Weidegang is volgens Peter De Smet uit Boekhoute niet meer zo
vanzelfsprekend. Vooral voertechnisch valt de methode steeds moeilijker in de bedrijfsvoering in te passen. ‘Omweiden is zoals twee
keer per week een andere graskuil aan de koeien voorschotelen.’

O

p de kronkelende weg naar het
Oost-Vlaamse Boekhoute ligt verscholen tussen bomen het melkveebedrijf van Peter De Smet (39) en Veerle Dieleman (34). Ook de ruime melkveestal is
door het vele groen bijna niet zichtbaar
bij het oprijden van het gezellige boerenerf. Achter een oude schuur doemt het rijzige gebouw op dat plaats biedt aan de 60

wikken en wegen wat kan en niet kan en
keuzen maken. Dieren ver van huis houden is praktisch niet haalbaar. Ik wil gewoon alles bij de hand hebben.’
Om de overschotten ruwvoer af en toe
weg te werken schakelt De Smet soms andere teelten in. Aangezien het overgrote
deel van de gronden onder beheersovereenkomst valt, bestaan sinds kort nog

Veerle Dieleman en Peter De Smet: ‘Door
het voeren van één totaal rantsoen komen
de betere koeien vanzelf bovendrijven’
wordt dan is het om constanter te kunnen voeren.’

Per perceel krijgen de koeien drie tot vier
dagen de tijd om het jonge gras af te vreten. Daarna is het de beurt aan het jongvee om de restjes op te halen. ‘Ik hou niet
van oude weiden. Die zijn goed voor jongvee en voor vleesvee maar niet voor melkkoeien.’ Het teveel aan gras wordt continu gemaaid. En dat heeft nog andere
voordelen. ‘Veel maaien is ideaal om de
nitraatresidunorm te halen.’
In zijn melkveerantsoen werkt De Smet
met een flink aandeel hooi en luzerne.
Naast deze droge producten komen ook
de traditionele gras- en maïskuil aan bod,
aangevuld met bijproducten zoals perspulp, geplette tarwe, maïsgluten, soja en
een mineralen- en vitaminenmengsel.
Om praktische redenen verviel sinds kort

het bijvoeren van krachtvoer in de melkput. ‘De krachtvoerbakken waren aan
hun laatste dagen toe en daarin opnieuw
investeren leek me geen optie’, bedenkt
de melkveehouder, die vroeger maximaal drie tot vier kg krachtvoer per koe
gaf. ‘Naar productie toe zal het waarschijnlijk niet beter zijn. Wel gaan we
daardoor per koe constanter voeren en
bijgevolg gelijkmatiger melken.’ De verandering vindt De Smet zelf een goede
ontwikkeling. ‘Door het voeren van één
totaal rantsoen zullen de betere koeien
straks waarschijnlijk vanzelf komen bovendrijven.’

Waslijst met stieren
Over het hele management zijn de keu-

Gewikt en ge wogen
Peter De Smet: ‘Weidegang is praktisch gezie n niet de beste oplossing’
melkkoeien en bijbehorend jongvee. De
stal is grotendeels leeg, de koeien zijn buiten en het jongvee staat rustig te herkauwen. Hij klinkt enthousiast wanneer de
veehouder zijn hebben en houden omschrijft. ‘Toen we deze stal bouwden, hebben we voor een klassiek voerhek en gewone zwevende ligboxen gekozen’, start
hij bijna verontschuldigend. ‘De meerkost was het voor mij niet waard.’
Diverse zaken werden bij de nieuwbouw
gewikt en gewogen. Enkel de boxbedekking lijkt De Smet niet echt te bekoren.
‘Matrassen zijn niet echt het goede systeem. Het is een stap in de goede richting
voor het comfort, maar de koe kan haar
vocht onvoldoende kwijt.’ Meer zaagsel
zou een oplossing bieden. ‘Om die reden
overweeg ik om achterin weer een balk te
bevestigen en boven de matten opnieuw
met extra veel zaagsel te werken.’

Beweiding in vraag gesteld
Sinds de start beslaat het bedrijf een oppervlakte van ruim 40 ha waarop de helft
maïs en de helft gras is verbouwd. Om zo
gemakkelijk mogelijk te werken houdt
De Smet alle dieren op de huiskavel. ‘Als
je alleen staat op het bedrijf moet je goed
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weinig alternatieven voor akkerbouw.
‘Als je bijvoorbeeld aardappelen verbouwt, krijg je problemen om aan de residunormen te voldoen.’ De Smet heeft bedenkingen bij het huidige, strenge
landbouwbeleid. ‘De overheid zou beter
kunnen evolueren van een controlerende naar een adviserende functie.’
Ondanks het extra werk kiest De Smet
na al die jaren nog steeds voor weidegang. Al lijkt het hem praktisch gezien
voor de koeien niet meteen de beste oplossing. ‘Het moeilijke is om bij het omweiden die kleine verschillen weg te
werken’, begint de melkveehouder bedenkelijk. ‘Dit beweidingssysteem is zoals twee keer per week een andere graskuil aan de koeien voorschotelen. Door
de verschillende groei-omstandigheden
krijg je telkens een ander soort gras en
kun je als veehouder onvoldoende juist
voeren.’ Niettemin erkent hij de voordelen van beweiden voor de gezondheid
van het vee. ‘Maar als er hier ooit gestopt
Emely 351 (v. Aaron), 91 punten
Productie: 2.03 305 9727 3,91 3,46
Island Hill Manouk 378 (v. Manat), 88 pnt.
Productie: 2.01 305 10.425 3,87 3,29

zen weloverwogen. Ook in de fokkerij
zijn de ingeslagen wegen doordacht. Het
stierengebruik is bij De Smet daardoor
opvallend veelzijdig. ‘Ik wil niet met enkel twee of drie stieren werken’, getuigt
de melkveehouder. ‘Per koe probeer ik
een beredeneerde keuze te maken.’ Zijn
lijstje van stieren die in het vat zitten bevat wel twintig namen waarbij het soms
om een restdosis of een kleine hoeveelheid sperma gaat. Bij het opsommen
komt het tot een heuse waslijst met namen als Jocko Besne, Aaron, December,
Lucky Mike, Eddie, Dynasty, Dawson en
Throne. Lightning krijgt kansen op zowel rood als zwart. ‘De kleur speelt voor
mij allang geen rol meer. Zwart en rood
mogen voor mij zelfs op één gemeenschappelijke fokkerijbasis.’
Hardheid in de benen en een degelijke
uier vormen naast de kruisbreedte de belangrijkste streefdoelen op het vlak van
exterieur. ‘Aan breedte in het kruis
hecht ik veel belang’, verduidelijkt De
Smet. Volgens hem zijn smalle kruisen
één van de problemen van de huidige
Holsteinfokkerij. ‘Ik wil breedte zien.
Als vaarzen op een leeftijd van twee jaar
voor het eerst moeten kalven, is het vaak
daar dat het knelt.’ Hoogtemaat maakt
weinig uit. ‘De koeien hoeven voor mij
niet erg groot te zijn. Ze mogen voor mij
gerust vijf centimeter kleiner meten.
Zolang ze maar goed in elkaar zitten,
geeft dat allemaal niets.’
Over exterieurfokkerij klinkt De Smet
overduidelijk. ‘Het is niet zo moeilijk
om veel exterieur in de koeien te fokken,’ verwijst hij naar het gemiddelde
van 86,6 punten voor totaal exterieur bij
de laatste 16 gepunte dieren. Het is veel
moeilijker om er daarnaast ook een economische productie onder te houden.’
Vandaar ook zijn persoonlijke voorkeur
voor koeien als Emely 351 (v. Aaron) en
Island Hill Manouk 378 (v. Manat), in
Vlaanderen één van de best geïndexeerde koeien, die exterieur en productie
goed weten te combineren. Het bedrijfsgemiddelde ligt bij De Smet op 10.470 kg
melk met 3,99 % vet en 3,25 % eiwit, een
productie waar volgens hem nog aan gesleuteld kan worden. ‘Vooral het eiwit
wil ik in de toekomst hetzij via fokkerij,
hetzij via voeding meer en beter gaan
ondersteunen.’ Perspectieven liggen
nog open en nieuwe doelstellingen worden bij De Smet verder uitgestippeld.
Annelies Debergh
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