld in 2012

In het kader van de Health Check heeft Vlaanderen een beslissing genomen over het tijdstip van de ontkoppeling voor de
premie slachtkalveren. Het Vlaams standpunt werd bepaald
met alle betrokkenen tijdens een open dialoog, op initiatief van
minister-president Kris Peeters.
Met het Health Checkbesluit is een verdere ontkoppeling van
de premie slachtkalveren onvermijdelijk. Deze ontkoppeling
kan, naar keuze van de lidstaat of regio, plaatsvinden in 2010,
2011 of 2012. In Vlaanderen wordt geopteerd om deze premie
slachtkalveren zo lang mogelijk gekoppeld te houden, gezien
de huidige moeilijke economische situatie en het bijkomende
belang van deze sector voor andere sectoren, als de melkveeen rundvleessector. Op deze manier krijgen de producenten,
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slachthuizen en verwerkende bedrijven extra tijd om zich voor
te bereiden op deze ontkoppeling. Als referentieperiode wordt
geopteerd, voor het gemiddelde van de jaren 2007 en 2008, om
een maximale en zo gelijk mogelijke premieverdeling te bekomen voor de actieve vleeskalverhouders. Voor Vlaanderen gaat
het om 302 betrokken producenten. Voor de campagnes 2007
en 2008 werden gemiddeld 206.275 slachtpremies toegekend.
Het gemiddelde bedrag per geslacht kalf voor deze referentieperiode bedraagt 30,95 euro. Het ontkoppelde referentiebedrag
van de slachtpremies zal verdeeld worden op basis van de aanwezige gronden en toeslagrechten begin 2012.

Ann Truyen, secretaris van bvk: “Tegen begin
volgend jaar zullen de papieren paspoorten
vervangen worden door een elektronisch paspoort.“
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“De sector is al lang vragende partij om
papieren paspoorten voor vleeskalveren
niet meer te verplichten zoals dat vandaag het geval is. Het voorstel is om het
papieren paspoort te vervangen door een
elektronisch paspoort, vanaf het moment
dat het kalf het verzamelcentrum verlaat
en vertrekt naar de vleeskalverhouder. De
behandeling en het beheer van de papieren paspoorten gedurende heel het traject
van het kalf is duur en tijdrovend. In dit
systeem zitten veel dubbele registraties en
de kans op materiële fouten is groot. Het
favv heeft zich principieel akkoord verklaard met een evenwaardig alternatief via
elektronische weg. Een volledig elektronische uitwisseling van alle gegevens, met
het oog op een volledige traceerbaarheid,
wordt voorbereid. Verwacht wordt dat vanaf begin volgend jaar het systeem in voege
zal kunnen treden. Deze werkwijze wordt
reeds met succes in Nederland toegepast.
Er wordt nog verder overleg gepleegd tus-

“Ook de gegevensuitwisseling tussen de
kalverhouder en de integratie verloopt tot
nog toe vooral via papier, zoals gegevens
over voederverbruik, medicijnengebruik
en sterfte. De sector heeft ook de stap
gezet om over te schakelen naar een elektronische overdracht van deze gegevens.
Dit project en dat van de elektronische
paspoorten worden complementair uitgewerkt. Beide initiatieven zullen elkaar
versterken. De sector is nu bezig om alle
kalverhouders te leren werken met een
kalvermanagementspakket dat al de verschillende aspecten van gegevensuitwisseling en opvolging mogelijk maakt. In
samenwerking met de Boerenbond zullen
hierover in het najaar infovergaderingen
georganiseerd worden.”

De vleeskalverhouderij is een zeer gespecialiseerde sector binnen de rundveehouderij. De productie van blank kalfsvlees
is hoofdzakelijk beperkt tot 5 Europese
landen. Dat zijn – in afnemende volgorde
van belangrijkheid – Frankrijk, Nederland,
Italië, België en Duitsland.
Blank kalfsvlees staat hoog aangeschreven wegens zijn nutritionele en culinaire
eigenschappen. De Belgische vleeskalverbedrijven stellen ongeveer 500 personen
(fte) te werk. De directe toeleveranciers,
zoals de kalvermelkfabrikanten, en de
afnemende bedrijven, zoals de kalverslachthuizen, hebben een jaaromzet van
600 miljoen euro en zijn goed voor 400
arbeidsplaatsen. In de indirecte dienstverlening zoals transport, veehandel, veeartsenij en vleesverwerking werken nog eens
ruim 1500 mensen.
Volgens de cijfers van het favv voor
2006 zijn er in België 323 erkende vleeskalverbedrijven. Het aantal staanplaatsen bedraagt 185.000, dat is goed voor
een jaarproductie van ongeveer 320.000
vleeskalveren. De sector is vooral geconcentreerd in Vlaanderen. Wallonië is goed
voor amper 4%. 72% van de bedrijven
hebben meer dan 500 kalverplaatsen, 25%
heeft tussen 200 en 500 plaatsen. Slechts
2% van de bedrijven heeft minder dan
200 kalverplaatsen. De Belgische vleeskalverhouderij is een sterk geïntegreerde
productie. Het aantal slachtingen in 2009
in 1 van de 3 gespecialiseerde slachthuizen in België bedroeg 310.000 kalveren.
De jaarproductie 2009 bedroeg ongeveer
55.000 ton karkasgewicht. Daarvan is
twee derde (36.000 ton) voor de export
bestemd. Vooral de blauwe kalveren en de
dikbillen zijn bestemd voor binnenlandse
productie. Italië is de grootste afnemer
met goed 40% van de uitvoer. Daarna
komen Frankrijk (22%), Spanje (7%) en
Nederland (6%). r
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van papieren naar
elektronisch paspoort

Kalvermanagementspakket

Foto: Luc Van Dijck

“Een mijlpaal in de sector was een
akkoord op Europees vlak over de definitie
van kalfsvlees. Vooral Frankrijk, dat de traditie heeft om de kalveren te slachten op
6 maanden, drong aan op een sluitende
definitie om een onderscheid te kunnen
maken tussen kalfsvlees en vlees van rosékalveren. Enkel blank, wit kalfsvlees van
dieren jonger dan 8 maanden mag als
kalfsvlees verkocht worden. Voor kalveren
tussen 8 en 12 maanden mag elk eu-land
een eigen benaming kiezen. België koos
ervoor om dit vlees als jong rundvlees te
benoemen. Vlees van dieren ouder dan
12 maanden is rundvlees.

De vleeskalversector in cijfers
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Kalfsvlees en jong rundvlees

sen de betrokken partners bvk, favv en
dgz en de landbouworganisaties over de
kostprijs van deze nieuwe regeling. De
sector gaat ervan uit dat de nieuwe regeling, die gericht is op efficiëntie, zeker niet
duurder en liefst goedkoper zal zijn dan
de bestaande.”
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gebeuren door overdracht via de voederinstallaties, na een onvoldoende reiniging
van de leidingen. Overtreders worden
streng gestraft.”

SvvK tevreden met beslissing
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Door de vakgroep Vleesvee van de Boerenbond werd tijdens de onderhandelingen herhaaldelijk gepleit voor een zo actueel mogelijke referentieperiode. Uit een analyse van de
cijfers bleek bovendien dat de referentiejaren 2007 en 2008 voor 31% van de bedrijven
resulteerde in een maximaal premiebedrag. Door de referentieperiode uit te breiden naar
3 jaar (2006, 2007, 2008) had slechts 5% van de betrokken kalverhouders een maximaal
premiebedrag. Met de keuze voor 2 referentiejaren zijn bovendien de problemen met de
starters beperkt. Respectievelijk 16 en 13 bedrijven zijn gestart in 2007 en 2008, waardoor
ze geen volledige activiteit hadden in de referentieperiode. De svvk beseft dat, door de
komende discussie in het kader van het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid na
2013, de vleeskalverhouderij goede argumenten zal moeten hebben om de slachtpremies
in de sector te houden. Aangezien de kalverhouders voornamelijk de nuchtere kalveren
van de melkveebedrijven valoriseren, lijkt een glb-bondgenootschap tussen deze sectoren
aangewezen. – Guy Vandepoel, Studiedienst –
Landbouw&Techniek 10 – 28 mei 2010 •
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