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Koen, Mieke, Guy en Lea Op ’t Roodt

der jaren heel wat groter zijn geworden.
Gemiddeld meten ze nu 1,51 meter. Niet
dat hoogtemaat een fokdoel is, maar kleine dieren hebben we niet zo graag.’
Functionele kenmerken zijn het meest
belangrijk binnen het fokdoel. De fokkers gebruiken stieren als Denzel, Twister, Uhland, Goldwyn, Shottle, Bolivia,
Sidney en Roppa. ‘We willen sterke benen, goede uiers en dieren die goed in
balans zijn. We fokken geen extreme
showkoeien. Melken is nog altijd het eerste doel.’

In het kader van het 25-jarig bestaan bezoekt Veeteelt
een keer per maand opnieuw de personen achter een
bedrijfsreportage die in de afgelopen 25 jaar in Veeteelt heeft gestaan. De snelle groeier, de stopper of de
emigrant; ze komen allemaal aan bod.
In deel 3 het bedrijf van de familie Op ’t Roodt uit het
Antwerpse Geel. Na al die jaren blijft het bedrijf erg
actief in de fokkerij.

Aantal koeien:
Hectare:
Productie:
Favoriete stier:

1987
80
68
8600
Chairman

1994
2009
90
170
105
105
10.070
10.570
Blackstar Goldwyn

Zand in de boxen

Nieuwe stal brengt nieuwe perspectieven bij Guy en Koen Op ’t Roodt

Alles onder één dak
Fokkerij en groei van het bedrijf zijn twee rode draden door de
carrière van melkveehouder Guy Op ’t Roodt. Nu zoon Koen de
schouders mee onder de bedrijfsvoering zet, zijn er weer nieuwe
doelen. Dit jaar staat de bouw van een nieuwe melkveestal voor
180 koeien met drie melkrobots op het programma.
tekst Annelies Debergh

‘H

oe ver zal Guy Op ’t Roodt het als
zwartbontfokker in de toekomst
weten te schoppen? Zevenentwintig jaar
oud is hij, de enthousiaste en gemotiveerde veehouder uit de Belgische plaats
Geel.’ De opening van de bedrijfsreportage uit 1987 zou zo gekopieerd kunnen
worden naar het heden. De leeftijd is wel
wat opgelopen, maar het enthousiasme
en de motivatie zijn gebleven bij de inmiddels 48 jaar oude Antwerpse melkveehouder.
Behalve Guy Op ’t Roodt en zijn vrouw
Lea Vleugels werkt nu ook zoon Koen
(25) mee op het bedrijf. En een jonge
geest betekent weer nieuwe inzichten en
nieuwe plannen. ‘Binnenkort beginnen
we met de bouw van onze nieuwe melkveestal’, klinkt Koen ambitieus. Door de
bouwplannen kunnen de twee melkveestapels – in 2000 kwam het bedrijf van
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de buurman erbij – straks op hetzelfde
bedrijf en onder één dak worden gehuisvest. ‘De bedoeling is om onze koeien
ouder te laten worden’, vervolgt Koen.
‘Het wordt een stal met zand in de boxen
en drie Lely-robots. We willen doorgroeien naar 180 melkkoeien, zo zijn de robots maximaal benut.’

Diamant Holsteins
Fokkerij zette het bedrijf van de familie
Op ’t Roodt tot twee keer toe in de kijker
in Veeteelt. Net zoals in 1987 en in 1994 is
de liefde voor mooie en vooral productieve koeien gebleven. ‘Ook al is niet alles
meer zoals toen’, klinkt Guy Op ’t Roodt
matigend. ‘De laatste gespoelde koe dateert alweer van vijf tot zes jaar geleden.’
Ned Boydochter Delta Boy Diamant was
de eerste in de rij fokkoeien, vandaar ook
de naam van het bedrijf Diamant Hol-

Guy Op ’t Roodt
in 1994:
‘In fokkerij
moet je een
langetermijnpolitiek
volgen’
steins. Spoelingen met onder andere
Mascot vertrokken naar diverse Europese
landen. En ook Nederlandse stieren zoals
Jabot, Labelle en Celsius passeerden de
revue. ‘Ik gebruikte op dat moment vooral productiestieren. Daarna kwam de nadruk meer te liggen op duurzaamheid.’
Toen de basis van deze koefamilie eenmaal breder werd, viel de verkoop langzaamaan stil, stelt Op ’t Roodt. Ook sanitaire verwikkelingen zoals bse en mkz
bemoeilijkten een verdere fokkerijcarrière. ‘Fokkerij kost geld en je moet continu blijven investeren wil je onder de
aandacht blijven. We moesten onze prioriteiten stellen toen het tweede bedrijf
erbij kwam.’

Koeien die lang meegaan
Ondanks de krimpende aandacht voor
het tot waarde brengen van fokmateriaal

Guy Op ’t Roodt
in 2009:
‘Melken is nog altijd
het eerste doel’
hield de liefde voor shows en mooi vee
stand. Guy Op ’t Roodt: ‘Aan provinciale
en gewestelijke shows zijn we altijd blijven deelnemen. Sinds de komst van Koen
in het bedrijf hebben we de tijd om ook
weer aan de grotere shows deel te nemen. Je moet er natuurlijk ook de koeien
voor hebben.’
Recent resulteerde de deelname aan de
CRV Koe-Expo in Gent nog in een dubbele
zege bij de zwartbonte vaarzen. Gold-

wynzussen Diamant Golda en Diamant
Goldy haalden respectievelijk de kampioens- en reservetitel binnen. ‘Zes jaar terug hebben we de fokkerij over een andere boeg gegooid’, gaat de melkveehouder
verder. Hij verwijst naar de melkgevende
dochters van Stormatic, Allen, Titanic,
Champion, Derek, Mr Sam en Samuelo.
‘De productie hadden we wel, maar we
wilden er ook graag weer meer exterieur
bij fokken. We willen veel melk, maar tegelijk ook koeien die lang mee kunnen
gaan.’
Het rollend jaargemiddelde van de gemiddeld 170 melkkoeien op de twee bedrijven bedraagt ongeveer 10.600 kg met
3,95% vet en 3,38% eiwit. De laatste 51
vaarzenpuntingen resulteren in een gemiddelde exterieurscore van 83,5 punten. ‘Je merkt dat de vaarzen in de loop

Het quotum steeg in de afgelopen jaren
van 800.000 kg naar 1,4 miljoen kg. De
totale bedrijfsoppervlakte bleef sinds
1994 stabiel op 105 hectare. Guy: ‘We
hebben 40 hectare gras en 65 hectare
mais, teelten die we nu allemaal benutten voor onze veestapel.’
Qua mestwetgeving komt het bedrijf nog
niet in de problemen. ‘Met derogatie hebben we juist genoeg grond om onze mest
op af te zetten. Op dat punt is er erg veel
veranderd. Tot voor kort mochten we
mest aanvoeren, nu hebben we zelf nog
amper genoeg grond.’
Het melkveekoppel krijgt veel mais voor
de kiezen. Op drogestofbasis bestaat het
rantsoen uit 9,9 kg mais, 5 kg voordroogkuil, 3,6 kg perspulp, 0,9 kg draf (bierbostel) en 3,2 kg samengesteld krachtvoer. Koeien aan het begin van de lactatie
krijgen tot twee kilo lactatiestarter aan
het voerhek. Koen Op ’t Roodt: ‘Met de
robot willen we straks weer een lichter
rantsoen aan het voerhek geven. Door
het voeren van twee krachtvoersoorten
wordt het dan makkelijker om dieren individueel bij te sturen.’
Door een meer diergericht management
hoopt de familie Op ’t Roodt straks vooral de levensduur van de koeien te verhogen. ‘We kiezen in de nieuwe stal niet
voor een laag- en hoogproductieve groep,
maar willen ons richten op een vaarzenen koeiengroep’, verduidelijkt Koen. Het
stalconcept bevat drie dubbele rijen ligboxen met twee voergangen aan de buitenkant. ‘We kozen bewust voor zand in
combinatie met dichte vloeren, mestschuiven en een aparte mestsilo. Het belangrijkste is dat het de uiergezondheid
en het beenwerk ten goede komt. Daar
kun je veel mee besparen.’ Hun doel hebben vader en zoon Op ’t Roodt goed voor
ogen. Koen: ‘Met drie keer per dag melken en zand in de boxen moet het lukken
om de koeien in de toekomst langer te
laten lopen.’ l
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