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Gemak en

werkbaarheid
voorop

Met zo’n 130 charolaisdieren heeft familie Rietveld een
behoorlijke boerderij. Een hele dagtaak zou je denken, maar niets is minder waar. De focus van Hans en
zoon Kilan ligt op gemak en werkbaarheid, waardoor
er tijd overblijft voor hun andere banen.
TEKST QUINTEN VAN OOIJEN
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Achter het woonhuis lopen
een aantal moederdieren met
kalfjes in de wei
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an de rand van Leerdam ligt de boerderij van familie Rietveld. Achter het woonhuis lopen een aantal
moederdieren met kalfjes in de wei. Het merendeel
van de dieren is echter verspreid over zo’n vijftien natuurgebieden in de omgeving. ‘Bij het woonhuis hebben we maar
4 hectare grond. Daarom pachten we grond in natuurgebieden van Staatsbosbeheer, het waterschap en Zuid-Hollands
Landschap’, vertelt Hans Rietveld (55).
Hans startte 32 jaar geleden met het houden van charolaisrunderen in Leerdam. ‘Ik wilde altijd al boer worden’, vertelt
hij. Zijn vader had een melkveebedrijf, maar dat werd overgenomen door de broer van Hans. Gelukkig had zijn oma een
kavel met een stuk grond van 3 hectare. Hans: ‘De schuren
die er stonden, konden elk moment instorten. Ik heb door de
jaren heen alles afgebroken en ben vanaf nul gestart.’
De vleesveehouderij begon met piemontesekalfjes die hij
tijdens een stage van een stagebegeleider had gekocht. Al
snel bleek zijn hart toch te liggen bij de charolais. ‘Op een
boerderij in Schotland kwam ik in aanraking met het charolaisras. Het waren dieren waar ik niet overheen kon kijken.
Mijn piemonteses heb ik daarom gekruist met een charolaisstier. Daarna ben ik verder gegaan met zuivere charolais
en is het een beetje uit de hand gelopen’, verklaart hij.

Zo vader, zo zoon
Met inmiddels 130 charolaisrunderen, waarvan 50 moederdieren, is het werk voor Hans te veel geworden naast
zijn andere werk als directeur van een agrarisch adviesbedrijf. Gelukkig heeft zoon Kilan (28) het ‘charolaisvirus’
van zijn vader overgenomen en neemt hij de helft van het
werk op zich.
Ook Kilan heeft nog een andere baan naast het bedrijf. ‘Tijd
is er bijna niet, daarom ligt onze focus op gemak en werkbaarheid’, stelt Kilan. De charolais past daar goed bij. ‘Het
zijn dieren met een rustig karakter, die vruchtbaar zijn, gemakkelijk kalven en bovendien erg sober zijn’, licht hij toe.
‘Dat maakt het jongvee en de droge koeien dan ook geschikt
om in de natuurgebieden te lopen. Door het rustige karakter
kunnen recreanten gemakkelijk tussen de koeien door lopen.
De grassen die er groeien, zijn voedzaam genoeg. We hoeven
nooit bij te voeren.’
De charolais is een van de grootste vleesrassen ter wereld.
‘Dat maakt het makkelijk om een eigen fokdoel te kiezen’,
stelt Hans. Voor de aankoop van nieuwe stieren reizen vader
en zoon eens in de zoveel tijd af naar Frankrijk. ‘In Frankrijk
worden meer dan een miljoen charolaisrunderen gehouden,
waardoor de keuze in stieren reuze is en we goed kunnen
selecteren. Bij een opfokstation vlak bij Dijon kopen we bijna
elk jaar een nieuwe stier. Daar is veel meer bekend over de
genetica van dit ras dan in Nederland. Er worden bijvoorbeeld
dieren genoomgetest bij Genes Diffusion. Dat hebben wij ook
met wat jongvee laten doen.’
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hoornloos. Dat wil zeggen dat de helft van de nakomelingen
geen hoorns krijgt. ‘Voor homozygoot hoornloze stieren is
het nog een stapje te vroeg. De uitdaging is om dan een stier
met voldoende kwaliteit te vinden’, geeft Hans aan.
Om de tijdinvestering in de boerderij zo klein mogelijk te
houden selecteren Hans en Kilan streng op moederdieren.
‘Ook hierbij kijken we naar gemak’, zegt Kilan. ‘Zo vinden
we het belangrijk dat de koeien zelf kunnen kalven. Dit gaat
voor 90 procent goed. Dit jaar zijn zelfs twintig kalveren in
de natuurgebieden geboren. Daarom letten we goed op het
geboortegemak en de bekkenbreedte van de ouderdieren.’
Niet alleen genetica, ook een passend rantsoen is volgens
Kilan hierbij van belang. ‘De laatste maand voor het kalven
voeren we de koeien sober. Hiermee voorkomen we dat het
kalf te hard groeit en de geboorte moeilijker wordt.’
Bij de selectie van de dieren zijn daarnaast de vruchtbaarheid
en melkgift doorslaggevende factoren. ‘Het is ons doel om de
koeien ieder jaar een maand eerder te laten kalven. Dat lukt
door de koeien binnen drie weken na het kalven weer bij de
stier te zetten’, legt hij uit. Het rantsoen speelt hierbij een
De uit Frankrijk geïmporteerde hoornloze Nem (Isis x Enrico P)

Hoornloosheid als pluspunt
Bij de stierkeuze wordt onder meer gekeken naar het geboortegemak, de melkproductie van de moeder, de bekkenbreedte
en de groei op het station. ‘Die moet minimaal 1,5 kilogram
per dag zijn’, vindt Hans. Ook hoornloosheid is voor familie
Rietveld een pluspunt. ‘Het scheelt arbeid als we de kalveren
niet hoeven te onthoornen. Zo besparen we ook op dierenartskosten. Bovendien verwachten we dat hoornloosheid in
de toekomst steeds belangrijker wordt’, vertelt Kilan.
Op dit moment is ongeveer de helft van de runderen hoornloos en alle drie de stieren op de boerderij zijn heterozygoot
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Binnen drie weken na het kalven gaan de koeien weer bij de stier

belangrijke rol. ‘We voeren de koeien na het kalven bij met
een mengsel van mais en perspulp, een meelmengsel van
tarwemeel, maisgluten en soja, gras, tarwegistconcentraat
en mineralen. Zo blijft de melkproductie op peil en sterkt
de koe aan voor de volgende dracht.’

Vlees verkocht onder concept Natuurvlees
De koeien die niet drachtig worden, een dood kalf krijgen of
met een keizersnede afkalven, worden afgemest. Per jaar
mesten Kilan en Hans vijftien koeien af. ‘De koeien worden
hiervoor twee tot drie maanden op een afmestrantsoen gezet.
Als de koeien een gewicht van minimaal 500 kilogram karkasgewicht bereiken, worden ze geslacht door Janssen in
Someren en uitgebeend bij Kaldenberg’, vertelt Kilan. Het
vlees wordt verkocht onder het concept Natuurvlees. Dit
vlees is gecertificeerd met twee sterren van het Beter Leven
Keurmerk en altijd afkomstig van runderen die gebruikt zijn
voor Nederlands natuurbeheer. Het vlees is te koop in alle
filialen van Sligro, een groothandel in Nederland.
Ook oude of versleten koeien worden afgemest, bijvoorbeeld
als de uier minder goed is. Eén oude koe is er echter nog
In 32 jaar ging het bedrijf van nul naar 130 dieren

steeds: Frederique. ‘Ze is echt nog gaaf’, vertelt Hans trots.
‘Met een gewicht van bijna duizend kilogram is ze erg groot
en imposant. Het is bovendien een heel vruchtbare koe en ze
geeft goede nakomelingen. Ze kalft makkelijk en geeft veel
melk, waardoor de nakomelingen goed groeien. Frederique is
de grootmoeder van zeker de helft van onze populatie. Ze is
nu twaalf jaar oud en heeft al elf keer gekalfd; ze loopt bijna
elk jaar een maand in.’
Ook op de keuring doet ze het goed. ‘Ze is al een paar keer
kampioen geweest en heeft het predicaat preferent gekregen.
Ze zou alleen nog wat bespierder mogen zijn’, licht Hans toe.
Ook haar dochter Halique is een uitblinker. ‘In 2014 werd zij
kampioen vrouwelijk jong en algemeen vrouwelijk kampioen
op de nationale charolaiskeuring. Zij heeft meer bespiering
dan Frederique, maar is daarentegen wat minder groot.’
Eind oktober is Hans op de NVM in Mariënheem te vinden.
Hans: ‘Frederique, een kleindochter van Halique en een zoon
van Frederique gaan mee.’ De keuring is een goed pr-moment
voor het bedrijf en het ras. ‘Met de runderen naar de keuring
gaan is nodig om publiciteit te houden. Er komt regelmatig
een verkoop uit voort’, geeft Hans aan. Winnen hoeft daarvoor echter niet. ‘Op keuringen vooroplopen is leuk, maar
het gaat uiteindelijk wel om de kilo’s vlees’, stelt hij.

Langzaam gestart met overname
Hoe de boerderij in de toekomst verandert, is voor vader en
zoon nog een groot vraagteken. ‘Tijd en kosten blijven een
punt. Het is een hobby, maar het mag geen geld kosten. Dat
is altijd al de filosofie van onze boerderij geweest. We zijn te
groot voor servet, maar te klein voor tafellaken. Uitbreiden in
aantal runderen is op dit moment echter niet reëel. Doordat
de dieren verspreid staan over zo’n vijftien natuurgebiedjes
– soms maar twee dieren per gebied – gaat er veel tijd in zitten. Meer runderen in deze gebieden houden kost meer tijd
en dat hebben we niet. Bovendien is het rendement te laag’,
stelt Hans. ‘Bedrijfstechnisch loopt het nu efficiënt en goed.’
Eén toekomstplan is er wel: Kilan wil het bedrijf overnemen.
‘Met de overname zijn we langzaamaan al gestart. Als stierkalfjes van de moeder afgaan, rond een leeftijd van een half
jaar, worden ze eigendom van mij’, legt Kilan uit. ‘Ik verkoop
ze dan als dekstier of – als ze zo’n achttien maanden oud zijn
– als slachtstier. We doen dat expres vroeg, omdat we zo een
betere vleeskwaliteit halen. Gemiddeld zijn ze zo’n 450 kilogram, maar ik wil graag naar de 500 kilogram om een nog
beter rendement te halen.’ l
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