Wie gaat er schuil achter de naam Noël Van Leeuwe, nieuw lid van
de raad van commissarissen van CRV Holding? In dit artikel een
nadere kennismaking met deze Vlaamse melkveehouder uit
Sint-Margriete die als jurylid en voormalig lid van de foktechnische
commissie bekendheid geniet. ‘Mijn interesses gaan breder dan
fokkerij. Ik wil het boeren zo comfortabel mogelijk maken.’
p de schoorsteen prijkt een aantal
true types; een mooie herinnering
aan de drie honderdtonners op het
bedrijf van Noël (50) en Monique Van
Leeuwe in Sint-Margriete. Aan de wand
hangen foto’s van koeien. Van Nestlé bijvoorbeeld, de fraaie Ugela Belldochter die
in 2001 zegevierde tijdens AgriFlora. Het
moge duidelijk zijn, het hart van Noël
Van Leeuwe ligt bij koeien. De Vlaamse
melkveehouder maakte al deel uit van
het hoofdbestuur van VRV en trad onlangs toe tot de raad van commissarissen
van CRV Holding.

Cultuurverschillen
Van Leeuwe is geen onbekende in de
Vlaamse veeverbetering. ‘Ik ben ooit begonnen als jurylid, heb deel uitgemaakt
van de foktechnische commissie en ben
bestuurder geweest bij VRV.’ Zeker aan
zijn periode in de foktechnische commissie bewaart Van Leeuwe plezierige herinneringen. ‘Je kon er volledig je eigen gedachten zeggen en de combinaties van
stiermoeders en stiervaders aansturen.
Het hele fokprogramma bekeken we tot in
de laatste details.’ De Vlaamse veehouder
begint te glimlachen. ‘De dagen dat ik op
pad was om koeien te selecteren, beschouwde ik als vakantie. Dat zal ik wel
wel missen.’
Het commissariaat vergt andere vaardigheden dan de foktechnische commissie,
zoveel is Van Leeuwe na een aantal vergaderingen wel duidelijk. ‘Daar waren we
meer adviserend bezig. Nu mogen we
meebeslissen en gaat het ook veel meer

over financiële consequenties. Dat vind ik
enorm verrijkend. Mijn interesses gaan
breder dan fokkerij.’
Een vrachtauto van Cehave draait het erf
op in Sint-Margriete. Het bedrijf van Van
Leeuwe ligt op een steenworp afstand van
de grens met Nederland. De Nederlandse
cultuur is Van Leeuwe niet vreemd, zeker
niet omdat hij een Nederlandse moeder
heeft. ‘Nederlanders zijn opener en direc-
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Veehouders in
Nederland geen
Inet-fokkers meer

ter dan de Vlamingen, maar daar verschiet
ik niet meer van.’
Die cultuurverschillen tussen Nederland
en Vlaanderen ervaart Van Leeuwe niet als
een belemmering. ‘Ik heb ondervonden
dat er zeker ook wordt geluisterd naar de
Vlaamse inbreng. Nederland moet Vlaanderen niet domineren, maar ik geloof ook
niet dat dat gebeurt. Voor de buitenlandse
dochters van CRV geldt hetzelfde. We moeten niet aan kolonisatie willen doen, maar
rekening houden met de cultuur. Dat geeft
de meeste kans op een duurzame onderneming. Lagoa is er een goed voorbeeld van.’
Van Leeuwe is tevreden met de integratie
van Vlaanderen en Nederland. ‘Het verruimt je blik, zo’n fusie. Als Vlaamse boe-

ren hebben we een ganse stap gezet. We
zijn betrokken bij een serieuze coöperatie.
We kunnen de boeren iets aanbieden dat
zowel op korte als op lange termijn het inkomen garandeert. Zonder de fusie was
dat niet gelukt, zeker niet als de overheidssubsidies straks worden afgebouwd.’
Ook voor de witblauwfokkers ervaart Van
Leeuwe de fusie als positief. ‘De omzet van
het sperma is enorm gegroeid door de stijgende vraag naar stieren voor de gebruikskruising.’
Gebruikt Van Leeuwe zelf ook witblauwstieren op zijn bedrijf, dat 470.000 kg quotum en 55 hectare telt? Hij kan goed begrijpen dat andere veehouders daar vanwege
financiële redenen voor kiezen, maar bij
Van Leeuwe gebeurt het mondjesmaat. ‘Ik
onderken het economisch belang wel,
maar ik zie m’n koeien te graag en de verkoop van fokvee compenseert voldoende.’

Fokdoelen groeien naar elkaar
Door de contacten tussen Nederland en
Vlaanderen zijn de fokdoelen van de beide
landen naar elkaar toe gegroeid, constateert Van Leeuwe. ‘De Vlaamse veehouders zijn meer gericht op exterieur, maar
er is een tendens naar meer functioneel exterieur. Er komt een knik, de gezondheidskenmerken worden belangrijker. Ook in
Vlaanderen draait het steeds meer om
koeien die voldoende goed produceren en
makkelijk te managen zijn.’
Zijn eigen bedrijf illustreert die overgang
fraai. ‘Vroeger was onze fokkerij meer op
prijskampen gericht. Die waren rechtstreeks gelinkt aan selectie en verbetering.
Nu is het doel op ons bedrijf economische
koeien fokken die langleefbaar zijn. Ik
vind een mooie koe wel aangenaam, maar
alleen het zicht zegt niet alles.’
Wat gebruikt Van Leeuwe zelf ? Hij somt
een lijstje op: Rafael, Canvas, Dustin, Laurenzo, Kirby, December, Nevada en Olympic. ‘DPS is leidend en dan haal ik vooral de
duurzame stieren eruit met een voldoende goed exterieur en een mooie vet-eiwitverhouding.’
Nuanceverschillen tussen Nederland en
Vlaanderen in het fokdoel blijven er wel,

verwacht de nieuwbakken commissaris.
‘Dat is ook niet erg. In Nederland is er duidelijk meer aandacht voor de gehalten.
Stieren als Horst Harry, Grandprix en Kian
gaan er bij ons niet in. Dat heeft puur te
maken met het lage referentiegehalte van
de quota in Vlaanderen.’
De stierenkaart in Vlaanderen vermeldt
nog altijd stieren uit de fokprogramma’s
van Genes Diffusion en CRI. Van Leeuwe
noemt het een erfenis uit het verleden,
toen het fokprogramma in Vlaanderen
kleiner was. Blijft die buitenlandse aanvulling nodig? ‘Sommige Vlamingen denken
dat Nederlandse veehouders Inet-fokkers
zijn. Dat is niet meer zo, maar dat zit nog
wel in hun achterhoofd. In die zin vind ik
de stieren van CRI en Genes Diffusion een
goede aanvulling.’

Elke klant bedienen
Wat wil Van Leeuwe bereiken? ‘Ik wil het
veehouders zo comfortabel mogelijk maken. CRV is een van de weinige spelers op
de markt met een totaalpakket. Het zal
voor de concurrent niet zo gemakkelijk
zijn om dat aan te bieden. Een voornaam
punt van een coöperatie vind ik bovendien
dat we elke klant bedienen. Ik wil de gedachtegang van elke individuele veehouder meenemen.’
Wat wil hij het liefst doen in het bestuur?
Van Leeuwe houdt zich nog op de vlakte.
Hij zal in ieder geval niet degene in het bestuur zijn die vooroploopt. ‘Ik ben geen
spits. Ik ben niet iemand die dingen roept
om iets los te weken.’ Toch, Van Leeuwe
schuwt niet om zaken aan te roeren die
verbetering behoeven. De fokkerijman in
hem komt opnieuw aan de oppervlakte.
‘De export van ons product loopt wat
stroef. Dat moet soepeler kunnen.’ Bedachtzaam formulerend: ‘Het aanbod is
goed genoeg, maar we missen internationale stiervaders in de pedigrees. Die zijn
meer herkenbaar voor het buitenland en
daardoor gemakkelijker te verkopen. Ik
hoop dat het met de huidige generatie
proefstieren straks beter gaat.’
Inge van Drie
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