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Kris en Hilde Gansbeke
Met de bouw van een 2x20visgraatmelkstal investeerde
familie Gansbeke in arbeidsgemak. Melken van de 125 koeien en reinigen van de melkstal
kan nu in amper één uur.
Aantal melkkoeien:
Dagproductie:
Activiteiten:

Eksaarde

125
30 kg 4,2 3,6
melkvee, vleesvarkens
en akkerbouw

Hilde en Kris Gansbeke

Meer tarwe en eiwit voor hoogproductieve koe

Kris Gansbeke past met 125 melkkoeien nog consequent weidegang toe

Berekend groeien in melk
De herplaatsing van het bedrijf twintig jaar geleden maakte
weidegang ineens wel mogelijk voor de melkkoeien van Kris en
Hilde Gansbeke. Het op de weide lopen is intussen zo gewaardeerd dat ze er ook met 125 melkkoeien nog niet van afstappen.
tekst Annelies Debergh

A

ls het over het bedrijf gaat, komen
ook de kinderen Esther (15) en
Yannick (13) bij Kris (40) en Hilde (41)
Gansbeke mee aan tafel zitten. De landbouwactiviteiten in Eksaarde zijn een familieaangelegenheid. ‘Als we er op zondag met het gezin op uit zijn geweest,
dan hebben we de werkzaamheden in
korte tijd weer gedaan’, vertelt Kris. ‘Elk
heeft hier een vaste taak. Zo hebben we
de klus in een uurtje geklaard.’
Na ruim twintig jaar in het vak te zitten,
is Kris een doorgewinterde veehouder.
Het bedrijf herstartte begin jaren negentig op een nieuwe locatie na de opruiming van een groot deel van de veestapel
door leukose en een bedrijfsverplaatsing
door ruilverkaveling. Inmiddels telt de
veestapel 125 melkgevende koeien.

Financiering als uitgangspunt
Veelzijdigheid typeert het ondernemerschap van de familie Gansbeke. Zo investeerden Kris en Hilde in de loop der jaren
ook in een vleesvarkenstak. De verwerving van extra bedrijfsareaal was de
hoofdreden voor de overname. De afmest van vleesvarkens aan contractvoorwaarden betekende tevens extra spreiding. ‘Omwille van de bijhorende grond
en de waarde van de mestnutriënten was
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de overname een goede beslissing’, vindt
Kris achteraf. Het areaal ging van 55
naar 95 hectare en is intussen verder uitgebreid. ‘Ik zag vleesvarkens als een
nieuwe uitdaging. In mijn ogen is 125
melkkoeien in combinatie met vleesvarkens voor een man-vrouwbedrijf beter
haalbaar dan op twee locaties 250 koeien
melken.’
Na de overname van een tweede vleesvarkensbedrijf blijft groei ook voor de melkveetak aan de orde. De recente uitbreiding van de ligboxenstal en de nieuwe
melkstal passen in dat kader. ‘We hebben
nu 180 ligboxen, maar er is al vijf miljoen liter mestopslag voorzien. De volgende vijftig boxen kunnen in principe
met een volle vloer en dus goedkoper gebouwd worden. Ik probeer altijd de volgende groeibeweging voor te zijn.’
In 2009 ruimde de 2x6 visgraatmelkstal
baan voor een nieuwe 2x20 visgraatmelkstal. Kris: ‘We hebben daarbij vooral naar werksnelheid gekeken. Vanaf een
2x12 standsmelkstal kun je beter met
tweeën melken, maar dan kun je even
goed voor beide melkers van voldoende
melkstanden voorzien zijn en naar een
2x20 gaan. Nu zijn we na amper drie
kwartier melken en een kwartier reinigen ook echt klaar in de melkstal. Als

het aantal melkkoeien straks verder zou
toenemen, dan zijn we ook daarop al
voorzien.’
Nadenken over groei en optimalisatie
van het management is dagelijkse kost.
‘Ik heb meestal een rekenmachine binnen handbereik’, zegt Kris Gansbeke. Hij
voegt er lachend aan toe dat zijn vrouw
hem wel eens een wandelende rekenmachine noemt. ‘Ik heb altijd een plan
of een doel voor ogen en ik weet ook

Automatisch gestuurd koeverkeer

Hoogproductieve groep in nieuw ligboxengedeelte met drierijige opstelling

altijd wat de volgende stap kan worden.’
Achter elke investering schuilt stevig
denkwerk. Kris: ‘Ik probeer voor mezelf
een financieel plan uit te werken om te
zien of alles klopt en uitkan. Dat is ook
een sterk punt naar financiering toe. Als
je naar de bank stapt moet je een zekere
vastberadenheid en gedrevenheid uitstralen. En dan moet je er vervolgens
tweehonderd procent voor gaan.’

Weidegang kan en moet
Over de volgende groeistap is alweer nagedacht. Zo lost Kris het tekort aan voerplekken in de drierijige nieuwbouwstal
in de toekomst weer op door aanbouw
van een vierrijige stal met twee voergangen. En ook de mestsilo is tactisch ge-

plaatst, rekening houdend met een mogelijke uitbreiding van de stallen. Kris
verduidelijkt: ‘Bij groei worden we zo
niet snel gehinderd.’
Sinds de nieuwbouw zitten de koeien in
twee productiegroepen. De laagproductieve groep staat in de oude melkveestal,
de hoogproductieve groep in het nieuwbouwgedeelte. Het ruwvoer omvat maiskuil, graskuil en perspulp. De hoogproductieve groep krijgt standaard een
halve kilo eiwitkern en 1,25 kilo tarwe
meer dan de laagproductieve groep.
Weidegang blijft in de bedrijfsvoering te
allen tijde geïntegreerd. Kris klinkt daarover vastberaden. ‘In het verleden moesten we door gebrek aan een huiskavel
noodgedwongen zero-grazing en zomer-

stalvoedering toepassen. Met of zonder
weidegang heeft allebei voor- en nadelen. We hebben nu drieëntwintig hectare
huiskavel. We kunnen met weidegang
werken; waarom zouden we er dan geen
gebruik van maken?’
Voor de gezondheid van de veestapel
claimt Kris Gansbeke voordelen, maar
ook op het gebied van arbeid is over weidegang nagedacht. ‘De koeien lopen in
één groep op de weide. De selectiepoorten achter de melkput sturen ze na het
melken automatisch weer naar de juiste
groep.’ De weidegangperiode varieert.
‘Voor de hoogproductieve koeien stopt
het weideseizoen soms al eind augustus,
terwijl de laagproductieve groep nog
langer toegang tot de weiden krijgt.’

Efficiënt omgaan met tijd
Zelf ontworpen behandeltafels
per melker in de 2x20 visgraat

Werkgemak is belangrijk op de hoeve.
Zo komen het goed uitgedachte koeverkeer van en naar de melkput, de mogelijkheden voor automatisch separeren
van koeien en de computergestuurde en
melkgiftafhankelijke individuele krachtvoerbepaling ter sprake. Ook de twee
zelf ontworpen behandeltafels met alle
materialen voor het behandelen van
melkgevende koeien krijgt aandacht. ‘Alles staat in het teken van werksnelheid.
We willen zo efficiënt mogelijk met onze
tijd proberen om te gaan.’
Hoewel het aantal koeien stijgt, blijft
fokkerij een voorname rol spelen. ‘Gisteren heeft bijvoorbeeld een erg mooie
Boltonvaars gekalfd van een Shottlestierkalf, een kalf dat wellicht blijft om
eventueel voor de fokkerij in te zetten’,
vertelt Kris. Million, Bronco, Palermo,
January, Otto, Alexander, Jeeves, Duke,
Gerard en Legend completeren de stierenlijst.
‘Ik blijf houden van mooie koeien en stel
hoge eisen aan het exterieur. Voorwaarde is wel dat het functionele en economische koeien zijn. Het moeten in de eerste
plaats werkkoeien zijn, koeien die gemakkelijk melk kunnen geven.’ l
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