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Eigenlijk is hij meer ondernemer dan vleesveehouder. Vandaar ook dat
John van Can acht jaar geleden besloot zijn veestapel met Belgische
blauwen in te ruilen voor limousins. ‘Wie nog steeds de ideologie heeft
dat de dikbil hét is, leeft toch echt wel onder een steen.’
TEKST ALICE BOOIJ

‘O

p zondagochtend heb ik wel tijd’, antwoordt
John van Can uit het Limburgse Baneheide op
de vraag of hij wil meewerken aan een reportage over zijn bedrijf. De 48-jarige Limburger heeft naast
zijn vleesveebedrijf met zo’n 1100 dieren ook nog vijftien
man aan het werk in zijn grondverzet- en loonbedrijf.
Bovendien is hij bestuurslid bij de LTO-vakgroep vleesveehouderij. Op zondag kan hij rustig en – zo blijkt – bevlogen vertellen. ‘Mijn vader had al vleesvee. Toen mijn broer
en ik acht en tien jaar waren, deden we al klusjes, vanaf
veertien jaar werkte ik eigenlijk al volop mee’, vertelt Van
Can over zijn passie voor het vleesvee.

Tweehonderd keizersneden per jaar

John van Can:
‘De limousin is een
gemakkelijker koe
in de omgang dan
de Belgische
blauwe’

BEDRIJFSPROFIEL

De vleesveetak breidde zich stevig uit naar zo’n 750 dikeigenaar John van Can
plaats Baneheide
billen om mee te fokken én om af te mesten. ‘Op de top
aantal dieren 1100 limousins
hadden we meer dan 200 keizersnedes per jaar.’ De inrichting voor het verlossen van de koeien was professioneel. aantal kalvingen 200 kalvingen
areaal 150 hectare
Baneheide
Een keizersnedebox en een aan het plafond bevestigde
takel. ‘De dierenarts was hier met dertig minuten weer
weg. Dat ging perfect’, zo blikt John terug. Niks meer aan
hun opleiding alles over het vermarkten, versnijden en
doen zou je zeggen, maar de ondernemer merkte weerstand om hem heen rondom de keizersnede. ‘We hadden
het uittellen van het uitsnijrendement, maar de basis van
het antibioticagebruik al flink verminderd’, zo geeft hij
een goed stuk vlees en het verhaal missen ze. Juist zij
aan. Geen nageboortepillen meer en alleen antibiotica
zouden het meest superieure vlees moeten verkopen.’
wanneer de situatie daarom vroeg. Toch bleef het knagen.
Makkelijker in de omgang
‘De consument wil de keizersnede niet.’
De overstap van blauw naar bruin vleesvee is de vleesveeMet die gedachte maakte de vleesveehouder zo’n acht
houder meegevallen. ‘Ik durf te stellen dat de limousin
jaar geleden een resolute zakelijke beslissing. ‘Alle dikbillen heb ik verkocht en limousins teruggekocht. Ik wilde
een gemakkelijker koe in de omgang is dan de Belgische
een ras dat van een soberder rantsoen kon groeien, geblauwe’, dropt hij nog maar eens. ‘In de kudde zijn de
makkelijk kalft en fijndradig vlees levert’, noemt hij als
limousins rustig en kun je ze met beleid overal krijgen
redenen om over te stappen naar het Franse vleesras. Hij
waar je wilt. Het wordt pas lastig als je een limousin uit
lichtte zijn slager in over de overstap en die was in eerste
het koppel wil halen.’ Daarbij selecteert Van Can flink op
instantie niet enthousiast, herinnert hij zich. ‘Hij vond de
karakter. ‘Zie je dat hok daar? Daar lopen de koeien die
dikbil superieur. Het kwam erop neer dat onze samenik afmest, ook koeien met een moeilijk karakter.’ De
werking ten einde was.’ Dat was echter niet van lange
fokstieren die hij uitzoekt, selecteert hij op karakter en
duur, zo had Van Can hem voorspeld. ‘Na een paar maanvoldoende maat. ‘Daar moeten de kilo’s aan hangen.’ En
den leverden we onze eerste limousins bij hem af. Het
nee, aan stamboekfokkerij doet hij niet. ‘Ik wil wel een
gaat erom dat je als slager continu dezelfde kwaliteit
goede koe fokken, maar hoef dat niet te bewijzen. Dat
vlees aflevert. Dat kunnen we, 52 weken per jaar. Je wilt
brengt geen geld in het laatje.’
niet de ene dag een 5 halen en de andere dag een 9. Elke
Ook de omgang met de dieren is gericht op een goede
dag een 8 halen, dat is de uitdaging.’
opvoeding, geeft de vleesveehouder aan. ‘We zetten in de
De stieren op het bedrijf mest hij ook af voor een grootafstalperiode alle gekalfde zoogkoeien ’s morgens tijdens
nemer: Van Rooi. Vandaaruit komt het vlees onder anhet voeren even vast in het voerhek, zodat we de kalvedere bij de supermarktketen Jan Linders in de koelvitriren kunnen scheiden van de koeien. De koeien blijven
nes terecht. ‘De koeien worden aan Natuurvlees verkocht
dan voor een uurtje op de roosters staan vreten, zodat de
en komen zo via Kaldenberg bij de Sligro terecht. Ik durf
kalveren in de pot hun brokjes kunnen opvreten’, legt hij
wel te stellen dat de Sligro gemiddeld genomen een bede procedure uit, die ook gevolgd wordt door de medetere kwaliteit rundvlees heeft dan de doorsnee Zuid-Limwerkers. ‘Zo weet ik ook zeker dat ze alle koeien gezien
burgse slager’, aldus Van Can, die vindt dat de slagers
hebben. Wanneer er eentje moet kalven, hebben we dat
zich meer zouden moeten onderscheiden. ‘Ze leren in
in beeld.’ Deze manier van werken zorgt ervoor dat de
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De gekalfde
koeien staan een
uurtje per dag aan
het voerhek,
gescheiden van
hun kalveren die
dan brok vreten

kalveren handzamer zijn. ‘Ze leren wat krachtvoer is en
dat maakt het ook gemakkelijker om koeien en kalveren
in de zomer bij elkaar te krijgen in het vanghok.’

Beter Leven-keurmerk
Het vleesveebedrijf heeft inmiddels een twee-sterren-Beter
Leven-keurmerk van de Dierenbescherming verdiend. De
eisen die hieraan gesteld worden, hebben niet alleen te
maken met de vierkante meters oppervlak per dier, maar
bijvoorbeeld ook met de herkomst van de dieren en de
afstand die ze moeten afleggen van de fokkerij naar de
afmeststal. ‘We halen de limousins uit België.’ Dat is voor
het zuidelijke puntje van Nederland, waar Van Can woonachtig is, op slechts een steenworp afstand. ‘Dat geeft ons
ook een voordeel in de kostprijs’, weet de vleesveehouder
te vertellen. ‘We hebben genoeg aanbod van broutards,
maar ook van mais en stro. Het is hier binnen handbereik.

Het voerhek is in
breedte
verstelbaar.
Zo passen zowel
jonge kalveren als
oudere koeien in
deze huisvesting

14

Wanneer je in het noorden van Nederland zit, is het echt
duurder om aan de transportafstandeisen te voldoen.’
Bovendien ontdekte hij in de loop van de tijd nog een
kostprijsvoordeel ten opzichte van de eerder gemeste
dikbillen. ‘De limousin kan met een sober rantsoen toe.
Dikbillen vragen een intensief afmesttraject. Dan moet
je bij de aankoop van voedermiddelen concurreren met
melkveehouders en dat zijn emotiekopers. Als mais 3000
euro per hectare kost, kopen ze het gewoon.’
Al met al zijn de verdiensten van de limousins ook beter.
‘Maar rijk word je er niet van. Zeker niet van het fokken,
dat is meer hobby’, aldus Van Can, die in zijn andere bedrijfstakken gemakkelijker meer marge maakt. ‘Om het
rendabel te maken moet de kiloprijs echt hoger liggen.’

Kringloopvoeren
In de stallen overheerst intussen rust. De stieren liggen te
groeien tot een gewicht van 480 tot 560 kilo geslacht. ‘Als
ze hun pens vol hebben, gaan ze liggen’, benoemt Van
Can de succesfactor. Naast mais en kuil (van uitgegroeid
gras) is er ook klaver en luzerne in het rantsoen te vinden,
aardappelen, tarwegistconcentraat, sojahullen, appels en
peren. ‘Een uitgebalanceerd rantsoen, dat werkt beter dan
alleen mais, gras en brok’, geeft de vleesveehouder aan.
‘Bij dat laatste rantsoen verzuren ze en dat levert ook
weer onrust op.’
De vleesveehouder voert een rantsoen dat vergelijkbaar is
met het rantsoen dat bij collega-mester Frank Tillemans
voor de dieren ligt. ‘Dan lever je dezelfde kwaliteit, en
met allemaal voedermiddelen uit de regio. Dat is een
mooie kringloopgedachte’, zegt Van Can met een grijns,
terwijl hij wijst op de 3000 zonnepanelen. ‘We zijn al
zelfvoorzienend in stroom. Ik verwacht dat de trekker en
de voerwagen over niet al te lange tijd ook elektrisch zijn.’
Tijdens de rondgang wordt ook duidelijk dat het bedrijf
vol zit met vee. ‘Nog wat erfverharding links en rechts en
dan is het hier eigenlijk wel op orde. Van Can maakt zich
op voor een volgende stap. ‘Mijn zoon van twintig zit ook
bij ons in het bedrijf en ik heb ook nog een kleine man
van zes jaar die roept dat hij boer wil worden.’ Uitbreiden op deze plek in de bebouwde kom van Baneheide zit
er niet meer in. Maar de blik op het gezicht spreekt boekdelen. ‘Er komen wel weer kansen.’ l
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