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Jong vleesveebedrijf

verdrievoudigt
in drie jaar

Melkvee eruit, een nieuwe stal en sterk
groeien naar 300 witblauwen. Dat was
de ambitie van de jonge veehouder
Niels Taverniers, toen hij instapte in het bedrijf van zijn ouders. Met eigen groei, goed
voeren en een consequente fokkerijvisie zit
hij in de laatste fase van die ambitie.
TEKST WIM VEULEMANS
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p de kop van de Klein-Heidestraat in Boutersem
liepen tot 2013 nog melkkoeien, dat beeld is er
nu niet meer te zien. Er rees een prachtig nieuwe stal in het landschap, waarin momenteel een 250
Belgisch witblauwen het beeld vullen.
Motor van deze transitie richting vleesvee was Niels
Taverniers, die na zĳn studies aan de landbouwschool
van Tongeren als zelfstandige mee ging werken op het
bedrĳf van zĳn ouders Thierry en Gerda. Anno 2021 is
het bedrĳf juridisch omgeschakeld naar een landbouwvennootschap, waarin Niels nu reeds de meerderheid
heeft. Zĳn ambities als veehouder lagen altĳd al in de
vleesveesector. Hĳ was als jonge tiener altĳd eerder
gecharmeerd van de looks van de witblauwen dan van
die van de melkkoeien op het bedrĳf.
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Boutersem

 iels (26) (foto), Thierry (55) en
N
Gerda (54) Taverniers
Boutersem
250 Belgisch-witblauwrunderen met
80 kalvingen, gesloten bedrijf
100 ha land met gras en mais, gerst,
tarwe, voederbieten, luzerne, deels
seizoenpacht voor witloof en
aardappelen

In 2018 nam het bedrijf de nieuwe stal in gebruik, eveneens kochten ze op een beperkt aantal bedrijven een
veertigtal stierbare vaarzen aan.

Sterke groei op korte tijd
‘Op drie jaar tijd zijn we van 100 witblauwen naar 250
runderen doorgegroeid’, vertelt Niels. ‘Daarbij hebben
we om sanitaire redenen het aankopen van dieren beperkt tot zo weinig mogelijk bedrijven.’
Om diezelfde redenen wil de jonge vleesveehouder zijn
ambitie om te groeien tot 300 dieren ook volledig met
eigen fokkerij invullen. Met de investering en ingebruikname van de nieuwe stal nam het nieuwe vleesveebedrijf
alvast een ambitieuze start in de sector. ‘Maar eenvoudig
is het niet’, geeft vader Thierry, die even langskomt,
aan. ‘Bij melkvee heb je maandelijks inkomsten, bij
vleesvee zie je de eerste twee, drie jaar in je boekhouding
vooral kosten staan en weinig opbrengsten. Door de
langere cyclus met vleesvee haal je pas na drie jaar rendement. Doorbijten dus.’
Om de groei-ambitie te kunnen waarmaken, laat het
bedrijf alle koeien gemiddeld drie keer kalven alvorens
ze af te mesten, ook de stieren worden op het bedrijf
afgemest. Ondanks de hogere prijs voor vleesveekalveren
zet het bedrijf deze vooralsnog niet af. Ook hierin geeft
de groei-ambitie de doorslag. In het koppel zijn ook wat
blondes en bruine vachtkleuren op te merken. ‘Die bruine zijn nog nakomelingen van eerdere aankopen in het
verleden, maar de enkele blondes gaan er weer tussenuit. Ze passen niet in onze bedrijfsvoering waarbij we de
dieren eigenlijk steeds goed doorvoeren. En het is niet zo
makkelijk om ze te vermarkten, lijkt me’, aldus Niels.
Wie een blik werpt op de dieren in de stal, jong of oud,
in afmest of niet, zal al snel merken dat ze er nagenoeg
allemaal in mooie conditie bij staan, hun vacht glanst.
‘Dat is inderdaad een belangrijk onderdeel van onze
bedrijfsvoering. Wij blijven eigenlijk steeds goed doorvoeren, zelfs op de weide. Onze dieren moeten blijven
groeien. Afhankelijk van de conditie van het gras voeren
we al van juli bij. Vorig jaar was dat zelfs al vanaf juni.’

Ook de teelt van luzerne is betrekkelijk nieuw op het
bedrijf. De teelt is nu in zijn tweede seizoen en diende
als extra, kwaliteitsvol ruwvoer voor de veestapel. ‘Het
eerste jaar was het moeilijk om het onkruid in de luzerne weg te houden, maar dit jaar lukt dat al beter. Ik
heb wel geen contract van zeven jaar afgesloten, waardoor we recht zouden hebben op een premie. Ik denk
dat ik deze luzerne vier jaar ga laten staan, daarna zou
het zijn waarde te veel verliezen.’
Het rantsoen wordt gemengd verstrekt en is gelijk voor
alle leeftijdsgroepen, inclusief dieren in afmest. Enkel
voor de jonge dieren wordt apart ruwvoer verstrekt. Ook
voor het krachtvoer wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van eigen teelten. ‘We laten onze krachtvoeders
zelf mengen bij lokale producent Kemels in Vissenaken.
Zij mengen er onze eigen granen weer in.’
De twee krachtvoeders zijn op maat gemaakt voor het
jongvee en voor de afmest. Het eerste voer omvat 23 procent ruw eiwit en 4 procent vet, terwijl het voer voor
afmest 20 procent ruw eiwit bevat en 6 procent vet.

Selectie op
makkelijke opfok
en op lengte en
groeikracht is terug
te vinden bij de
jonge kalveren

Recent gekozen voor voerbieten en luzerne
Voor dat rantsoen maakt dit Hagelandse vleesveebedrijf
zo veel mogelijk gebruik van eigen teelten. Zo zijn er
aparte kuilen met gras, luzerne, mais en voederbieten.
‘Deze laatste ben ik recent gaan verbouwen. Vroeger had
ik meer pulp, maar doordat we geen suikerbieten meer
telen, is dat moeilijker te verkrijgen. En bietenstaartjes
vond ik geen goed alternatief. Voor die voederbieten die
ik apart in de namiddag verstrek, staan ze allemaal snel
aan het voerhek’, lacht Niels.
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‘De overgang tussen beide wil ik zo vlot mogelijk laten
verlopen. Ik heb al ervaren dat dieren bij overschakeling
tussen krachtvoeders vaak een vreetdip krijgen en dan
even wat minder groeien.’

er maar twee gezien. Bovendien is de index die de waarde van de tocht voorspelt, enorm waardevol, net als het
aangeven van het ideale inseminatiemoment.’

Meer dan een kilo groei

Om goede resultaten met zijn veestapel te halen, is Niels
ook vrij consequent in zijn fokkerijkeuzes. ‘Ik verkies
groot en lang boven de poppetjes. Die laatste eten evenveel als die eerste, maar groeien vaak minder. Ze hebben
vaak meer zorg nodig. Ze brengen dan wel misschien
iets meer op per kilo, maar vaak wegen ze ook minder
aan de haak.’
Om dieren te hebben die vlot en zorgeloos opgefokt kunnen worden en goed groeien, verkiest de jonge vleesveehouder stieren als Jefferson (v. Larron), Macron (v. Wilmots), Magnum (v. Vidal), Nayakou (v. Giga), Vagabond
(v. Repute) en Sketch (v. Jackpot). ‘Van die laatste had ik
een tijd terug een aantal stieren in afmest. Die zijn allemaal vertrokken op een leeftijd van 15 maanden, geweldige groeiers’, vertelt Niels. Voor zijn effectieve stierkeuze maakt hij gebruik van het stieradviesprogramma
SAP van CRV, waarbij hij steeds voor stieren kiest uit de
eerste kolom, met minder dan 3,125 procent inteelt.
Buiten het groeien naar een volledig gevulde stal zijn
de ambities voorlopig nog beperkt voor de jonge vleesveehouder. ‘De komende tijd ga ik nog een overdekte
mestopslag bouwen achter de nieuwe stal. Die was bij
de vergunningsaanvraag niet nodig, maar blijkbaar nu
plots weer wel.’
Investeren in korteketenafzet ziet Niels Taverniers momenteel niet zitten. ‘Door covid kent dat verhaal inderdaad een sterke groei, ook in onze regio. Ik zie hier al
via vele collega’s veel meer afzet via dat kanaal. Ik vrees
dat overmaat ons allen in de streek niet gaat helpen
en ik mezelf en mijn collega’s er geen plezier mee doe.
En vooral: het is weer een investering. Maar zeg nooit
nooit’, lacht hij. ‘Eerst wil ik gewoon goed draaien.’ l

Alle dieren, zowel koeien als stieren, worden op het bedrijf zelf afgemest en via steeds dezelfde handelaar, Jos
Leemput, vermarkt. ‘De stieren gaan weg op een leeftijd
van 15 tot 17 maanden en wegen dan gemiddeld 650 kilo
met een spreiding tussen 620 en 730 kilo’, vertelt Niels.
‘Het merendeel van hen gaat dan naar slagerijketen Renmans.’ Dat groei en bijhorend goed doorvoeren belangrijk is, toont het groeicijfer dat Niels opduikt uit de IVBgegevens. De groei per dag ligt tussen 1,1 en 1,4 kg per
dag en de karkasgroei ligt tussen de 0,83 en de 1,02 kg
per dag. Ook de koeien worden op het bedrijf afgemest
en verhandeld via dezelfde handelaar. Na drie kalvingen
wegen zij gemiddeld 900 kilo.
Tot anderhalf jaar geleden liep er nog een stier in het
koppel. Een investering in stappentellers en vruchtbaarheidsmanagement liet deze een paar maanden later van
het bedrijf verdwijnen. ‘De beste investering ooit’, roept
Thierry enthousiast. ‘Ik haal, met dank aan deze investering en zelf insemineren, misschien betere resultaten
dan die stier’, pikt Niels in. ‘In het begin combineerden
we de stappentellers en de stier. Kregen we een melding
van een tocht terwijl we bezig waren op het veld, dan
lieten we de stier bij het tochtige dier. Maar het gebeurde
dat meneer dan geen zin meer had’, lacht Niels.
De resultaten met de stappentellers zijn verbluffend
goed op het bedrijf. Bij de vaarzen blijkt 97 procent van
de dieren na één inseminatie al drachtig. Daarbij wordt
volledig op het vruchtbaarheidsmanagementsysteem
vertrouwd. ‘Op een gegeven moment kregen we via de
app negen meldingen van tochtige dieren’, vult Thierry
aan. ‘En hoewel ik steeds en vaak in de stal keek, had ik
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Geen poppetjes

Stieren krijgen een
rantsoen van mais,
gras, luzerne en
perspulp, hetzelfde
als alle andere
diergroepen

veeteeltvlees SEPTEMBER 2021

VV09-bedrijfsrepo Tavemiers.indd 16

06-09-21 14:34

