BEDRIJFSREPORTAGE DE RUIJSBOSSCHE HOEVE

Duurzaamheid

begint bij economie
BEDRIJFSPROFIEL
naam bedrijf
eigenaar

Haaren

ras
aantal dieren
grond

De Ruijsbossche Hoeve
Jan van de Sande (51)
en Conny van Dijk (51)
piemontese
tussen de 70 en 90
20 ha, waarvan 14 ha
in eigendom

Met zo’n 30 kalvingen per jaar hebben Jan van de Sande en Conny van Dijk
een behoorlijke boerderij naast het werk van Jan als adviseur bij een accountantskantoor. ‘Een prachtige combinatie’, vindt hij. Met een automatenwinkel
verkopen ze vlees van hun piemonteses aan huis zonder dat het veel tijd kost.
TEKST ALICE BOOIJ
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p het erf bĳ Jan van de Sande en Conny van Dĳk is het
een drukke bedoening. Er komt een winkel voor in de
boerderĳ, waar het vlees van de piemonteses in koelen vriesautomaten voor zelfbediening komt te liggen. ‘Hier
kunnen mensen straks zeven dagen in de week komen winkelen. Het wordt als het ware een streekwinkel met automaten’,
vertelt Jan, die ook andere producten in de verkoop heeft,
onder andere van collega’s van Brabants Duingoed. Hĳ merkt
dat er een verschuiving bĳ consumenten is in de aankoop van
vlees van de boerderĳ. ‘In het begin verkochten we pakketten
van 20 of 40 kilo. Nu verkopen we kleinere porties, gevacumeerd en wel. Dat past heel goed in de automaten.’
Met de verbouwing is het een ‘heftig’ jaar voor Jan en zĳn partner Conny, want ook de stal ondergaat een metamorfose. Een
hoog, nieuw dak is inmiddels opgetrokken over de oude stal
heen. ‘De indeling staat nog niet helemaal vast: een deel pot-
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stal en een deel ligboxen en roosters voor jongvee’, overpeinst
Jan. ‘Met de automatenwinkel is het persoonlĳke contact minder. Het is vooral de bedoeling dat mensen die in de winkel
komen, op het erf ook de vleesveehouderĳ kunnen beleven en
met eigen ogen kunnen zien waar hun vlees vandaan komt.’

Werk en vleesvee mooie combi
In het Brabantse Haaren houdt Jan tussen de 70 en 90 piemontesedieren. Hĳ startte zo’n vĳftien jaar geleden met zĳn vleesveehouderĳ op het ouderlĳk bedrĳf, waar melkvee werd gehouden. ‘Ik heb de has gedaan, maar wilde geen melkkoeien
houden’, geeft hĳ aan. Hĳ ging aan de slag bĳ een bank en de
melkkoeien werden verkocht. Inmiddels werkt hĳ als adviseur
bĳ een accountantskantoor. Het boerenbloed bleef echter stromen en het ondernemerschap bleef kriebelen.
Toen Jan en zĳn gezin op de boerderĳ kwamen wonen, kwa-
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men ook de eerste piemonteses. ‘Een ras met veel fijnheid en vleeskwaliteit, en zeker geen keizersnedes’, licht
hij zijn raskeuze toe. Hij begon met een paar pinken van
collega-piemontesefokker Ad van Vught, kocht een koe
bij Henk Hengsteboer en een paar stamboekvaarzen van
een handelaar. ‘Het is een leuke combinatie om zelf te
boeren en in de agrarische sector te werken’, geeft Jan
aan. ‘Ik ondervind zelf wat wetgeving voor het bedrijf
betekent, en ik zie op ons eigen bedrijf en ook
bij klanten kansen om te ondernemen.’ Zo heeft hij een
aantal jaren geleden enkele stellingen gebouwd om zonnepanelen op te leggen. Onder de stellingen kunnen
caravans gestald worden en zijn er opslagmogelijkheden.

negentig dieren, in de winter zijn dat er zeventig. ‘Ik ben
’s morgens drie kwartier bezig om de koeien te verzorgen, dan ga ik onder de douche en naar het werk. Het
standaardwerk mag dan ook niet te veel tijd kosten.’
Conny werkt meestal thuis en houdt een oogje op de dieren. ‘En de loonwerker schakel ik ook gemakkelijk in,
zelf investeren we niet in machines.’

Unieke paringen met ki
De fokkerij vindt Jan het mooiste onderdeel van het
houden van vleesvee. ‘Met ki kun je unieke paringen
maken, de juiste stier uitzoeken bij elke koe.’ Nu hij de
veestapel met zo’n dertig kalvingen op aantal heeft, kan

Onder de voorste
stelling met
zonnepanelen is
de potstal voor de
piemonteses, die de
vrije keus hebben
om binnen of buiten
te verblijven

Elke dag vastzetten
Onder een van die stellingen – eigenlijk meer overkappingen – heeft hij zelf een potstal gemaakt, met een
zelfsluitend voerhek en een uitloop naar buiten. Hij kan
verschillende hokken maken waar afmestkoeien staan,
jonge stieren en ook de dieren die hij klaarmaakt voor
de keuring. Het grootste deel van de potstal dient als
huisvesting voor de zoogkoeien, ook in de zomer. ‘De
koeien hebben een uitloop naar het weiland, maar één
keer per dag komen ze naar binnen. Zo leren ze om vast
te staan. Dat werkt wel zo gemakkelijk wanneer de dierenarts of de inseminator komt’, legt hij uit. ‘De koeien
zijn het dan gewend.’
Voor de fokkerij maakt hij gebruik van ki, met behulp
van het Ovalert-tochtdetectiesysteem. De koeien hebben
hiervoor een halsband om, met een transponder. Die
transponder bevat een activiteitenmeting. ‘Wanneer de
koe tochtig is, krijg ik een sms’je en dan schakel ik eigenlijk blindelings de ki in’, vertelt Jan de werkwijze.
‘Als ik aan het werk ben, dan kan ik de tochtigheid van
de koeien niet zien, zo’n detectiesysteem is daarom voor
mij onmisbaar.’ Het kost iets meer dan twee rietjes per
koe om de zoogkoeien drachtig te krijgen. ‘Ze kalven bij
ons van december tot mei. Ook weer omdat het gemakkelijker is om de hele club van koeien met kalveren bij
elkaar te houden. Daarom houden we een stier aan om
ook de laatste koeien drachtig te krijgen.’
In de zomer lopen er op de Ruijsbossche Hoeve zo’n
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In de fokkerij
gaat het om een
goed karakter,
ontwikkeling
en type

hij daarnaast selecteren en verbeteren. ‘De afgelopen
jaren waren gericht op groei, dus hielden we alles aan.
Nu heb ik voor de vervanging van de veestapel twee of
drie vaarskalveren nodig. Dat gaat dan ook weer rendement opleveren.’ De mindere dieren komen uiteindelijk
in een vleespakket terecht, geeft Jan aan. ‘Dat blijf ik wel
lastig vinden, want ik hecht me ook aan de dieren. Maar
naast de passie moet je toch ook de economie er enigszins inhouden.’
In de selectie van de dieren let hij op een flink aantal
kenmerken. Het karakter vindt hij van belang, en daarna noemt hij ontwikkeling en type. ‘Ik vind ontwikkeling en vooral ook hoogtemaat belangrijk. Het zijn enerzijds fokkoeien’, zegt hij. ‘Als ze groter zijn, hangt hun
uier ook wat hoger van de grond. Zo kunnen de kalveren
makkelijk en ook vaker drinken. Anderzijds kan aan een
grote en lange “kapstok” meer vlees komen.’ Stieren als
Ciclope, Cupido, Asu, Baritono en Zurigo krijgen kansen.
Ook Russ en Regalo, die in het verleden voor mooie resultaten hebben gezorgd, worden nog ingezet.

de mogelijkheid om op zo’n mooie plek te wonen hebben we het prima voor elkaar.’ De ondernemer geniet
ook van het uitwerken van de ideeën en het omzetten
naar plannen. ‘Dat is wat ik in mijn werk ook het leukst
vind. Samen met ondernemers nieuwe dingen uitdenken, ook al is het tegen de stroom in.’ l
Zelfbediening in de winkel met automaten

Vleesveestapel spaarpotje
De vleesveestapel noemt hij ook een soort spaarpotje.
‘De één heeft het geld op de bank, wij hebben het in de
veestapel zitten.’ Een inkomen haalt hij er lang niet uit.
‘Dan moet je helemaal voor topvee gaan, of grote aantallen. En zeker geen vee aankopen’, zegt hij lachend. ‘We
hebben behoorlijk aangekocht, ook grond.’
Na zaaien hopen ze nu te gaan oogsten. ‘Nu hebben we
een mooie veestapel waar we trots op zijn. Hier kunnen
we verder mee.’ Met de vleesverkoop in de winkel hoopt
hij wel dat er onder aan de streep wat overblijft. ‘Rijk
worden we er niet van, maar met de vleesveehouderij als
basis, de zonnepanelen, de verhuur van opslagruimte en
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