EVI JACOBSCOBSXXXXXX

naam Evi Jacobs
leeftijd 36
getrouwd met Jos Fagard
mama van Lotte (10), Louis (7) en Fien (7)
studie verpleegkunde
carrière 11 jaar verpleegkundige in de
haarchirurgie
bedrijf 125 holsteins plus jongvee,
120 witblauwen met 45 kalvingen,
70 ha land met grasland, mais,
suikerbieten en granen

Evi Jacobs: ‘Als sector en als veehouder moet je
veranderingen opmerken en durven vooruit te
denken, oplossingen zoeken, positief zijn’
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Zelfde zorg,

andere wezens
Twee jaar terug verzorgde Evi Jacobs nog patiënten die net een
haartransplantatie hadden ondergaan, nu is ze fulltime boerin met
zowel melk- als vleesvee. Voor haar is plannen cruciaal in haar
bedrijfsvoering, maar ook in haar gezin.
TEKST WIM VEULEMANS

M

eer dan elf jaar lang was Evi Jacobs uit het Belgisch Limburgse Horpmaal, bij Heers, werkzaam
als verpleegkundige bij een Duitse haarchirurg.
Sinds 2019 is ze fulltime boerin in hart en nieren. ‘Ik heb
het middelbaar landbouwonderwijs gevolgd aan het Pibo
in Tongeren’, vertelt Evi. ‘Maar omdat het hoger onderwijs
er verdween, ben ik dan maar verpleegkunde gaan volgen.
Zelfde zorg, andere wezens’, lacht ze.
De ouders van haar man Jos hadden een gemengd bedrijf
met melkvee, vleesvee en akkerbouw. Zijn vader werkte nog
buitenshuis als slager, ook daar was het dus de vrouw die de
boerderij deed. Sinds 2005 woont het koppel op de boerderij. In al die tijd hielp Evi na haar werk als verpleegkundige
mee op het bedrijf. ‘Vaak met de koeien, Jos was vooral bezig met de akkerbouw’, geeft Evi aan. ‘Toen al haalde ik veel
voldoening uit mijn werk met de dieren.’

Wie blijft thuis?
Op het moment van de bedrijfsovername moesten Evi en Jos
samen een keuze maken. Beiden werkten immers buitenshuis, haar man Jos ondertussen al zeventien jaar in het
landbouwonderwijs. ‘Dat is zijn passie, met de studenten
werken, de afwisseling. De combinatie van onderwijs en een
eigen bedrijf waar je de praktijk kan tonen, is eigenlijk ideaal.’ En toch drong een keuze zich op. ‘We hebben alle pro’s
en contra’s afgewogen. Mijn onregelmatige 38 urenweek als
verpleegkundige tegenover de regelmatige 24 uren van een
leerkracht. Mijn vakantie tegenover die van een leerkracht.
En ik geef ook toe, ik wou het zo graag doen’, lacht ze.
Twee jaar geleden stopte Evi Jacobs als verpleegkundige en
werd ze fulltime boerin. Door de dag is ze vaak alleen op het
bedrijf, maar zowel haar schoonouders als Jos zijn er regelmatig aan het werk. ‘Jos doet de veldwerkzaamheden en
voert tweemaal per dag de dieren. Alle andere taken met de
dieren zijn voor mij. Net als de administratie. En het gezin
en het werk in huis’, vult ze nog aan.
Recent trad Evi toe tot de ledenraad bij CRV en het districtsbestuur. De eerste bestuurlijke functie die ze opneemt. ‘Ik
ben er toevallig ingerold’, lacht ze. ‘We hadden een koppel
koeien gekocht bij collega-veehouders en later contact gehouden. Via hen kwam de vraag of ik interesse had in de

bestuursfunctie.’ Evi omschrijft zichzelf als eerder afwachtend en luisterend, niet iemand die meteen zal reageren.
‘Daar moet ik nog stappen in nemen. Maar op die manier leer
ik niet alleen CRV en haar werking beter kennen, je pikt via
dat bestuurswerk veel op van collega’s en hun ervaringen.’
Haar dag begint omstreeks zes uur, samen met haar man.
‘Mijn eerste werk is op de computer kijken en de probleemkoeien detecteren. Daarna haal ik de koeien op die de robot
aangeeft en kuis ik de twee robots, de kalfjes krijgen melk en
nadien ga ik ook een kijkje nemen bij de witblauwen.’
Ondertussen voert Jos de koeien. Ze voeren twee keer per
dag. ‘Op die manier krijgen de dieren weer goesting om te
eten, wat een betere efficiëntie oplevert, zowel in melk als in
groei’, verduidelijkt de veehoudster. Voor haar is die efficiëntie ook cruciaal voor de toekomst, zowel in het werk op de
boerderij als bij het houden van de dieren.
Om acht uur gaan de kinderen naar school en begint ze aan
een van de vele werkjes met de koeien. Scheren, insemineren,
vaccineren, klauwkappen, allemaal zijn het taken die Evi op
het bedrijf uitvoert. ‘Ik ben iemand die heel gestructureerd
te werk gaat, ongeveer alles is bij mij gepland. Dat geeft me
rust’, bekent ze. ‘En dat doe ik ook met mijn gezin. Ook mijn
kinderen hebben elk hun weekschema.’

Arbeidsgemak brengt ook rust
Dat gestructureerd werken is al jaren een onderdeel in het
leven van Evi. Dat was ook zo in haar job als verpleegkundige en dat past ze nu ook toe op het familiaal veebedrijf.
In 2018 verscheen de nieuwe stal vooraan in het Haspengouwse landschap, vlak bij de Belgische taalgrens. In de
uitbouw van die nieuwe stal is er veel aandacht geweest
voor arbeidsgemak en looplijnen van de dieren. Twee GEArobots maken er de dienst uit. Een bewuste keuze voor Evi
Jacobs. ‘Toen we de plannen hadden voor een nieuwe stal,
zijn we op veel bedrijven in Vlaanderen en Nederland gaan
kijken’, vertelt ze. ‘Op zoek naar alle mogelijkheden hebben
we veel gewikt en gewogen. Maar uiteindelijk duwen we wel
door en staat de stal er nu zoals hij er moet zijn.’
Ze kozen voor de GEA-robots om het gebruiksgemak, met
name de verdieping in de robots is voor Evi bijzonder handig. ‘Door die verdieping kan ik ook handmatig aanhangen
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Evi Jacobs:
‘Elke vaars die hier kalft,
moet zo goed mogelijk zijn’

en vooral ook dieren droogzetten in de robot. Als je alleen
bent, is dat best handig. En vooral: het brengt ook rust bĳ
de dieren.’
Er is nog meer geautomatiseerd op het bedrĳf. Een robot
schuift de mest op, terwĳl een kalverdrinkautomaat de
kalveren voorziet van melk, tot acht liter per dag. Bĳ de
witblauwen wordt dan weer gebruikgemaakt van een afkalfdetectiesysteem van Medria.

Geen nood aan een volle ketel
De passie voor de koeien vertaalt zich bĳ Evi ook steeds
meer in een passie voor fokkerĳ. De laatste jaren investeert
het bedrĳf daar dan ook steeds meer in. Zo punt een inspecteur van het CRV-stamboek de holsteins sinds kort opnieuw,
ook neemt het bedrĳf deel aan het Delta Satelliet-programma. En de ambities met fokkerĳ zĳn best wel hoog. ‘Uitbreiden met de dieren is niet mĳn doel, wel de kwaliteit van
onze dieren door middel van een goede fokkerĳstrategie op
een hoger niveau brengen. En dat op zo’n kort mogelĳke
tĳd, met zowel onze holsteins als onze witblauwen. Ik wil
gewoon het optimale uit onze dieren halen. Elke vaars die
hier kalft, moet zo goed mogelĳk zĳn.’
Op het gemengde bedrĳf wordt gebruikgemaakt van een
aantal eigen stieren en van ki. De tochten worden veelal
gesignaleerd via activiteitsmeters in de halsbanden van de
koeien. ‘Dat is zo een handig systeem’, is Evi enthousiast.
‘Ik gebruik ze ook bĳ de witblauwvaarzen waar ik ki toepas,
bĳ de witblauwkoeien loopt meestal een eigen stier.’ Maar
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ook daar werkt ze gestructureerd en gericht. Zo loopt de
stier nooit bĳ een koppel verder af van het bedrĳf. Ze wil
immers zicht hebben op het werk dat hĳ levert. Gemiddeld
kalven de vaarzen op een leeftĳd van 23,5 maanden oud af,
de witblauwen tot vier keer in hun carrière.
In haar fokkerĳvisie en dus ook in het sperma dat Evi aankoopt voor holstein en witblauw, is ze bĳzonder consequent.
Liters, gehalten en wat exterieur zĳn de norm bĳ melkvee,
maat en bevleesdheid bĳ witblauw. ‘Wie me dat niet kan
geven, levert niet’, is ze duidelĳk. ‘Ik heb geen nood aan een
volle ketel.’ Over het verschil tussen beide rassen is ze minstens even duidelĳk. ‘Als ik een stier zie, ki- of dekstier, dan
wil ik zo veel mogelĳk weten van die stier. Bĳ holstein gaat
dat, bĳ witblauw veel te weinig. De fokkerĳ voor witblauw is
nog te weinig onderbouwd met cĳfers’, vertelt ze.
In het Horpmaalse gezin wordt ongeveer alles samen besproken en gepland. Ook de kinderen worden in het bedrĳf
betrokken, met regelmaat steken ze een handje toe. Vooruitdenken en plannen is het motto. ‘Ik ben niet zo voor stilstaan en klagen over alles wat mis is. Het moet vooruitgaan
bĳ mĳ.’ Dat was al zo in de besluitvorming over hun nieuwe
stal, maar ook in de verdere ontwikkeling van hun bedrĳf.
‘En van de sector’, geeft Evi aan. ‘Als sector komen er steeds
weer uitdagingen op ons af. De wensen van de maatschappĳ
veranderen, de politiek, de consument. Als sector en als veehouder moet je dat opmerken en durven vooruit te denken,
oplossingen zoeken, positief zĳn. Ik wil niet zozeer de top
nastreven, maar wel vooruitgaan.’ l
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