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Willem Van der Bauwhede
en Ann Lein
Twee jaar geleden gooiden
Willem Van der Bauwhede
en Ann Lein het roer om. Van
witblauw mestvee ging het
naar blonde d’Aquitaines.

Woumen

: vleesveefokkerĳ en dierenartspraktĳk
Ras
: blonde d’Aquitaine
Aantal stuks
: 500
Aantal hectaren : 80
Activiteit

Willem Van der Bauwhede en Ann Lein

Videocamera’s bewaken hoogdrachtige koeien

Willem Van der Bauwhede: ‘Moeilĳke balans
tussen blondes en rĳke gronden’

Op nieuwe weg
Van pure afmesting van witblauwe runderen sloeg het bedrĳf
van Willem Van der Bauwhede en Ann Lein uit Woumen de
fokkerĳrichting in met Franse blonde d’Aquitaines. Met 500
runderen streeft het bedrĳf nu naar 250 kalvingen.
tekst Annelies Debergh

I

n twee jaar tĳd maakte de witblauwe
veestapel van Willem Van der Bauwhede (49) uit Woumen ruim baan voor
500 blonderunderen. Van zuivere afmesting ging het naar een bedrĳfsvoering met
ruimte voor fokkerĳ. Zo’n 250 kalvingen
zĳn op korte termĳn het doel. ‘Nadat we
Franse blondebedrĳven hadden bezocht,
leken we met witblauwvee op een einde
gekomen. Behalve liefhebberĳ zagen we
in het fokken van blonde d’Aquitaines
ook een nieuwe uitdaging.’
Met name zĳn partner Ann Lein (40), ook
dierenarts van beroep, blĳkt een fan van
het ras. ‘De schoonheid en de karakteristieken van deze dieren spreken me enorm
aan. Het is een sierlĳk ras.’

Weg van intensief
In mei 2007 kwamen de eerste blondes
aan. ‘We trokken verschillende keren
naar Frankrĳk. Met de hulp van collegafokker Frans Robberechts en de Franse
stamboekfokker Jean-Piere Delpech van
de coöperatieve ‘la guyenne blonde’ hebben we hoogkwalitatieve stamboekdieren voor de fokkerĳ geselecteerd op basis van gestalte, gewicht en karakter.’
Behalve in jongvee investeerden Willem
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en Ann ook in vĳftig oudere fokkoeien
en kocht het bedrĳf drachtige vaarzen
aan. ‘Zo bouwden we op korte termĳn
een veestapel op met dieren van allerlei
leeftĳden. Maar voorlopig is de gemiddelde leeftĳd nog altĳd erg jong. Op termĳn moet dat veranderen.’
De strenge selectie van vee voor de fokkerĳ betekent voorlopig een rem voor
een stĳging van de kuddeleeftĳd. ‘Fokdieren kalven altĳd één keer af. Op basis
van de conformatie van het kalf, de koe,
de pedigree en ook het karakter maken
we na het kalven telkens opnieuw een
selectie van die koeien waar we in de toekomst mee verder willen werken. De selectie is hier nooit af.’
De grootste zoektocht was die naar de
ideale afkalfconditie. ‘Terwĳl een witblauwdier juist intensief gevoerd moet
worden, is een rĳk rantsoen voor een
hoogdrachtige blondekoe niet geschikt
met het oog op een vlotte kalving. Een
blonde kweekt met niets. Dat staat in
contrast met de rĳkere bodems van deze
regio. Zelfs beweiden vormt bĳna een risico voor moeilĳke kalvingen.’
Sinds enige tĳd komen hoogdrachtige
koeien en vaarzen vanaf drie maanden

voor kalven op stal te staan met buitenbeloop. Van het rantsoen op basis van
perspulp, graszaadhooi en stro gemengd
met een vitamine- en mineralenkern
neemt deze groep koeien gemiddeld dertig kilo op. In de periode daarvoor krĳgt
het vee een rĳker rantsoen of toegang
tot de weiden. ‘Alle dieren, zowel op de
weide als in de stal, krĳgen krachtvoer
met laag eiwit en een dosis mineralenen vitaminekern verstrekt.’

Aangepaste faciliteiten
De afkalfstal bĳ Van der Bauwhede ligt
dicht aan huis maar toch enigszins los
van de rest van het bedrĳf. Een vangkraal, een reeks kalfboxen op stro, een
beperkte, maar robuust uitgevoerde
grupstal, een degelĳke keizersnedebox
met alle benodigde afkalfapparatuur en
andere verzorgingsmiddelen: het ziet er
hightech uit. De camera op rail met ruime inzoommogelĳkheden boven de afkalfruimte getuigt van een professionele
aanpak.
‘Op kleine schaal zou dit allemaal veel
moeilĳker zĳn, maar in mĳn ogen zĳn
aangepaste stallen en weiden met vangmogelĳkheden een noodzaak om goed
en vlot met blondes te werken.’ Willem
Van der Bauwhede verwĳst naar het karakter van het vee. ‘Blondes zĳn daarin
zo anders dan witblauwen. Als je met
twee personen koeien ophaalt, dan weten ze als vanzelf dat er iets niet klopt.
Blondes lĳken slimmer dan de rest.’
Wie achter op het bedrĳf loopt waant
zich bĳna op Amerikaanse bodem. De
grote hokken met overdekte voerkribben en geavanceerde vangmogelĳkheden geven het geheel een Far-West-achtige look. ‘Dat automatische hek is nog
maar pas geïnstalleerd’, legt Willem uit
terwĳl hĳ de werking demonstreert. ‘Bepaalde groepen kunnen zo bĳgevoerd of
gevangen genomen worden.’
Op de ruime buitenlopen is een aantal
groepen vergezeld van een stier. ‘We
hebben er nu veertien, denk ik’, klinkt
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Ingenieus automatisch vangsysteem

het al snel. Ann haalt er de nodige pedigrees bĳ en verhaalt als een volleerd
fokker de afstammingsgegevens van de
stieren. De mannelĳke foklĳnen zĳn
zorgvuldig geselecteerd op basis van pedigree, exterieur en karakter. Bĳ oudere
stieren wordt ook gekeken naar de nakomelingen. Het bedrĳf streeft ernaar om
binnen afzienbare tĳd zelf hoogkwalitatief vrouwelĳk fokvee te produceren.
Tussen de aanwezige stieren loopt onder
meer de nummer één van het selectiecentrum Casteljaloux: de fokstier Dinguot (v. Appolon), gefokt door Jean-Pierre
Delpech uit het Franse Les Amelins, die
recent zĳn nieuwe thuis vond in Woumen. Duc (v. Ronaldo), een fokproduct
van de familie Sazy uit Pauly, is een andere recente aanwinst tĳdens de Parĳse
SIA. Nog meer bekende namen uit de bakermat van het blonde d’Aquitaine weerklinken bĳ de opsomming van de pedigrees. Duvet (v. Theodule), Califano (v.
Valdo) en Capucin (v. Voltaire) zĳn stieren van de jongere generatie. De oudere
Robinson (v. Mikado) en Ulysse (v. Obispo) werden vorig jaar aangekocht.
‘We willen een brede fokbasis houden’,
reageert Willem op de vraag waarom het
aantal ingezette stieren zo oploopt. Wanneer alle pedigrees in de CRV-database
zitten, start het bedrĳf met het stieradviesprogramma om het risico op inteelt
uit te sluiten. ‘En we hebben ook een
aantal stieren die we weinig inzetten.
Als de eerste kalveren ons niet bevallen,
dan gaat de stier ook meteen weg.’
Het blĳft niet langer alleen bĳ investeringen in mannelĳke lĳn. Met de aankoop van Tifanie (v. Nireins), een dochter
van de keuringsvedette Javanaise van Patrick Sazy, slaat het bedrĳf nieuwe wegen in. De fors uitgegroeide dame krĳgt
veel lof toebedeeld. ‘Die koe willen we
gaan spoelen’, benadrukt Ann. En net
zoals in Frankrĳk zoekt het bedrĳf een
tiental normandes om de embryo’s op in
te planten. ‘Nog even en dan kunnen we
ook daarmee van start.’ l

Vangkraal met behandelbox aan het eind

Extensieve rantsoenen voor hoogdrachtig vee

Ruime afmestboxen met buitenbeloop
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