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Jeroen Vanelven: ‘Alleen dieren die voor de tweede
keer drachtig zĳn, krĳgen weidegang’

Jeroen Vanelven
Akkerbouwer en vleesveehouder Jeroen Vanelven
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Vleesvee houden
zonder franjes
Bekkevoort

akkerbouw en vleesvee
Belgisch witblauw
70-75
5 ha gras-klaver, 13 ha mais
en 25 ha natuurweiden

De focus van het gemengde akkerbouw- en vleesveebedrĳf van
Jeroen Vanelven ligt op de teelten. Het vleesvee kreeg een plaats
op het bedrĳf om de reststromen en de minderwaardige landbouwgrond tot waarde te brengen. Een no-nonsense-aanpak.
tekst Guy Nantier

‘N

een, het aantal zuivere vleesveebedrĳven in Vlaanderen zal niet toenemen’, zegt Jeroen Vanelven met volle
overtuiging. ‘Vleesvee houden geeft
onvoldoende rentabiliteit. Vlaanderen
bezit bovendien te veel goede landbouwgrond. Het is dan zaak om te streven
naar teelten met de hoogste toegevoegde
waarde per hectare. De lage vleesprĳzen
en dalende vleesconsumptie indachtig,
evolueren we in Vlaanderen eerder naar
de Nederlandse toestand met vleesvee
op uitgeboerde melkveebedrĳven en
vleesvee op hobbybedrĳven.’
Het zĳn stevige uitspraken van Jeroen
Vanelven (28), die na zĳn hogere agrarische studies het akkerbouwbedrĳf van
zĳn vader overnam. Het ouderlĳk bedrĳf
zette in op de klassiekers, zoals tarwe,
gerst, spelt en suikerbieten. Jeroen voegde aan het teeltplan wortelen en tuinbonen toe. ‘Na de overname in 2010 ben ik
gestart met Belgisch-witblauwvleesvee
als tweede bedrĳfstak. Het doel is om de
minderwaardige landbouwgrond en de
reststromen uit onze akkerteelten, zoals
perspulp en wellicht binnenkort – na
het verdwĳnen van het suikerbietquotum – de c-bieten, te valoriseren.’

Eigen granen verwerken
Het bedrĳf in het Vlaams-Brabantse Bekkevoort beschikt voor de ruwvoerproductie van de vleesveetak met 175 dieren
over 5 hectare gras-klaver, 13 hectare
mais en 25 hectare natuurgebied. Het
gras-maisareaal houdt de jonge veehouder op het bedrĳf bewust zo klein mogelĳk. Vanelven: ‘Goede grond inzetten
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De kalvingspiek situeert zich in de maanden november en december

voor de ruwvoerproductie voor vleesvee
is van de zotte. Op vĳf hectare die niet in
aanmerking komt voor de akkerbouw,
staat gras-klaver om het eiwitgehalte te
corrigeren van het kuilgras uit de natuurgebieden. De eerste snede gras uit
het natuurgebied wordt gehooid en
verkocht; de tweede snede wordt ingekuild. Verder zaai ik tĳdelĳk gras in na

Stieren worden onder label afgeleverd op een leeftĳd van 16 tot 18 maanden

gerst en vóór de uitzaai van tuinbonen.’
In de voerrantsoenen die hĳ met zĳn
orthomoleculair voeradviseur heeft
doorgerekend, zet Jeroen Vanelven drie
krachtvoermengelingen in. De mengelingen bestaan uit gewonnen granen uit
de eigen akkerbouwtak. Kalveren van
één tot vĳf maanden krĳgen volle koemelk van enkele receptorkoeien en heb-

ben naar believen de beschikking over
een mengeling met 50 procent spelt aangevuld met gerst, tarwe, haver, lĳnschilfers en luzerne. In de groeifase van vĳf
tot twaalf maanden krĳgen de dieren
mais-gras in een verhouding 50-50 plus
perspulp en een kern van eigen granen
tot maximaal 2 kg per dag. Vrouwelĳk
fokvee ouder dan een jaar krĳgt grasmais voor de kiezen, een beetje perspulp
en een mengeling van aangekocht soja
met ccm of soja met gerst.

Geen weidegang
Vĳfenzeventig procent van de dieren
krĳgt geen weidegang. ‘Anders gesteld:
alleen dieren die voor de tweede keer
drachtig zĳn, krĳgen weidegang op de
huiskavel van twee hectare’, zegt de veehouder. ‘Weiden is niet rendabel op goede grond.’
De koeien op het bedrĳf worden veelal
gereformeerd na drie kalvingen, wanneer de groei eruit is. Zĳ worden afgemest op hetzelfde rantsoen als de stieren. De stieren van 12 maanden tot 18
maanden krĳgen een afmestrantsoen
van droge perspulp (max. 10 kg) en ccm
(max. 4 kg), een klein beetje kuilmais en
een mengeling van onder andere geëxtrudeerd lĳnzaad, lĳnschilfers, tarwe en
gerst (max. 3,5 kg). ‘Dat is per dier per
dag het goedkoopste rantsoen.’

Pensverzuring op de loer

De stal werd eigenhandig neergezet met een bouwpakket

De veehouder beseft wel dat met dit type
rantsoen pensverzuring op de loer ligt.
‘Het is zaak om de hoeveelheden langzaam op te voeren en om de mest van de
dieren goed in de gaten te houden. Bĳ
problemen gebruik ik hooi. Maar ik voer
dit rantsoen nu bĳna twee jaar en heb
nog nooit veel probleemgevallen gehad.’
De stieren worden onder het Belbeef-label afgeleverd op een leeftĳd van 16 tot
18 maanden met een geslacht gewicht
van 400 tot 450 kg.
Het bedrĳf telt zo’n 70 à 75 afkalvingen
op jaarbasis. De kalvingspiek situeert
zich in de maanden november en decem-
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Enkel fokvee dat voor een tweede maal drachtig is, krĳgt weidegang op de huiskavel

ber wanneer de veehouder de meeste tĳd
vrĳ heeft voor het vee. De uitval bĳ de
kalveren bedraagt vier procent.
De dieren kalveren een eerste maal af op

22 maanden. Om de groei in de dieren te
houden is een verdere verlaging van de
leeftĳd niet mogelĳk, aldus Vanelven.

Tussenkalftĳd bewaken met app
Vier krachtvoersilo’s: drie voor de eigen
graanmengelingen en een voor het
aangekochte soja
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De tussenkalftĳd ligt rond de 380 dagen.
Die tussenkalftĳd houdt de veehouder
goed in de gaten met de VeeManager
App van CRV op zĳn smartphone. ‘Dieren die boven de 400 dagen uitkomen,
worden direct op een afmestrantsoen gezet. Vroeger insemineerde ik onwetend
langer door. ’
De focus in de fokkerĳ ligt op economie.
Jeroen Vanelven vertrouwt hierbĳ op de
fokwaarden voor hoogtemaat en groei
op veertien maanden. Hĳ ziet graag dieren met breedte in de voorhand, lengte
en geen te rechte beenstand. ‘Nu staan
mĳn dieren iets te recht op de benen.’
De veehouder gaat voor honderd procent ki. Hĳ insemineert zelf alle dieren.
Stieren die hĳ momenteel gebruikt, zĳn
Sauveur, Igor en Horace en enkele proefstieren vanwege de lage spermaprĳs. ‘Ik
koop nooit sperma van een stier op basis
van een foto. De stierkeuze hou ik bewust beperkt om uniformiteit in het
koppel te behouden.’
Qua gezondheidsstatus bezit het bedrĳf
een I3-statuut voor ibr. Het koppel is

2016

ook bvd- en neospora-vrĳ. Koeien worden bĳ droogzetten standaard gevaccineerd tegen het rota-coronavirus. De
kalveren worden behandeld tegen de
ademhalingsziekte RSV. Een eerste maal
op één week ouderdom via de neus,
daarna via vaccinatie in de nek. De eerste zeven levensdagen krĳgen de dieren
ook Halocur tegen cryptosporidiose. En
na verkassing van de kalverbox naar de
opfokstal worden ze behandeld tegen
coccidiose.

Stal in bouwpakket
De jonge bedrĳfsleider bouwde onmiddellĳk na de overname een hellingstal
met achttien boxen van vĳf bĳ tien meter en legde twee sleufsilo’s aan. De stal
werd geleverd in bouwpakket. Jeroen:
‘Ik wil zo veel mogelĳk vlees produceren
tegen de laagst mogelĳke kostprĳs. De
bouwwerken werden daarom allemaal
eigenhandig uitgevoerd.’
Jeroen Vanelven besluit: ‘Vleesvee heeft
op een akkerbouwbedrĳf zĳn plaats, al
zĳn de zoogkoeienpremies wel noodzakelĳk om het rendabel rond te ﬁetsen.
Zonder zoogkoeienpremies zou ik er eigenlĳk niet mee gestart zĳn, hoe groot
mĳn hart, al sinds mĳn jeugdjaren, voor
het Belgisch witblauw ook is.’ l

