ONDERNEMENDEBOERIN
boerin: Ann Dieleman • leeftijd: 35 • partner: Joeri Van
Loo (37) • kinderen: Julie (8) en Lowie (6) • woonplaats:
Moerbeke • bedrijf: witblauw vleesvee en vleeshandel •
aantal kalvingen: nu 80, komend jaar 100
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Vol passie

voor witblauw
Hij neemt de vleeshandel voor rekening, zij het vleesveebedrijf. Voor dag en
dauw staat Ann Dieleman op. Als ze om zeven uur aan de ontbijttafel zit, heeft
ze er al een halve dag opzitten. Gedreven en gepassioneerd zijn woorden die
uitstekend bij deze vleesveehoudster passen.
TEKST ANNELIES DEBERGH
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Z

e is een ras-vleesveehoudster, Ann Dieleman, en toch liggen haar roots niet in de rundvleessector. Haar ouders
hadden een varkenshouderij, de liefde bracht haar in Moerbeke
bij witblauwliefhebber Joeri Van Loo. De keuze voor landbouw
was vanzelfsprekend, dus zetten ze tien jaar geleden samen
flinke stappen in de vleeshandel en de vleesveehouderij. ‘Ik
ben altijd graag met dieren bezig geweest en de liefde voor het
vak is door de jaren heen alleen maar gegroeid.’
De cijfermatige aanpak uit de varkenshouderij kopieerde Ann
naar het vleesveebedrijf waar ze nu woont en werkt. De passie
voor haar witblauwen, die ze ‘billenmannen’ noemt, is wat haar
drijft in haar drukke bestaan. ‘Dat gaat van het bevruchten van
de koeien tot het aanleveren van een slachtrijpe koe. En ook de
geboorte van een vaars of een stier uit een bepaalde fokkoe.
Daar doe ik het voor. Ik doe dit werk enorm graag.’

Dag start al om 5.00 uur
De vleesveehouderij telt een 200 stuks vleesvee en groeit
komend jaar naar 100 kalvingen. Ann zorgt niet alleen voor het
vleesvee, ze doet ook nog de administratieve taken voor de
vleeshandel van haar man Joeri. Daarbij werkt deze bezige bij
nog deeltijds buitenshuis bij het plaatselijke polderbestuur.
Het brede pakket aan opdrachten zorgt ervoor dat de dag
vroeg start. ‘Mijn dag begint meestal al om 5.00 uur. Als ik om
7.00 uur aan de ontbijttafel zit met de kinderen, dan heb ik er
al een dagtaak op zitten en hebben bijvoorbeeld alle kalfjes al

melk gehad, zijn de voerbakken bijgevuld en is alle vee nagezien.’
Het kan niet anders of er wordt gewerkt volgens een strikte
planning. Op maandag en dinsdag is Ann thuis aan het werk,
woensdag en donderdag staat het polderbestuur op het programma en neemt Joeri het bedrijf voor zijn rekening en op
vrijdag en zaterdag gaan ze vaak samen aan het werk in de
stal. In het kalfseizoen – de kalvingen zijn deels gegroepeerd in
bepaalde maanden – lopen de dagtaken als gevolg van keizersnedes en zorg voor de kalveren wel vaker uit.

De liefde voor het vak
Hoe Ann dat allemaal gecombineerd krijgt, naast de zorg voor
de kinderen en de gewone huishoudelijke taken? ‘De liefde
voor het vak’, luidt haar eenvoudige antwoord op die vraag. ‘Ik
haal enorm veel energie uit mijn dagelijkse bezigheden tussen
de koeien en de kalfjes. Dat zorgt ervoor dat ik veel draagkracht heb en dit leven en de arbeidspieken kan volhouden.’
Een officieel uithangbord met een geel papier kondigt de bouwplannen aan voor een nieuwe vleesveestal. Voor de komende
groei van de veestapel is uitbreiding nodig. Met de investering
in nieuwbouw verdubbelt het vleesveebedrijf van Ann Dieleman
in grootte.
De bouw is een nieuw en uitdagend perspectief in het drukke
leven van Ann. Naar de voltooiing van de bouwplannen kijkt ze
dan ook echt uit. ‘De oude stal zit nu veel voller dan normaal en
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je weet dat er met de bouw van de nieuwe stal nog een drukke
periode op ons afkomt. Het idee dat alles dan ook echt zal ingericht zijn zoals we het willen, doet me er toch enorm naar uitkijken. Als de nieuwe stal er staat, dan kunnen we qua manier van
werken nog net dat tikkeltje meer.’
Hoewel Ann en Joeri de arbeid op het landbouwbedrijf in
hoofdzaak zelf rondzetten, willen ze in de nabije toekomst ook
een medewerker voor het vleesveebedrijf zoeken. In de vleesveehandel is externe arbeid wel al gebruikelijk. ‘Met de nieuwe
stal willen we ook de stap zetten naar het werken met een
vaste medewerker.’

Verhaal veehouders vertellen
Met de komst van extra mankracht hoopt Ann zelf iets meer te
kunnen inzetten op de communicatie rondom het bedrijf. ‘Ik wil
werken aan een uitgebreide website en een goede Facebookpagina. En misschien probeer ik nog andere internetkanalen
te benutten om ons verhaal naar buiten te dragen’, klinkt Ann
vastberaden.
Ze ziet op dat vlak nog veel mogelijkheden en heeft al talloze
plannen. ‘Ik wil het verhaal rondom het leven in de stal uitdragen naar de consument. Laatst had ik bijvoorbeeld een prematuur kalfje. Dat ik erin geslaagd ben om met aangepaste zorgen
een kalfje van amper acht maanden dracht groot te brengen,
daar ben ik best trots op. Dat zijn dingen die ik wil tonen aan
de consument: hoe goed wij veehouders wel voor onze dieren
trachten te zorgen en hoeveel moeite ons werk ons soms kost.
Daar wil ik ook tijd in kunnen investeren.’
Ze wil de onwetendheid aanpakken door met de consument
in gesprek te gaan. ‘Het steekt me als ik hoor dat vegetariërs
veelal supplementen uit China innemen om noodzakelijke pro-

teïnen of vitaminen binnen te krijgen die gewoon in vlees zitten.
Juist daarom wil ik laten zien wat we doen en hoe alles hier in
zijn werk gaat.’

‘Billenmannen’
Een ander doel is om met haar geliefde ‘billenmannen’ ook de
show te kunnen stelen op prijskampen. Daarmee wil Ann verdere stappen zetten dan de eerdere jaarlijkse deelnames aan
de prijskamp van de ‘Vetten Os’ in Antwerpen, een keuring voor
runderen die klaar zijn voor de slacht. ‘We zitten met onze fokkerij op een aardig niveau en de tijd is rijp om dat ook aan de
buitenwereld te laten zien. Ook voor klanten in de vleeswereld
kan die naamsbekendheid weer interessant zijn.’
Als een volleerd zakenvrouw gaat Ann verder met haar ambities. Die reiken nog een stukje verder. ‘Openbedrijvendagen
of open dagen voor onze klanten zijn mijn laatste belangrijke
agendapunt voor de toekomst. We hebben al een keer de deuren opengezet voor onze afnemers en kregen daar veel positieve reacties op.’
De ambitie spruit voort uit een gevoel dat Ann vanuit de
vleeshandel meepakt. ‘We voelen dat consumenten wel echt
geïnteresseerd zijn in het verhaal achter dat stukje vlees. Daar
ligt voor ons een uitgelezen kans. We zijn een van de weinige
bedrijven die echt elk facet van dier tot vlees in eigen handen
hebben. We zitten aan de ene kant in de boerenstiel, maar
werken ook weer met dat vlees in de vleeshandel.’

Waslijst met dagtaken
Elke week verwerkt hun vleeshandel een 25-tal runderen, afkomstig van vee van het eigen bedrijf en van enkele vaste leveranciers. De combinatie van vleesvee fokken met vleeshandel
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‘Lijstjes, lijstjes, lijstjes.
Ik heb altijd een
notitieblok bij de hand’
zorgt voor een andere kijk op de vleesveefokkerij. ‘Een goed
stuk vlees is het belangrijkst. De kwaliteit gaat altijd voor.’
Met een uitgebreid palet aan activiteiten lijkt het moeilijk te
begrijpen hoe Ann nog door de bomen het bos kan zien in
haar waslijst met dagtaken. ‘Lijstjes, lijstjes, lijstjes. Mijn mobiele
telefoon is het belangrijkste hulpmiddel om allerhande lijstjes
bij te houden.’ Dat gaat van een gedegen boodschappenlijst
tot een takenlijst met nog uit te voeren klussen. ‘En ik heb ook
altijd een goede notablok bij de hand. Als een klant belt voor
bijvoorbeeld een bestelling, dan heb ik die in de kortste keren
genoteerd.’
Gestructureerd werken is haar met de paplepel ingegeven.
Haar eerste job als bediende bij een plaatselijke bank heeft dat
alleen maar versterkt. ‘Planmatig werken ligt me wel. Ik ben ook
zo opgegroeid en eigenlijk sta je daar op den duur niet meer bij
stil. Zoiets wordt op den duur routine: je staat ermee op en je
gaat ermee slapen.’

Omdat in het najaar de dekstieren uit de weiden worden gehaald om op krachten te komen, ontstaat er in de zomermaanden een bewuste pauze in het anders zo drukke afkalfschema
op het bedrijf. Dan plant Ann kleinere daguitstappen met de
kinderen en elk jaar is er in de zomer tijd voor een volle week
vakantie in het buitenland. Het vleesveebedrijf is dan tijdelijk
in andere handen, terwijl de vleeshandel wel blijft doordraaien.
‘Het bedrijf komt dan wel in bekende handen terecht. Dan ben
ik er ook honderd procent gerust op dat het goed komt thuis
en lukt het ook prima om het allemaal even helemaal los te
laten’, zegt ze.
De pauzeknop wordt dan even ingedrukt, al is dat nooit echt
helemaal het geval bij Ann. Ze glimlacht: ‘Doordat we dan weinig kalvingen hebben, maak ik van de gelegenheid gebruik om
de stal in één keer helemaal schoon te maken in de zomer. Dan
kunnen we met de start van het nieuwe kalfseizoen weer in een
propere stal beginnen.’

Avondje uit met vriendinnen
Voor ontspanning verricht een avondje uit met vriendinnen echt
heilzaam werk. ‘Voor onze vrouwenavonden maak ik eigenlijk
altijd wel tijd een vier- of vijftal keer per jaar. Daar kan ik zo van
genieten.’ Ann laadt er haar batterijen op en dat is belangrijk.
‘Daar haal ik echt bakken vol energie vandaan. Daarna kan ik
weer vol aan het werk.’
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