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Zoektocht naar
eiwit in snijmaisrantsoen
BEDRIJFSPROFIEL

Kerkwerve

namen
plaats
aantal stuks vleesvee
aantal kalvingen
grondgebruik voor vleesvee
verbreding
neventak

Pieter (foto) en Harry Boot
Kerkwerve
350
20
40 ha snijmais, 6 ha luzerne, 10 ha tarwe
hoeveslagerij
akkerbouw met o.a. aardappels, uien,
bieten en tuinbonen

In de jaren zeventig startte familie Boot in het Zeeuwse Kerkwerve
met vleesvee als neventak naast de akkerbouw. Anno 2022 zijn de
rollen volledig omgedraaid. De vleesveehouderij is met dank aan
een succesvolle hoeveslagerij de sterke basis van het bedrijf. Uitbreiding met 150 dieren en de teelt van meer eigen eiwit zijn de
eerstvolgende optimalisatiestappen.
TEKST FLORUS PELLIKAAN
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De vleesveetak op het bedrĳf dateert al uit de jaren zeventig, toen de ouders van Pieter en Harry een aanvulling zochten voor de akkerbouwtak. Op het hoogtepunt
werden er ongeveer 150 dieren gehouden, voornamelĳk
kruisingen van melk- en vleesvee. ‘De eerste jaren waren
de inkomsten nog wel oké, maar er kwam al snel de klad
in. Hoewel er weinig verdiend werd, ben ik er met een
bord voor m’n kop en jeugdig enthousiasme toch ingestapt’, vertelt Pieter.
Hĳ switchte naar het ras blonde d’Aquitaine en bouwde
de vleesverkoop verder uit. ‘Mĳn ouders waren al gestart
met de verkoop van vleespakketten. Daar kwam later
vers vlees bĳ en op een gegeven moment zĳn we ook
eens een varken gaan slachten, met vleeswaren begonnen enzovoort.’
De keuze voor blondes kwam min of meer toevallig tot
stand. ‘Ik wilde graag een zuiver vleesveeras gaan houden om het rendement te verhogen, maar dikbillen kwamen in deze streek niet voor. Gezien het ruime aanbod
van blondes zĳn we daarvoor gegaan. Dat bevalt ons
prima en past bĳ onze klant. De blonde heeft een mooie
vleesstructuur en zet niet zo snel vet aan. Je kunt veel
ruwvoer aan ze kwĳt, maar je kunt ze bĳ het afmesten
ook hard aanpakken.’
Doordat de afzet van de vleesverkoop flink steeg, is ongeveer vĳftien jaar geleden ook broer Harry in het bedrĳf gestapt. ‘We kunnen ons nu allebei volledig op onze
eigen tak richten en dat komt de resultaten en de ontwikkeling van het bedrĳf ten goede. In oktober kan
Harry met zĳn team de kerstacties uitdenken en ik oogst
met de jongens de laatste gewassen en maak het bouwplan voor het volgende jaar.’

n

14 kilo snijmais in rantsoen

O

ver de kale en grauwe Zeeuwse akkers is al van
verre het rode pannendak van de hoeveslagerĳ
in Kerkwerve te zien. Eenmaal op de parkeerplaats van Vleesboerderĳ Boot aangekomen, is het op
een doorsnee dinsdagochtend na de feestdagen een regelmatig gaan en komen van klanten. ‘Het is nu juist erg
rustig voor ons doen. Voor de feestdagen was het druk
en in de zomer natuurlĳk met alle toeristen’, vertelt
Pieter Boot. ‘Maar tussen Kerstmis en Pasen is voor ons
altĳd relatief een rustige periode.’
Intussen loopt een van de klanten met een peuter aan de
hand langs de winkel naar de stallen. Een zware blondestier die in de halfopen stal zich net tegoed doet aan het
geurige rantsoen, kĳkt er niet vreemd van op. ‘Zeker in
de zomer is het hier een soort van attractie. Er zĳn veel
toeristen die nooit imposante stieren van dichtbĳ hebben gezien’, stelt Pieter. ‘En precies dat geeft een vleesboerderĳ natuurlĳk een unieke beleving.’

De vleesveetak op het bedrĳf is de laatste jaren behoorlĳk gegroeid naar op dit moment zo’n 350 stuks. Hiervan zĳn slechts 20 zoogkoeien die jaarlĳks afkalven. ‘We
hebben op de top wel 80 kalvingen per jaar gehad, maar
daarvoor moesten we de dieren steeds verder weg gaan
weiden. Dat betekende veel werk en geen rendement.
Naar onze ervaring is het rendement van afmesten groter dan van fokken’, stelt Pieter. ‘We hebben nog wat
zoogkoeien om hier rondom de deur en in het nabĳgelegen natuurgebied te weiden. Dat spreekt aan in het hele
concept van de vleesboerderĳ, maar alle dieren zelf fokken, dat kan op dit moment op ons bedrĳf niet uit. Hoe
De zoogkoeien lopen in de zomer in het natuurgebied in de buurt

Eigen verantwoordelijkheden
Via het eigen afzetkanaal vindt jaarlĳks het vlees van
zo’n 200 stieren de weg naar de consument. In totaal
twintig medewerkers helpen de broers Pieter (39) en
Harry (43) Boot bĳ het rondzetten van het werk. Pieter is
daarbĳ verantwoordelĳk voor het vee en het landwerk,
Harry stuurt het team in de slachterĳ en de winkel aan.
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Via de eigen winkel wordt jaarlijks het vlees van zo’n 200 stieren verkocht

dat over tien jaar is, kun je niet voorspellen. Misschien
rendeert het dan wel als de stieren in Frankrijk niet te
betalen zijn en er in Nederland geen aanbod meer is.’
Het overgrote deel van de stieren die Boot afmest, wordt
dus aangekocht, deels uit Nederland en deels uit Frankrijk. Door de combinatie met akkerbouw als neventak
zijn de voedergewassen onderdeel van de rotatie en
wordt veel voer op het eigen bedrijf geteeld. Het jaarlijkse bouwplan met bestemming veevoer telt zo’n 40 ha
snijmais, 6 ha luzerne en 10 ha tarwe. Het rantsoen is
ook voor een flink deel opgebouwd uit mais. De stieren
tussen de 8 tot en met 14 maanden krijgen 14,5 kilo
snijmais, tussen de 15 en 19 maanden 14 kilo. ‘Snijmais
bevalt hier prima om dieren de tijd te geven zich te ontwikkelen. Op het einde geven we wat extra gas bij met
4 kilo aardappelsnippers en krachtvoer. Door eigen mechanisatie en eigen arbeid is ruwvoer ook goedkoper en
kunnen we de directe kosten laag houden. Met dit rantsoen slachten we de stieren op een leeftijd van gemiddeld 18 maanden en 520 tot 530 kilo geslacht gewicht.’

Luzerne een wondermiddel
De Zeeuwse kleigrond en de rotatie met akkerbouwgewassen staan het niet toe om te kiezen voor zetmeelrijDe mengteelt mais-bonen wordt nog niet gevoerd
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kere mks of ccm in plaats van een deel van de snijmais.
‘Maar we missen het ook niet, want het gaat prima zo
met veel snijmais. Waar we wel naar zoeken, is meer
eigengeteeld eiwit. Dat heb je in een rantsoen als het
onze veel nodig en dat is relatief duur.’
De vleesveehouder, die een experiment op het eigen
bedrijf niet schuwt, zaaide afgelopen jaar daarom twee
hectare met de mengteelt snijmais-stokslabonen. ‘De
gedachte hierachter is dat de vlinderbloemige bonen
extra eiwit opleveren, maar we hebben niet het beste
jaar getroffen. Het voorjaar was wat te koud en te nat,
waardoor we de bonen een tweede keer hebben moeten
zaaien’, vertelt Pieter. ‘Uiteindelijk viel de voederwaarde ook wat tegen. De mengteelt levert 5 gram eiwit per
kilo droge stof meer op, maar het zetmeelgehalte daalde
12 gram door de verdunning.’
De maiskuil met de bonen zit nog dicht, dus of het product tijdens het voeren wel duidelijk positiever uitpakt,
kan Boot nog niet zeggen. Komend jaar experimenteert
hij nogmaals met het gewas. ‘Maar ik doe dat opnieuw
op kleine schaal, want overtuigd ben ik nog niet. Een
alternatieve eiwitteelt zou winterveldbonen kunnen
zijn, maar op deze grond kun je in de herfst niet zaaien.’
Een gewas dat wel heel goed bevalt en dat Pieter Boot
niet meer wil missen, is luzerne. Hij startte er vier jaar
geleden mee, toen hij toch nog te vaak een geval van
pensverzuring had. ‘We voeren de dieren nu een kilo per
dag en de pens is zo stabiel als wat. Ik vind het een wondermiddel en stop er nooit meer mee. De dieren blijven
maar kauwen op die stokjes, het is net kauwgom.’
De vleesveehouder maait het gewas als de eerste bloemen in het gewas komen. Hij schudt het direct heel
luchtig uit en laat het drie dagen drogen. ‘We harken
het daarna in de dauw, zodat de eiwitrijke blaadjes niet
van de stengels vallen en persen het in vierkante balen.
Naast de structuur en het eiwit in het product bindt
luzerne ook nog stikstof en is het met de lange wortels
positief voor de bodemvruchtbaarheid.’

Geen tweede vestiging
De slagerij en de boerderijwinkel leveren een flinke bijdrage aan het rendement van het totale vleesveebedrijf,
maar het onderdeel levende have moet ook zelfstandig
renderen, zo stellen de broers. ‘Daarom bouwen we de
komende maanden een stal bij voor 150 stieren. Dan
kunnen we in totaal 500 dieren houden en heb je een
levensvatbaar vleesveebedrijf dat niet afhankelijk is van
de eigen slagerij.’
Binnen de slagerij, waarbij de dieren niet zelf worden
geslacht, maar wel de karkassen worden uitgesneden,
wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van de verkoop.
‘Een aantal jaar geleden hebben we onderzoek gedaan,
maar in ons geval paste het beter om met verkooppunten te werken die dagelijks worden bevoorraad dan met
een tweede vestiging. Ons vlees ligt bij een aantal supermarkten en boerderijwinkels in dorpen waar het voor
klanten net te ver naar hier is’, vertelt Harry Boot. ‘Maar
de kracht van regionaal en de binding bij de boerderij
willen we behouden. We willen niet met ons vlees in
Amsterdam liggen, waar iemand niet weet wat hij koopt.
Maar als een toerist hier in de zomer drie weken komt
en in de winter thuis een feestje geeft, willen we graag
ons product leveren. En zo kunnen we de afzet nog behoorlijk uitbreiden de komende jaren.’ l
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