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INSPIRERENDEBOERIN
HENRIËTTE ROZENDAAL
LESGEVENDE BOERIN
leeftijd: 29 • partner: Walter (29) •
kinderen: Ilse (10 mnd.) • woonplaats:
Speuld • bedrijf: 700 kalveren, 35
verbeterd roodbonten • baan:
docent Aeres MBO Barneveld

LES OVER KALVERHOUDERIJ
‘Sinds zeven jaar geef ik les als docent
veehouderij op het mbo in Barneveld.
Ik geef vooral de algemene melkveelessen zoals voeding, fokkerij en kalveropfok. Omdat er niets aan kalverhouderij werd gedaan in de lessen, heb ik een
cursus over kalverhouderij en vleesvee
opgezet. Daar ben ik op ons eigen bedrijf actief mee bezig, dus waarom zou
ik dat niet doorvoeren op school? Die
lessen vind ik misschien wel het leukst
om te geven.’

NIEUWE BOEREN
‘Zelf zijn we drie jaar geleden gestart
met kalveren houden. Walter wilde altijd al zijn eigen boerderij en uiteindelijk
hadden we de kans om een kalverhouderij te kopen. Daarvoor hebben we
ook wel rondgekeken in de melkveehouderij en in het buitenland, maar het
is lastig om ergens te beginnen met
een bedrijf. Uiteindelijk was het voor
ons de beste optie om dit bedrijf met
700 kalveren over te nemen.’

HUWELIJKSCADEAU
‘Met het vleesvee zijn we eigenlijk begonnen op onze trouwdag, vier jaar
geleden. Van Walters ouders kregen
we een zoogstel van het verbeterdroodbontras. Dat werden meer en meer
dieren en ook de animo voor het vlees
groeide. We zijn nu op het punt dat we
maandelijks een vrouwelijk dier slachten, dat we vermarkten onder de naam
Veluws Roodbont.’

LEERLINGEN OP HET ERF
‘Mijn werk buitenshuis en het werk thuis
op het bedrijf lopen ontzettend door elkaar heen. Zo komen leerlingen voor
het vak “veebasis” een kijkje nemen bij
ons en krijgen we tijdens de opstart van
een ronde kalveren vaak hulp van een
aantal leerlingen. Het is leuk om zo kennis en de praktijk bij elkaar te brengen.’
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