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Slimme constructies

zorgen voor makkelijk werk

In tien jaar tijd nam het vleesveebedrijf van de familie Verdonck-Van Kerkhoven enorm toe in omvang. Desondanks werd al het werk steeds bijna
volledig door één man uitgevoerd. Een uitgekiende stalinrichting, makkelijke looplijnen en dier- en veehoudercomfort maakten dit mogelijk.
TEKST WIM VEULEMANS
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oed verborgen achter een rĳ woningen en langs
een drukke weg van Lokeren richting Gent ligt een
prachtig vleesveebedrĳf verscholen. Tien jaar geleden begon er het verhaal van Tom Verdonck en zĳn vrouw
Heidi Van Kerkhoven. Samen hebben ze drie kinderen,
Shani (20), Kelsi (19) en Jordi (16).
‘In januari 2012 hebben we het bedrĳf van mĳn ouders overgenomen’, vertelt Tom. ‘Het was toen een bedrĳf met een
honderd witblauwen en sindsdien ging het snel.’ Een jaar
later werd een nieuwe stal gezet. Eerst huisvestte deze de
drachtige dieren, maar nu zitten er de stieren. In 2015 bouw-
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den ze een jongveestal, twee jaar later volgde een iglopark
met 42 iglo’s onder een overkapping.
Tot slot volgde in 2020 de bouw van een laatste stal, aansluitend aan de stal die in 2013 werd gebouwd. ‘Daar zitten nu de koeien in’, vertelt Tom.

Makkelijke looplijnen
Momenteel telt het bedrĳf een 450 witblauwen, met 200
kalvingen. ‘We hebben nog de ruimte om wat te groeien,
maar of dat ten volle zal lukken, weet ik momenteel niet
goed’, zegt Tom en hĳ verwĳst daarmee naar de huidige
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onzekerheid in de sector. ‘We zullen al blĳ zĳn als er nog
honderd bĳ kunnen. Arbeidsmatig en qua ruimte kunnen
we dat perfect aan.’
Tot net voor de zomer ging Heidi nog buitenshuis werken. Tot dan stond Tom er meestal alleen voor op het bedrĳf. De gehele structuur, de bouw van de stallen en de
verschillende componenten zĳn dan ook zodanig uitgedacht dat er makkelĳk te werken valt op dit Lokerse vleesveebedrĳf. Zo zitten de hoogdrachtige dieren apart gehuisvest en kunnen ze makkelĳk naar de kalfbox geleid
worden. Een pasgeboren kalf komt dan weer snel en eenvoudig terecht in de verrĳdbare kalverboxen. Onder een
lamp krĳgen ze twee dagen de ruimte en het comfort om
vlot op te starten alvorens ze naar het iglopark verhuizen.
‘Het merendeel van de stallen en de inrichting heb ik
samen met SBB-adviseurs uitgetekend. Makkelĳk werken
en eenvoudige looplĳnen voor de dieren waren steeds het
uitgangspunt’, vertelt Tom.
De overkapping van de iglo’s is opvallend, maar minstens
even doordacht. ‘Het is zowel voor het comfort van de
kalveren nuttig als voor ons eigen comfort’, zegt Tom
lachend. ‘De kalveren blĳven steeds droog liggen, en
droog werken geldt ook voor ons, die er toch elke dag een
paar uur bezig zĳn.’ Omdat droog liggen voor deze vleesveehouders bĳzonder belangrĳk is, maken ze ook gebruik
van vlaslemen. Dat is een product dat ook bĳ andere diergroepen ingezet wordt. ‘Afhankelĳk van het weer verbruiken we een oplegger per week of twee weken.’

Stieren niet te zwaar
Na twee maanden individuele huisvesting verhuizen de
kalveren naar de groepshuisvesting. Daar krĳgen ze nog
een maand melk en wordt er stilaan opgestart en opgeschaald met ruwvoer. Het doel is om de kalveren op vier
maanden nagenoeg volledig op ruwvoer, aangevuld met
kalverbrok, overgeschakeld te hebben.
In de jongveestal worden de dieren al opgesplitst naar
geslacht en daar verblĳven ze tot een leeftĳd van acht
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maanden. Uiteindelĳk verhuizen ze naar de grote stal
achter aan het bedrĳf.
Wegens de beperkte beschikbaarheid van weides, gaan
alleen de dieren die gekalfd hebben de weide in. Alle
andere diergroepen blĳven het jaarrond op stal. De
stieren worden er rustig afgemest tot een gewicht van
500 tot 550 kilogram. ‘Voor afnemer Delhaize mogen
ze immers niet te zwaar zĳn’, verduidelĳkt Tom. ‘De
zwaardere gaan naar Colruyt. Steeds onder toezicht van
BelBeef.’ De koeien mest de Lokerse vleesveehouder af
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na drie kalvingen, de dieren worden via een handelaar
afgezet bij slagers in de regio.
De allmash die Tom Verdonck voedert, is al jaren dezelfde voor beide diergroepen. Stabiliteit en continuïteit zijn
voor hem belangrijk, maar in tien jaar tijd heeft hij toch
veel zien veranderen.

Sector verandert snel
‘De prijzen zijn veranderd’, zegt Tom lachend. ‘Jammer
genoeg niet alleen die van de dieren, maar ook die van
energie, voer en andere zaken zijn flink gestegen. De
prijzen die ik krijg voor mijn stieren en mijn koeien, liggen bovendien dichter bij elkaar dan vroeger. Maar de
prijs van het krachtvoer is de voorbije tijd nagenoeg verdubbeld. Alle stro koop ik aan, die prijs fluctueert wel al
jaren, maar is nu met 110 euro per ton ook vrij stevig.
Ook voor loonwerk kwam er al een pak bij.’
Wat volgens Tom ook opvallend is veranderd, is de snelheid waarmee de dieren afzet vinden. Waar vroeger een
vleesveehouder soms weken moest wachten, zijn de
dieren momenteel steeds binnen de week na melding
van het bedrijf weg.
Het is voor Tom duidelijk dat de marges in de vleesveesector nog steeds klein zijn. Scherp zijn, op technisch gebied
maar ook in de fokkerij, is cruciaal. ‘Kilomakers’, is zijn
antwoord als we informeren naar zijn ideale dieren.
Groot, zwaar, correct op de benen en voldoende bevleesdheid heeft zijn voorkeur in de selectie van zijn ingezette
stieren. Die stieren waren in een recent verleden bekende
namen als Kubitus en Immense, meer recent zijn dat
Tattoo, Adopté, Jefferson, Rejoui, Galant, Messi en Baigneur. Het insemineren start vanaf een leeftijd van twaalf
maanden, mits het dier al een aantal bronsten heeft getoond. De inseminatie wordt door een ki-dierenarts van
CRV uitgevoerd, maar ook door de bedrijfsdierenarts.
Eenmaal gekalfd lopen de dieren bij een eigen stier.
Naast scherp zijn en een onderbouwde fokkerijkeuze wil

Tom ook grip hebben op de voeding en vruchtbaarheid
van zijn dieren. De stieren in de opfok en afmest worden
regelmatig gewogen om hun groei goed op te volgen. Van
de vaarzen laat hij steekproefsgewijs met regelmaat het
bloed onderzoeken op mineralen en vitaminen. ‘Op die
manier kan ik zien of het rantsoen dat ze krijgen voldoet
aan hun behoefte’, verduidelijkt Tom. ‘Normaal voeren
we zes verschillende rantsoenen, allemaal volledig gemengd in de voermengwagen. De basis is steeds mais,
perspulp en gras. De koeien krijgen enkel mineralen bij,
alle andere groepen een aangepast krachtvoer.’

Extra zorgtak geeft energie
Momenteel is Tom teruggeschakeld naar vijf rantsoenen.
‘De economische realiteit’, geeft hij als reden hiervoor.
‘Omwille van de kosten krijgen de oudere vaarzen nu
hetzelfde rantsoen als de koeien. En ze doen het toch
even goed.’ Toch blijft Tom deze groepen scherp opvolgen. ‘Een moeder die een tekort heeft aan bijvoorbeeld
selenium, gaat dat via de biest ook niet doorgeven aan
haar kalf’, verduidelijkt hij. ‘Het gevolg is een slechtere
start van dat kalf met alle gevolgen.’
Sinds kort heeft het vleesveebedrijf er nog een zorgtak
bij. ‘Vanaf 1 mei hebben we elke maandagvoormiddag
een gast van zorginstelling De Sperwer uit Lokeren. Hij
komt ons helpen onder meer met het strooien van de
kalveriglo’s en de kalveren korrel geven.’ Tom en Heidi
geven aan altijd interesse gehad te hebben in een mogelijke zorgtak. ‘Op een bepaald moment werden we hiervoor aangesproken en hebben we uiteindelijk de stap
gezet. We worden daarin goed begeleid door medewerkers van de zorginstelling.’ Meer gasten zien ze echter
niet meteen zitten. ‘Niet omwille van de gasten zelf,
maar voor hen is het belangrijk dat ze steeds hetzelfde
werk kunnen doen. En dat valt niet echt mee op een
vleesveebedrijf. Maar de energie dat je hieruit terugkrijgt, doet wel veel deugd’, beamen ze beiden. l
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