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Maarten Adriaensen: ‘Wij streven geen
tienduizend kilo melk per koe na’

Melken in soberheid
Mais en gras zijn de enige ruwvoersoorten die de 55 melkkoeien
Greet, Jan en Maarten Adriaensen
Familie Adriaensen houdt
de veestapel bewust
roodbont. Rood verdient
Rijkevorsel
hun voorkeur door een
betere conditie en een
fractie meer eiwit.
Type bedrijf:
Aantal hectare:
Teelten:
Aantal melkkoeien:
Melkprod. per koe:

gemengd, melkvee en varkens
68
gras en mais
55
9360 4,60 3,44

G

een grassprietje te lang, geen kleurverschil in het egale en frisgroene
grasareaal, zo keurig ziet de huiskavel
van Maarten (21), Jan (44) en Greet (43)
Adriaensen uit Rijkevorsel eruit. Achter
de boerderij staat het vol met bont rode
koeien. Hier en daar trekt een enkele
zwartbonte de aandacht.
‘We hebben altijd wel een paar zwartbonten gehad’, vertelt Jan Adriaensen, terwijl
hij goedkeurend de veestapel overziet.
Een aantal is in het verleden aangekocht,
een aantal kwam erbij door het gebruik
van roodfactorstieren. ‘We letten wel op
kleur’, vult zoon Maarten aan. Hij verzorgt de melkkoeien en bijhorend jongvee, terwijl vader Jan de gesloten varkenstak voor zijn rekening neemt. ‘Roodbont
blijft toch iets vleesrijker. Zowel voor een
kalf als voor een koe haal je hogere verkoopprijzen. Roodbonten behouden ook
nog altijd een voorsprong op het vlak van
gehalten.’

Kiezen voor conditie
Weinig Antwerpse fokveeshows gaan
voorbij zonder deelname van de familie
Adriaensen. ‘Fokkerij is een hobby, de
liefhebberij hoort er evengoed bij.’ Maar-

van Jan en Maarten Adriaensen voorgeschoteld krijgen. ‘Als je
door goede graskuil minder eiwitkern voert in de winter, dan betaalt die extra arbeid zich in de zomer terug.’
tekst Annelies Debergh

ten verwijst daarmee ook naar de diverse
deelnames aan jongveeshows. Zijn vader
onderstreept de sociale dimensie: ‘In deze
regio hebben we een gezellige groep fokkers. Winnaars zorgen nog altijd voor
kampioensvieringen. Dat vormt een
mooie afwisseling op het dagelijks werk
op je bedrijf; je komt nog eens op andere
bedrijven en met andere veehouders in
contact.’
Stadeldochter 91 Reini vertegenwoordigde het bedrijf de afgelopen jaren op shows.
Kathy, een 89 punten Kiandochter uit de
proefperiode, is een andere bekende pupil. ‘Ze is nu voor de vijfde keer drachtig’,
vervolgt Jan Adriaensen. In haar derde
lactatie stond de Kiandochter borg voor
9578 kg melk met 4,55% vet en 3,51% eiwit in 305 dagen. ‘Met 1,55 m is het een
erg grote koe, maar er mankeert nog altijd niks aan. De benen zijn ongetwijfeld
haar sterkste punt.’
Met de kleine nuance over grote koeien
geeft de Antwerpse veehouder aan geen
grote koeien na te streven. ‘We willen gemiddelde koeien’, neemt Maarten over.
Hij behartigt de fokkerij. ‘De koeien moeten vlot in de ligboxen passen. Op prijskampen zijn grotere koeien vaak iets meer
geliefd, maar we fokken niet voor die
twee fokveedagen per jaar. In de stal moeten de koeien wel 365 dagen op een jaar
paraat staan.’ Goede benen en uiers vor-
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men voor Maarten de basis van de fokkerij. Veel capaciteit voor een grote en vlotte
ruwvoeropname komt daarbij.
Vanwege de afzet van fokvaarzen komen
er geen kruisingsstieren in het vat. Voor
de roodbonte kleur zorgen Canvas, Tequila, Zabing, Fabian en Savard. Van Cocktail
19 lopen beloftevolle vaarzen in de stal.
Kian sluit dat rijtje af. Maarten: ‘We hebben deze week nog enkele Kiandochters
gepunt. Echt hoge producties hoef je van
Kianvaarzen niet te verwachten, maar ze
geven zich ook niet weg in de eerste lactatie. Dat willen we bewust niet. Onze Canvasdochters zijn een goed voorbeeld. Ze
geven vlot veertig liter, maar behouden
toch goed hun conditie.’

Enkel gras en mais
‘Een productie van meer dan 10.000 kg?
Daar geloven we niet echt in,’ zegt Maarten beslist. Het rollend jaargemiddelde
van de 55 melkkoeien ligt op 9360 kg
melk met 4,60% vet en 3,44% eiwit. Vader
Adriaensen neemt het woord. ‘Dat is een
ideale productie. Als je doorgaat naar een
productieniveau van meer dan tienduizend zal het niet lukken om alles in eigen
beheer te houden. Dan moet je meer uren
tussen de koeien doorbrengen. Dat betekent keuzen maken. Nu doen we bijna
alle werk zelf. Mest rijden, mais zaaien,
noem maar op.’

Kiandochter Kathy, 89 punten
en in derde lactatie goed voor 9578 kg melk
met 4,55% vet en 3,51% eiwit

Behalve de loonwerker blijft ook de veearts liefst zoveel mogelijk van het erf. Ook
vanuit die visie hoeft de productie niet te
stijgen. ‘De veearts komt hier amper. Enkel voor het enten van vee of om bloed te
tappen.’
Op het bedrijfsareaal van 68 hectare wordt
voor de helft gras en de helft mais verbouwd. Van de mais vermarkt het bedrijf
een deel als korrelmais. De twee ruwvoerteelten vormen meteen ook de basisingrediënten voor het rantsoen van alle vee.
Soberheid is troef. ‘We voeren enkel gras
en mais, we kopen niets bij, noch perspulp, noch bierbostel’, verduidelijkt Jan.
De kwaliteit van het gewonnen ruwvoer
staat voorop. ‘Ongeveer elke 25 dagen

maaien we gras. Als het goed weer is, halen we komend weekend een derde snede
gras op. Meestal halen we een totaal van
zeven grassneden per jaar. Het is een arbeidsintensief systeem. Maar het loont: in
de winter krijg je daar veel voor terug.’
Ook de hoge krachtvoerprijs komt ter
sprake. ‘Als je door een kwalitatief goede
graskuil wat minder eiwit hoeft te voeren,
dan betaalt die extra arbeid van de zomermaanden zichzelf terug in de loop van de
winter’, stelt vader Jan. Het intensieve
graslandbeheer is hier een stokpaardje,
net als het lage krachtvoerverbruik dat
een gemiddelde van vier kilo niet overschrijdt. ‘Eigenlijk is het met koeien als
met varkens: het draait eerst om een goe-

de stal, dan volgen water en voer. Krachtvoer is het laatste onderdeel.’
De melkveestal is vooruitstrevend gebouwd. Met zijn achttien jaar doet het
complex nog steeds ruim en luchtig aan.
‘De boxen zijn 1,30 meter breed, de zijkanten 3,20 meter hoog. Dat was toekomstgericht bouwen. Sommigen verklaarden me toen bijna voor gek, iemand
vroeg zelfs of ik olifanten ging houden.’
Bij de maatvoering van de stal was uitbreiding meegerekend, een aanpassing die recent werd doorgevoerd. Grootschalig
groeien is hier echter geen overweging.
Jan Adriaensen: ‘Het sociale is voor ons
ook belangrijk. We moeten allemaal werken, maar je moet ook leven.’ l
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