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Jonge vleesveehouder
streeft naar kalven

onder de twee jaar

Je kwam hem al tegen in een promofilm van VLAM voor rundvlees, maar
de ware passie van Alexander Vandermeulen uit Tienen ligt niet zozeer
in de afzet van vlees, maar wel in de fokkerij. Vruchtbaarheid is daarbij
het kernwoord, cijfers zijn trots.
TEKST WIM VEULEMANS

W

ie met Alexander Vandermeulen over het
vleesveebedrijf langs de Uylenvlucht in Tienen
loopt, hoort niet alleen de nabijgelegen Tiense
ring, maar proeft vooral de passie in het verhaal van
deze jonge vleesveehouder. In de stal en op de weides
vliegen de cijfers je met trots rond de oren. Niet alleen
kent hij elk van zijn 200 dieren bij naam of afstamming,
ook kan hij van elk dier vertellen hoe oud – of beter hoe
jong – ze was bij de eerste kalving.
In de groep koeien die overdag binnenblijven, wijst
Alexander op een witte koe in het koppel. ‘Ze is de oudste
uit mijn stal, een dochter van Orval’, geeft hij al wijzend
naar het dier aan. ‘Zes jaar en een maand oud en vijf keer
gekalfd. Dat is toch iets om trots op te zijn.’ Meteen wijst
hij nog op een andere koe in het koppel en benoemt haar
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aantal kalvingen en de leeftijd waarop ze kalfde. ‘Deze
hier heeft drie keer gekalfd en is nog net geen vier’, gaat
hij enthousiast verder. ‘Haar dochter staat hier ook in het
koppel en heeft onlangs gekalfd op 20 maanden. De cijfers op mijn bedrijf zijn mijn grootste fierheid.’

Groeikracht bepaalt leeftijd eerste kalving
Het meest trots is hij echter op een koppel net gekalfde
vaarzen. Drie van hen kalfden op een leeftijd van 20
maanden, twee andere op een leeftijd van 21 maanden.
Stuk voor stuk zijn het mooi bevleesde vaarzen met veel
groeikracht en van vijf verschillende vaders.
‘Ze hebben allemaal de voorbije weken gekalfd’, vertelt
Alexander. ‘Na de kalving zet ik ze altijd op de weide om
wat vet te verliezen. Ze worden dan ook niet bijgevoerd.
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Vanaf week vijf komen ze dan in het koppel met de te
insemineren dieren. Ik merk dat ik hierdoor veel beter
en veel sneller de tochten waarneem.’ Insemineren start
hij steeds zes weken na kalving.
Meteen is ook duidelijk dat de vruchtbaarheid in zijn
veestapel het voornaamste speerpunt is in de fokkerij op
zijn bedrijf. De jonge vleesveehouder streeft daarbij naar
een uniforme stal koeien zonder uitschieters, negatief of
positief. ‘Ik heb geen kampioenen nodig, maar wil wel
met mijn volledige stal een goeie indruk nalaten.’
De cijfers die hij daarna aanhaalt, bevestigen dit. De
vaarzen kalven gemiddeld op een leeftijd van 716 dagen
of 23,5 maanden. De jongste was 19 maanden, de oudste
28 maanden oud. ‘Niet de leeftijd is bepalend voor een
eerste kalving, wel de groeikracht van het dier’, verduidelijkt de veehouder. ‘Vruchtbaarheid is voor een flink
deel genetisch bepaald. Ik merk duidelijk dat jarenlang
selecteren op vruchtbaarheid rendeert.’ Alexander verwijst naar 0846 van de Uilenvlucht, een dochter van een
eigen stier, die in 2017 kampioenkoe was op de jaarmarkt van Sint-Truiden. ‘Ondertussen heb ik al nakomelingen vijf generaties verder, allemaal hebben ze gekalfd
op een leeftijd van 21 maanden.’
Maar ook de voeding en de omgeving zijn belangrijk.

Alexander (37, foto)
en Frederik (39) Vandermeulen
Tienen
200 witblauwen, 110 kalvingen per jaar
mais, suikerbieten, voederbieten,
gerst, tarwe, veldbonen

Schurft wil hij absoluut uit het koppel houden. ‘En hard
voeren staat gelijk aan goed bronstig worden’, zegt
Alexander stellig. ‘Eigenlijk is dat gewoon een wet van
de natuur. Een dier dat voedingsstoffen tekortkomt, zal
toegeven op vruchtbaarheid.’

Stal en weide afwisselen
De vaarzen gaan overdag naar buiten, de koeien ’s
nachts. Ook de drachtige vaarzen vormen een aparte
groep en gaan enkel overdag naar buiten. De drie groepen wisselen elkaar zo af en worden ook telkens in de
stal bijgevoerd met een rantsoen van mais, perspulp en
voederbieten. De jonge dieren krijgen dit aangevuld met
maximaal 2 kilogram krachtvoer van 24 procent ruw
eiwit. Enkel de drachtige koeien verhuizen naar een
weide verder van huis en worden niet bijgevoerd. Vanaf
de overname van het ouderlijke bedrijf – de veestapel
omvatte toen 40 dieren – ligt de focus op vruchtbaarheid. ‘De laatste tien jaar is deze altijd vrij stabiel geweest’, geeft Alexander aan. In 2019 lag de tussenkalftijd
op 373 dagen, dit jaar ligt de voorspelde tussenkalftijd
iets hoger, op 384 dagen.
‘De laatste maanden hebben we meer dieren waarvan de
nageboorte niet goed afkomt, met alle gevolgen van
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gaan overdag naar
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en worden ze
bijgevoerd

dien.’ Samen met zijn bedrijfsdierenarts is hij op zoek
gegaan naar mogelijke oorzaken. Het rantsoen werd
samen met de voeradviseur besproken, bloedanalyses
werden uitgevoerd. Maar uitsluitsel over de oorzaak is er
nog niet. Volgens de veehouder ligt een mogelijke oorzaak bij stress. ‘Op aanraden van mijn dierenarts ben ik
een tijd geleden begonnen met de pas gekalfde koe even
apart te houden uit het koppel, om haar wat rust te
gunnen. Maar ik vermoed dat dit eerder stress bezorgt
dan rust. Ik ben er onlangs mee gestopt en de nageboorten kwamen weer vlotter af.’
Ook bij de selectie van de stieren die hij inzet op zijn
bedrijf heeft Alexander aandacht voor vruchtbaarheid.
‘Over een jonge stier is natuurlijk weinig bekend, maar
je kan toch kijken naar de prestaties van zijn ouders en
grootouders. Het is ook duidelijk dat bepaalde bloedlijnen vruchtbaarder zijn dan andere.’ De veehouder
noemt dan al snel wat oudere stieren als Jasper en Fleuron. Vooral die eerste heeft veel indruk gemaakt op het
Tiense vleesveebedrijf. ‘Voor mij is een goede stier niet
zozeer een stier die als vader indruk maakt, maar de
echte stieren die stempelen, zijn diegene die je veelvuldig terugvindt als moeders- of grootmoedersvader.’
Hij wijst op vijf Jasperdochters die in oktober naar een
afmestbedrijf in de regio verhuisden. De lichtste woog
uiteindelijk 670 kilogram geslacht, de zwaarste 686 kilogram. ‘Op een jonge leeftijd kalven is goed, maar ze
moeten ook blijven groeien’, bevestigt Alexander. ‘Enkel
op die manier haal je voldoende rendement.’

Afmesten is stiel apart
Bij vaarzen die op een jonge leeftijd kalven is er volgens
de vleesveehouder nog een bijkomend aandachtspunt.
‘Als vaarzen jong kalven, worden ook de kalveren lichter
bij geboorte’, geeft hij aan. Voor hem zou een pasgeboren kalf tussen de 40 en 45 kilogram moeten wegen, te
licht is ook niet ideaal. ‘Als ze dan diarree krijgen of het
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vrij koud is in de winter hebben ze weinig reserve.’
Aan eigen afzet van zijn rundvlees heeft Alexander al
gedacht, maar nog niet opgestart. Nochtans heeft hij in
de schaduw van de stad Tienen een afzetgebied met
35.000 consumenten. ‘Maar er komt zo veel bij kijken’,
geeft hij aan. ‘Ik denk dat het me momenteel aan tijd
ontbreekt om dit gewoon goed te doen. Het lijkt me
allemaal zo eenvoudig niet.’
Dit betekent dat op het bedrijf alle koeien na drie kalvingen en een ouderdom van vier jaar vertrekken naar afmestbedrijven in de regio. Dat geldt ook voor het merendeel van de stieren. Als de kalveren duur zijn, verkoopt
de veehouder ze meteen. Anders blijven ze nog drie tot
vier maanden op het bedrijf. Een tiental stiertjes houdt
Alexander aan voor de verkoop voor de fokkerij, maar
meestal ook maar tot de leeftijd van acht maanden.
‘Het afmesten is toch een stiel apart’, geeft hij aan. ‘En
het afzetten van koeien is dat nog meer. Want je moet
de juiste koe bij de juiste slager zetten.’
De bwb-fokker ziet de zoogkoeienhouderij in Vlaanderen
wat onder druk komen. Hij merkt dat steeds meer jonge
vleesveehouders overschakelen van zoogkoeien naar
afmesten. ‘In mijn klas destijds zat ik met zes jonge
zoogkoeienhouders, ondertussen ben ik de enige die nog
zoogkoeien heeft. Een aantal zijn gestopt, de andere zijn
overgeschakeld naar mestvee.’
In die mate is de bezorgdheid van Alexander groot, dat
hij zelfs vreest voor een tekort aan zoogkoeien op termijn. Ondanks de druk op de sector, zie hij ook een toekomst voor het ras en zijn bedrijf. ‘Het negatieve overheerst vaak in de media, maar evenzeer is er een grote
groep consumenten die onze landbouwproducten, en
dus ook een goed stuk vlees, weet te appreciëren.’
Hij geeft daarbij wel aan dat het economische nog meer
moet gaan doorwegen in de bedrijfsvoering.
‘Cijfers zien en ernaar handelen, dat lijkt me het beste
pad’, besluit Alexander. l
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