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Elk extra kalf zorgt
voor meer rendement

op Kasterlee’s bedrijf

Al zijn hele carrière als vleesveehouder legt Willy Janssen de
focus op vruchtbaarheid. En met resultaat. Zijn veestapel levert
hem een enorm aantal kalveren op en is op de koop toe nog bijzonder jong. Daarnaast probeert hij ook kostenefficiënt te werken.
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Willy Janssen (57)
59 witblauwen,
1000 vleesvarkens
34 ha (gras, mais, aardappelen
in grondruil)
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en opvolger heeft Willy Janssen niet, maar dat
neemt niet weg dat hĳ scherp en consequent gericht blĳft op de resultaten van zĳn bedrĳf. Naast
de duizend vleesvarkens in afmest bevolken ook net
geen zestig witblauwen de stallen aan de Schooterĳ in
het Antwerpse Kasterlee. Daarnaast bewerkt deze veehouder ook nog eens 34 hectare land, vooral grasland.
Wie aan tafel gaat met Willy Janssen, krĳgt meteen
zicht op elk cĳfer dat er te reproduceren valt van op zĳn
bedrĳf. Een soort dagboek – eentje voor elk jaar – maakt
dat hĳ van elk dier punctueel kan vertellen wat er wanneer mee is gebeurd.
‘Je mag alles weten en zien’, lacht Willy. ‘Ik zeg en toon
het zoals het is.’ Zĳn 59 witblauwen leverden vorig jaar
42 kalveren op. Weliswaar met enkele tweelingen, maar
de vruchtbaarheidsresultaten van dit bedrĳf springen
toch in het oog. ‘Kalveren zĳn immers het verdienmodel
in de vleesveehouderĳ, hoe meer je er hebt op je aantal
dieren, hoe beter het rendement zal zĳn. En een goed
rendement streef ik na.’
Een aantal van zĳn vaarzen zĳn jonger dan een jaar als
ze de eerste keer geïnsemineerd worden. ‘Ik had onlangs
een enorm goed ontwikkelde vaars, die hier eind vorig
jaar kalfde op een leeftĳd van 18 maanden. Ze is 23 januari alweer geïnsemineerd, ze brak de box af’, lacht
hĳ. En ook wanneer de dieren gekalfd hebben, tracht
Willy tĳdwinst te halen. ‘Elke koe die hier kalft, zou
circa 14 dagen na de kalving weer tochtig moeten zĳn’,
getuigt hĳ, terwĳl hĳ tochtgegevens toont in zĳn dagboek. ‘Dat streef ik na en het lukt me over het algemeen
vrĳ goed. Op die manier kan ik de koeien steeds enkele
weken laten inlopen op hun volgende kalfdatum en het
nodige rendement draaien.’

Zo veel mogelijk afzet
Uiteindelĳk resulteert deze focus op vruchtbaarheid in
drie kalvingen alvorens de koeien de leeftĳd van vier
jaar hebben bereikt. Dan vertrekken de koeien richting
afmest. De stierkalveren verkoopt Willy reeds een paar
weken na geboorte. ‘Ik hou inderdaad geen stieren aan.
De meeste vertrekken richting afmest, een aantal van de
stierkalveren verkoop ik wel voor de fokkerĳ’, geeft hĳ
aan. ‘Maar ze vertrekken wel altĳd rond die leeftĳd.
Voor de prĳs die ik momenteel kan krĳgen, 850 tot 900
euro, soms 1000 euro, kan ik ze niet aanhouden.’
Ook de koeien worden niet op het bedrĳf zelf afgemest,
afmesten is volgens de vleesveehouder toch een vak
apart. Opvallend is dat er in het koppel koeien vĳf dieren lopen die de komende periode nog moeten kalven,
maar die wel al verkocht zĳn aan de veehandelaar. ‘Dat
gebeurt wel vaker dat mĳn handelaar de dieren een hele
periode voor ze zouden vertrekken, koopt. Trouwens, als
die dieren weg zĳn, dan heb ik hier geen dieren meer
van 2018 of eerder’, voegt hĳ eraan toe.
Dat de punctuele en aangehouden focus op vruchtbaarheid rendement oplevert, laat ook het aantal dieren zien
dat het Kempens vleesveebedrĳf heeft afgezet in 2021. In
dat jaar werden 26 kalveren verkocht en 17 koeien, de
laatste tien koeien vertrokken voor een gemiddelde prĳs
van 2495 euro per stuk. ‘De stierkalveren verkoop ik
allemaal en in de zomer verkoop ik ook vaak een aantal
vaarskalveren.’
Bĳ bovenstaande gegevens en cĳfers duikt natuurlĳk al
snel een vervolgvraag op. Hoe doet deze vleesveehouder

Goede graskuil is de basis van het rantsoen het hele jaar door

dit? Wat is zĳn geheim? Voor Willy Janssen hoeft dat
antwoord geen geheim te blĳven. Net als met de cĳfers
is hĳ ook hierin een open boek.

Het geheim van resultaten
‘Vruchtbaarheid staat niet op zichzelf, het is een ketting
van acties en aandachtspunten die allemaal zo goed
mogelĳk op orde moeten zĳn’, kadert hĳ zĳn aandachtspunten. ‘Zo is het grasland een van de belangrĳke aandachtpunten. Ik voer voornamelĳk graskuil aan de dieren, het jaar rond. En dat gras moet dus van topkwaliteit
zĳn, zo mag er ook geen zand in zitten.’
Willy Janssen investeerde de voorbĳe jaren dan ook in
goed materiaal voor de graswinning, onder meer in
een hark. Daarnaast is ook de bemesting in het voorjaar
belangrĳk. ‘De varkensdrĳfmest is voor het grasland,
dat heeft immers het voordeel dat er koper in zit. En
dat is goed voor de vruchtbaarheid.’ De koeienmest reserveert Willy voor de mais, waarbĳ hĳ ook aangeeft
dat hĳ graag de drĳfmest zo vroeg mogelĳk op het grasland heeft. ‘Vorig jaar vóór 20 februari, dan krĳgt het
In het midden de varkensstal met achteraan de stal voor het rundvee
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Tot de leeftijd van vier maanden zijn de dieren op stro gehuisvest

gras de beste kleur en ontwikkeling in het voorjaar.’
Ook in zijn fokkerij heeft Janssen aandacht voor vruchtbaarheid, maar dan niet zo zeer rechtstreeks. ‘Ik volg
wel het SAP-advies van CRV vrij getrouw. Op inteelt wil
ik niets toegeven. Ik gebruik eigenlijk vrij verschillende
stieren, maar let wel op beenwerk en ontwikkeling.’
Het beenwerk is belangrijk voor de ontwikkeling en de
groei, maar ook omdat de dieren maar tot vier maanden
oud op stro gehouden worden. Daarna lopen ze op roosters met rubber. Wie dan denkt dieren aan te treffen
met problemen aan de benen, heeft het verkeerd. Geen
enkel dier met een fout in het beenwerk is in de stal op
te merken. Tussen de oudere koeien – al is dat relatief
op dit bedrijf – lopen dochters van Kubitus, Attribut,
Courtois, Galant, bij de jonge kalveren zijn dochters van
Amoureux, Rubis, Rufus, Elite en Tenor te vinden.

Kosten beheersen
Die kalveren worden vanaf hun geboorte met veel aandacht en zorg opgefokt. Goed voer en goed voeren zijn
voor Willy immers cruciaal in het management. Zo start
De kalveren krijgen verse melk, twee maal daags tot 2,5 liter per gift
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het met de biest voor de kersverse kalveren. ‘Die moet
van goede kwaliteit zijn. ‘Ik heb altijd biest in de vriezer
zitten, een deel daarvan is afkomstig van een naburig
bedrijf met de juiste gezondheidsstatus.’ Daarna schakelt hij over naar verse koemelk, die hij tot de leeftijd
van drie maanden twee maal daags en tot 2,5 liter per
gift aan de kalveren verstrekt. ‘Ik voer liever geen melkpoeder’, verduidelijkt hij. ‘Heb je die prijzen al eens gezien? Ik melk liever een aantal van mijn witblauwen.’
Tot de leeftijd van vier maanden krijgen de kalveren
geen maiskuil op dit bedrijf, wel spelt en gedroogd maismeel, die hij scherp geprijsd kan aankopen. Hun rantsoen wordt aangevuld met hooi.
De focus op kosten trekt de vleesveehouder ook door
in het verdere diermanagement. Zo blijft mais beperkt
beschikbaar voor de dieren, het gras wordt veelvuldig
verstrekt. ‘Dat zorgt voor gezondere dieren’, verduidelijkt hij. ‘In de winter krijgen de koeien een rantsoen met in verhouding 70 procent graskuil tegenover
30 procent mais, aangevuld met wat zout en mineralen.
Maar ook buiten op de weide hebben alle dieren via
een voerplaats extra graskuil te beschikking. Dat werkt
eigenlijk zelfregulerend. Is het slecht weer, dan merk
je dat ze meer gaan eten.’
De jonge dieren gaan evenwel niet naar buiten alvorens
ze voor het eerst drachtig zijn. Janssen: ‘Ik wil kort op
de bal spelen en kan hen zo beter opvolgen, zowel in
tocht als in groei. Te vaak zie je jonge dieren die naar
buiten gaan en dan stilvallen in groei. En dat wil ik te
allen tijde vermijden.’
Ook in krachtvoer is Willy Janssen scherp gericht op de
kostprijs. Niet zozeer van het product dat hij aankoopt,
als wel van de hoeveelheid. Vorig jaar werd in totaal
14,3 ton krachtvoer aangekocht, wat op jaarbasis een
gemiddelde gift van 242 kilogram per dier per jaar geeft.
En toch staan alle dieren er in goede werktenue bij.
‘Goed gras is een ideale vervanger’, verduidelijkt hij. ‘En
blijven doorvoeren, dan kan het perfect met minder.’
Dat scherp zijn in management, maar ook in kosten, wil
Willy absoluut niet maniakaal noemen. ‘Ik zal nooit
vastlopen op de prijs van een rietje of van aangekocht
voer, maar ik ben er wel scherp op. Ik zal altijd goed
blijven rekenen of het uitkomt.’ Vanwaar die focus op
kosten dan komt? ‘Ik heb het altijd moeten doen, ik heb
zo van thuis uit geleerd. Omdat we thuis op de ouderlijke boerderij met meerderen waren, heb ik moeten
delen en minder kunnen meekrijgen. Dus elke euro telt.’
Tot 2007 heeft hij ook nog koeien gemolken, 30 stuks,
op het ouderlijk bedrijf, aan de overkant van de straat.
‘Op een bepaald moment moest er geïnvesteerd worden,
onder meer in groei en nieuwe stallen. Veel rekenen
deed me besluiten om dan te stoppen met melken. Ik
was toen 42, ik heb 22 jaar gemolken’, vertelt de vleesveehouder. ‘Ik vond ten opzichte van vleesvee het melkvee wat makkelijker te houden. Je kan zo de rendabiliteit van de veestapel toch wat makkelijker berekenen,
je kan ook beter inschatten wat er volgende maand op
de rekening komt. Vleesvee heeft veel meer onzekerheden dan melkvee.’
Wat de toekomst betreft, is hij ook even open en duidelijk. ‘De varkens zullen er als eerste uitgaan, maar de
witblauwen, die blijven, ook na mijn pensioen. Die passie laat ik niet gaan, tot ik niet meer kan. Dat is mijn
leven’, besluit Willy Janssen. l
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