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Op bezoek bij een witvleeskalverhouderij  

 

Nu het aspergeseizoen is begonnen, kom je ook weer wat vaker het kalfsvlees tegen op de 

menukaarten van Nederlandse restaurants. Het is een heerlijke combinatie. Maar: wat 

weten we eigenlijk van kalfsvlees af? Een mooie aanleiding om voor deze vierde editie van 

deze rubriek eens op bezoek te gaan bij Arie Delissen in Erp. Samen met zijn ouders en zijn 

broers Ton en Jos runt hij twee witvleeskalverhouderijen: in Erp en Elsendorp. 

 

Eerste vraag: hoe komt het eigenlijk dat je zo weinig kalfsvlees ziet op de menukaarten in 

Nederland? En sowieso: ook in veel slagerijen kun je geen kalfsvlees kopen. “Ja, bijzonder is 

dat hè?”, zegt Arie Delissen. “Terwijl Nederland sinds vorig jaar de grootste producent in 

Europa is van kalfsvlees. Het is vooral een exportproduct. In veel landen zweren ze bij het 

malse kalfsvlees; en dan vooral het witvlees, dat nog voller van smaak is dan het rosé 

kalfsvlees. Maar ja, je kent Nederland: ons ben en blijft toch een beetje zuunig ... En kalfsvlees 

is nu eenmaal wat duurder dan het meeste andere vlees.” 

 

Persoonlijke aandacht 

Mooi om eens door de drie stallen te lopen van de familie Delissen. Arie kennen ze, de 

kalveren. Dat zie je. Ze komen naar voren gelopen in hun hokken en steken hun kop over de 

rand heen. Mij kennen ze niet. Ze reageren schrikachtig als ik binnenkom. “Is niet persoonlijk, 

hoor,” lacht Arie. “Jij bent een vreemde in de stal. Dat zien ze.” 

In de drie stallen in Erp staan 1.400 kalveren, in Elsendorp nog eens 2.100. “Die arriveren hier 

allemaal tegelijk. De eerste paar weken, de kraamtijd zeg maar, zijn dan ook enorm hectisch. 

De kalveren hebben de eerst twee weken ieder hun eigen hok en krijgen daar persoonlijke 

aandacht van ons. Daarna verdwijnen de hekjes en staan ze met zessen in een hok. Als ze een 

half jaar oud zijn, gaan ze hier allemaal tegelijk ook weer weg. Dan gaan ze naar de slachterij.” 

Even voor de duidelijkheid: het zijn allemaal stieren. Toch? “Ja, koeien moeten kalveren krijgen 

om melk te kunnen blijven geven. Dat is net als bij mensen. Vrouwen kunnen alleen 

borstvoeding geven als ze zijn bevallen. De vrouwelijke kalveren  houden de koeienboeren 

vaak zelf of gaan naar een jongveebedrijf. Die gaan later zelf melk geven. De stieren gaan weg. 

Die geven geen melk. Daar kan een koeienboer dus niks mee. Een groot deel van die stieren 

komt zo in de kalverhouderij terecht.”  

 

‘Zo simpel is het’ 
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In de gemeente Veghel zitten relatief weinig witvlees kalverhouderijen. Een acht à negen, 

schat Ad Delissen. Vijf daarvan zitten in Erp. Ad en Antonet Delissen startten hun 

kalverhouderij midden jaren zeventig in de Hoek in Erp. Met een kleine 600 kalveren destijds. 

Het echtpaar krijgt vier kinderen: een dochter en drie zonen. “Alle drie de zonen hebben we 

helemaal vrij gelaten in hun beroepskeuze”, vertelt Antonet. “Alle drie hebben ze ook bij een 

baas gewerkt, niet eens in de agrarische sector. Maar alle drie zijn ze toch weer terug gekomen 

bij de kalveren.” 

Arie weet wel waarom: “Er is niks zo mooi als met kalveren werken. Ik miste dat vanaf de dag 

dat ik uit huis ging werken. Het is flink werken. Zeven dagen per week. Maar dat doe ik met 

liefde en plezier. Het is prachtig om telkens weer sterke kalveren groot te brengen. En ja, daar 

komt meer bij kijken dan veel mensen denken. Een kalf moet gezond zijn en lekker in zijn vel 

zitten. Anders groeit hij niet. Zo simpel is het. En dus moet hij kunnen bewegen, moet hij goed 

eten krijgen en moet het klimaat in de stallen constant op peil zijn. Dat zijn allemaal factoren 

waar je als boer invloed op hebt.” 

En op de prijs? Heeft de kalverboer daar ook invloed op? “Tot op zekere hoogte wel. In de 

kalverhouderij is het gebruikelijk dat er op contractbasis wordt gewerkt: de kalveren zijn niet 

van ons, maar meestal van een melkpoederfabrikant; in ons geval van Denkavit. Ze worden 

hier dus letterlijk gestald. Wij brengen de kalveren groot. Dat is onze taak. Hoe beter we dat 

doen, hoe sterker we in de onderhandeling staan. Nadeel van dit systeem is inderdaad dat je 

niet helemaal vrij ondernemer bent, voordeel is dat vraag en aanbod redelijk onder controle 

zijn, omdat maar een paar partijen de hele markt regisseren. Dat houdt de prijs op peil en 

houdt de sector tot op heden redelijk gezond.” 

 

In balans 

Het loopt intussen tegen half zes. De kalveren beginnen zich te roeren. Arie lacht. “Meestal 

voeren we ze tegen vijf uur. Dan krijgen ze melk. Die lengen we hier trouwens zelf aan. 

Daarom ook vind je verschillende silo’s voor de stallen. In de ene silo zit poeder, in de andere 

vloeibaar vet, in weer een andere zit wei. Twee maal daags krijgen ze melk, de rest van de dag 

kunnen ze onbeperkt ruwvoer eten. En je ziet: ze spelen de hele tijd. De beesten hebben het 

goed hier. Het is net een hotel, zeg ik vaak.” 

Arie is 31, de jongste van de 3 gebroeders Delissen. Zijn toekomst ligt in de kalverhouderij, zo 

heeft hij besloten. De ruwe plannen liggen intussen klaar om op termijn twee van de huidige 

stallen te vervangen door nieuwe: “Met 2.000 kalveren zitten we hier wel aan de max. Maar 

dat is prima. Met dat aantal moet alles goed in balans kunnen zijn. En als je dan de hele dag zo 

tussen de kalveren kunt zijn, wat wil je dan nog meer?”  


