B E D R I J F S R E P O RTA G E

Franky Noppe en Griet Vandemaele
Met elf honderdtonners behoort het bedrijf van de familie Noppe uit Gullegem tot
de grootste leveranciers van
Gullegem
duurzaamheidstoppers in
Vlaanderen.
Aantal koeien:
Aantal stuks jongvee:
Melkquotum:
Hoeveelheid land:

70
60
700.000 liter
35 hectare

Franky Noppe

Er wordt al ruim twintig jaar gemengd gevoerd

Franky Noppe streeft naar hoge efficiëntie met
een optimale bezetting van de melkrobot

Automatisch
efficiënt melken
Elf koeien passeerden er al de 100.000 kg melk. Fokkerij draait
bij Franky Noppe en Griet Vandemaele uit Gullegem om duurzame en economisch en efficiënt producerende koeien. De filosofie
passen de melkveehouders toe in hun hele bedrijfsvoering.
tekst Annelies Debergh

H

et is rustig op het erf van melkveehouder Franky Noppe (41) en zijn
vrouw Griet Vandemaele (37). De drukte
van de dorpskern van Gullegem is hier
amper voelbaar. Toch is de impact van
het nabijgelegen centrum groot voor dit
melkveebedrijf. In plaats van groeien in
aantallen koeien zetten de melkveehouders twintig jaar geleden bewuste stappen in de richting van zuivelverwerking
en thuisverkoop.
‘Uitbreiding bij een dorps- of stadscentrum is altijd moeilijk. Daarom kozen
wij voor melkverwerking in plaats van
groei in een andere veetak’, vertelt
Franky Noppe. Van de zeven ton geproduceerde melk verandert een deel in
kwark, yoghurt, karnemelk, gewone
drinkmelk, roomijs en ijstaarten. ‘In de
zomer- en kerstperiode besteden we
driekwart van de arbeidstijd op ons bedrijf aan de melkverwerking. In de winter is dat de helft van de tijd. We hebben
genoeg werk voor drie personen.’
Het wegwerken van de arbeidspieken
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rondom de melktijden in de ochtend en
de avond was de reden waarom drie jaar
geleden een melkrobot werd geïnstalleerd. ‘We hadden vijf jaar geleden al beslist ooit voor automatisch melken te
gaan om flexibeler met de melkverwerking om te kunnen gaan.’
De overweging was breder, zegt Franky.
‘Bij een productie van meer dan 10.000
kg melk gemiddeld is het beter de koeien
aan het begin van de lactatie drie keer
daags te melken. Sociaal heeft dat een
enorme weerslag. Een melkrobot past op
dat punt perfect.’

Elf honderdtonners
Met elf koeien met meer dan honderd
ton op een veestapel van gemiddeld 65
melkgevende koeien scoort het bedrijf
bij de beste wat betreft aantal honderdtonners in Vlaanderen. Het is geen doel
op zich, zo blijkt. ‘Maar als er een koe tot
90.000 kg melk komt, dan probeer ik
haar ook wel verder te krijgen,’ voegt
Franky Noppe toe. Very en Tonic zijn en-

kele van de genoemde vaders. Van de
honderdtonners zijn er drie met moederdochterrelaties, voegt Franky aan de resultaten toe. ‘Verder zijn er geen bijzondere bloedbanden.’
Door het meermaals daags melken met
de robot steeg de productie naar 10.000
kg melk. ‘Met melklijsten van soms
12.000 liter is het niet gemakkelijker geworden om honderdtonners te scoren.
Hogere producties vergen ook meer
energie van de koeien.’
De sleutel tot het halen van hoge producties ligt in de selectie, geeft Franky
Noppe aan. Hij hecht veel belang aan een
functioneel exterieur en kiest daarom de
betere exterieurstieren uit. ‘Ik hoef geen
extreme melkstieren. Geef mij maar allroundstieren zonder extreme kenmerken. Daar kan ik als boer het beste mee
uit de voeten.’
De O Manzonen Goli, Cricket, Improver
en Legend maken samen met Outsidetelg Jeeves de ki-dienst uit. Van Mr Samuelo, Orcival, December en Olympic
lopen dochters in de stal, terwijl Jaboten Lord Lilybloed onder de oudere generatie koeien schuilt.

Striktere selectie op uier sinds robot

Separatie mogelijk na de robot

beter benutten. Een koe die te lang
melkt, kost tijd.’
In de overtuiging dat weidegang voordelen biedt, krijgen de koeien in het weideseizoen dagelijks vanaf zeven uur ’s morgens twaalf uur toegang tot de tien
hectare huiskavel. Het koeverkeer met
de robot houdt Franky Noppe op peil
met drinkwatervoorziening in de stal.
‘Ik voer ’s avonds. Zo nemen de koeien
overdag zo veel mogelijk gras op buiten.
Ze moeten niet met een volle buik in het
gras gaan liggen.’

Voederbieten voor meer vet
Behalve continu beweiden, probeert
Franky Noppe elk perceel gemiddeld
twee keer te maaien. ‘Van driekwart van
de weiden wordt in het voorjaar een eer-

ste snede afgehaald. Vervolgens wordt
naargelang de grasgroei af en toe de beweiding op één van de percelen even
stopgezet om een snede te maaien.’
Het teeltplan bevat naast 17 hectare gras
en 17 hectare mais ook een hectare voederbieten. ‘We blijven met voederbieten
werken’, klinkt het vastberaden. ‘Voor
een hoger melkvetgehalte en de smakelijkheid van het rantsoen zijn voederbieten ideaal.’
Het gemengde voer op de Natuurhoeve
bevat nog meer ingrediënten. Naast 30
kilo maiskuil en 10 kilo voordroogkuil
bevat het winterrantsoen tien kilo voederbieten, vijf kilo perspulp en vijf kilo
draf (bierbostel). Daarbij komt nog anderhalve kilo soja en mineralen.
Even lang al als het verwerken van de

Ligging biedt kansen voor hoeveverkoop

melk op het bedrijf plaatsvindt, voert
Franky Noppe met een voermengwagen.
Twintig jaar geleden was het bedrijf daar
vooruitstrevend in, inmiddels gebruiken
veel veehouders een voermengwagen.
Toch ziet de melkveehouder nog dagelijks het nut van deze investering in.
‘Met een gemengd rantsoen eten de koeien automatisch veel meer kilo’s droge
stof. Daarbij komt nog dat je met een
mengvoerwagen meer en veel gerichter
met bijproducten kunt werken.’
In de toekomst wil Franky Noppe de opslagcapaciteit van zuivelproducten uitbreiden. ‘Groeien in aantal koeien is op
korte termijn niet aan de orde’, zegt hij.
‘Het komt er voor ons bedrijf vooral op
aan om op elk managementonderdeel zo
goed mogelijk te scoren.’ l

Melksnelheid selectiecriterium
‘Ik houd de vervanging tussen twintig
en vijfentwintig procent’, zegt Franky
Noppe. Dat betekent dat een deel van de
vaarzen wordt verkocht en tot een kwart
van de koeien met kruisingsstieren
wordt geïnsemineerd. ‘Koeien met een
slechte melkbaarheid of met slechte benen of andere belangrijke fouten op het
exterieur krijgen consequent een witblauwe partner. Productie is minder een
criterium. Ik wil zo veel mogelijk probleemloze, noem het maar efficiënte
melkkoeien voor de melkrobot.’
Voor het efficiënt melken neemt ook
melksnelheid een plaats in bij de fokkerij op de ideale robotuier. ‘Omdat ik met
een volle bezetting zit, is melksnelheid
een selectiecriterium. Alleen door kortere melktijden kan ik de robot nog iets

Combinatie buis met voerhek:
aan de koe de keuze
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