Op de bank met...

TEKST JOS THELOSEN BEELD KOOS GROENEWOLD

vleesvarkens en kippen. “Mijn vader zei
altijd dat ik geen boer moest worden, want
daar zat geen toekomst in. Daarom ging ik
naar de LTS en ben ik daarna gaan werken
Stan Quinten (Varkens.nl 10)

als automonteur en APK-keurmeester. Een

geeft het rubrieksstokje door

mooi beroep, maar het liefst was ik var-

aan Dik van Veldhuizen. De

kenshouder geworden. Mijn hart ligt bij het

50-jarige veehouder uit Ede

werken met dieren en de vrijheid van het

heeft zich gespecialiseerd in

boerenbestaan.”

het houden van dieren met

Toen hij met Henny trouwde, verkasten

een Beter Leven-keurmerk.

ze samen naar Ederveen. Bij die woning

Na 1-stervleesvarkens begint

stond een stalletje voor 90 vleesvarkens.

hij met de productie van

Het verzorgen van die dieren deed hij erbij.

2-sterrenrundvlees. Het

“Mijn vader wilde nooit écht praten over de

bruist op het nette erf.

toekomst van zijn gemengde bedrijf, maar ik
wilde het niet dood laten bloeden. Toen mijn
ouders te kampen kregen met gezondheidsproblemen, veranderde de situatie”, vertelt
hij. “Op mijn 38e zijn we met z’n vieren in
een maatschap gaan samenwerken.”
De koeien gingen eruit en in 2010 werd een
nieuwe vleesvarkensstal gebouwd. Eigenhandig werd het woonhuis gerenoveerd.

MIJN HART LIGT BIJ HET
WERKEN MET DIEREN
EN DE VRIJHEID VAN HET
BOERENBESTAAN’

Deze klus nam twee jaar in beslag. Henny:
“Alles wat je zelf kunt doen – zoals schilderen – levert meer op dan dat je verdient met
een baan buitenshuis.” In 2012 gingen ze
bij het bedrijf wonen. Dik werkte intussen
gewoon door bij het garagebedrijf. Maar toen
zijn vader overleed en het bedrijf was opgeschaald naar 2.400 vleesvarkens, werden
knopen doorgehakt. In 2017 zegde Dik na 33
jaar zijn monteursbaan op. “Alle ballen in de
lucht houden, dag en nacht werken en er zijn
voor je gezin viel niet meer te combineren”,
bekent hij. “Nu heb ik de tijd om alle dingen
secuur te doen en samen met mijn creatieve
vrouw en kinderen op nieuwe plannen te

Dik van Veldhuizen gaat voor het schoon produceren van vlees met sterren

broeden.”
te werken, maar met het klein beginnen

zegt Dik. “Een familiebedrijf run je samen,

De passie voor techniek en sleutelen is ech-

‘We doen alles samen’

met het produceren van twee sterren rund-

ook het gezinsleven speelt een belangrijke

ter niet uit Diks leven verdwenen. Zo heeft

vlees in het concept Bief Select”, zegt Dik.

rol daarin.” Dik en Henny hebben samen

hij de originele motor van een Deutz-Fahr

“Hierdoor kunnen we zelf onze 14 hectare

vier dochters en vooralsnog ziet het er niet

opgevoerd van 150 naar zo’n 650 pk. Met

landbouwgrond weer in beheer gaan nemen

naar uit dat er bedrijfsopvolger is.

‘Secret Power’ neemt hij 15 tot 20 keer per

‘U bent hartelijk welkom op ons bedrijf.’ Dat is een van de tekstbordjes op een schuurmuur op het erf
van Dik en Henny van Veldhuizen. De entree in onberispelijk. De oprit, de typisch Veluwse boerderij,
de tuin, de schuren en drie stallen met rijtjes voersilo’s. Met veel aandacht, zorg en hygiëne produceren
ze varkensvlees met één ster. “We blijven ons onderscheiden en gaan uitbreiden met een exclusieve
vleesveetak”, zegt Dik. “Ik hoop levenslang met dieren te werken.”

en meer circulair worden: snijmaïs en stro

Dat weerhoudt hen er niet van te blijven

jaar deel aan NTTO-wedstrijden. Regelmatig

benutten voor de 36 Limousines of Blonde

innoveren. Dik was één van de eerste var-

boekt hij ergens in den lande een ‘full pull’

d’Aquitaines.”

kenshouders in Nederland die startte met

en belandt hij met de bijna 4,5 ton zware

“Het is iets nieuws voor ons. Daarom starten

het HyCare-concept. “Ik was al gewend

krachtpatser in de finale bij een wedstrijd

we klein. Eerst de kneepjes van het vak eigen

om secuur en hygiënisch te werken. Toen

tractor pulling. “Maar ik krijg steeds meer

maken en zien of we wat kunnen doen met

ik werd gevraagd voor een pilot paste mij

concurrentie uit eigen gelederen. Sinds dit

de afzet van het onderscheidende rundvlees

dat naadloos. De nieuwste stal is in 2016

jaar zit onze dochter Janine ook achter het
tractorstuur.”

in de buurt”, licht Henny toe. “Ik verheug

compleet HyCare gebouwd, de oudere stal is

Alles bij het familiebedrijf ziet er even keurig

aanschuift. “Maar als alles volgens plan

risch Nederland – vooruit willen. “Jarenlang

me al op die bruine koppies in de nieuwe

aangepast.”

uit. Maar als je echt goed kijkt, zie je dat het

verloopt, gaat die nog voor 2020 grotendeels

produceren we al varkensvlees met één ster

potstal.”

dak van de middelste stal is overgroeid met

tegen de vlakte om plaats te maken voor een

van het Beter Leven-keurmerk, maar we

Direct is duidelijk dat alles wat er bij hen

Sleutelende boer

mos. “Die voormalige kippenschuur is nu

open frontstal.”

willen extra waarde toevoegen aan ons be-

gebeurt, in goed overleg gaat. “We bespre-

Het houden van dieren zit in Diks genen.

Meer weten over de visie van Dik van

nog in gebruik als de reststal voor de vlees-

Hiermee bewijst de familie Van Veldhuizen

drijf. Niet door een grote vleesvarkensstal bij

ken werkelijk alles met elkaar, ontwikkelen

Hij is geboren op deze bedrijfslocatie tussen

Veldhuizen op het houden van Beter

varkens”, zegt Dik terwijl zijn vrouw Henny

dat ze – ondanks roerige tijden voor agra-

te bouwen en nog langer tussen vier muren

plannen en maken duidelijke afspraken”,

Ede en Lunteren. Zijn ouders hadden koeien,

Leven-dieren? Lees het op varkens.nl
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