B E D R I J F S R E P O RTA G E

Dirk Aelbrecht
Met een vast aantal
melkkoeien een maximaal bedrijfsrendement
behalen. Daar draait het
in de praktijk om bij Dirk
Aelbrecht uit Opwijk.
Aantal koeien:
Melkquotum:
Hoeveelheid land:
Melkproductie:

Opwijk

60
546.000 kg
40 hectare
9265 4,19 3,39

Dirk Aelbrecht en Maggy Vandenbroeck

Aelbrecht melkt in een 1 x 10 zij-aan-zij melkstal

Dirk Aelbrecht: ‘Waarom honderd koeien melken
als ik met zestig een goed inkomen realiseer?’

Kiezen voor een
bedrijfseigen koe
Economische kengetallen zijn leidend in de bedrijfsvoering van
Dirk Aelbrecht uit Opwijk. Hij realiseert een kritieke opbrengstprijs van 20,57 euro per 100 kg melk. ‘Het is niet omdat je een
kleiner bedrijf runt dat je onvoldoende rendement kunt halen.‘
tekst Annelies Debergh

I

n de tuin ligt een kalf van buxus met
een frame van kippengaas. Ook voor op
het erf prijkt een van zijn vele geconstrueerde koeien en stieren in betonijzer.
Melkveehouder Dirk Aelbrecht (42) uit
Opwijk is duidelijk gegrepen door zijn
vak en zocht in de creatie van ‘metalen
koeien’ zijn hobby.
Het maken van de ideale koe in ijzer
weerspiegelt de aandacht voor fokkerij.
Dirk Aelbrecht spreekt van een bedrijfsspecifieke koe. ‘Ik wil een koe fokken die
hier past en die voldoet aan mijn management’, zegt de Vlaams-Brabantse
melkveehouder. ‘De koeien moeten hier
binnen een heel simpele bedrijfsvoering
kunnen werken. Dat betekent dat ze het
in de weideperiode – van april tot einde
zomer – met zuiver gras en wat extra
mais moeten kunnen doen.’

Hoofdzakelijk ruwvoerkoeien
De 64 melkkoeien haalden in het afgesloten mpr-boekjaar gemiddeld 9265 kg
melk met 4,19% vet en 3,39% eiwit. ‘Het
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eiwit zou ik graag wat hoger zien’, legt
Dirk uit. Het rantsoen is eenvoudig en
verschilt in de zomer en de winter. ‘Wanneer ze op de weide lopen, krijgen de
koeien nog zeven kilo droge stof mais op
stal gevoerd. Dan daalt het eiwit soms
tot 3,30 procent en het vet tot 3,90 procent, terwijl in de stalperiode het eiwitgehalte gemakkelijk oploopt. Dat verschil zou kleiner kunnen als je in de
zomer bijproducten inschakelt. Dat laatste gaat dan weer in tegen mijn bedrijfsdoel om een eenvoudig management na
te streven.’
De melkkoeien produceren de melk het
jaarrond in grote mate op basis van zelfgeteeld ruwvoer. Zo wijst de boekhouding in de richting van 5870 kg ruwvoermelk per koe. ‘De voederbieten zijn daar
bijgeteld’, stipt Aelbrecht aan. In het
teeltplan last hij elk jaar een hectare voederbieten in, die naar rato van 13 kilo
per koe per dag worden gevoerd.
Het krachtvoerstation voorziet in krachtvoer en eiwitcorrector met een maxi-

mum van zeven kilo per dier per dag.
‘Om zo veel mogelijk ruwvoermelk te realiseren, probeer ik met de grasoogst een
zo hoog mogelijke kwaliteit te halen.
Goed gras is de belangrijkste slagingsfactor van een rantsoen. Ingekuild gras
moet van topkwaliteit zijn.’
Naast voederbieten omvat het teeltplan
20 hectare mais, 17 hectare weiden en
twee hectare Italiaans raaigras. ‘Ik streef
ernaar alle weiden zeker één keer te
maaien.’ Om het inkuilproces te sturen,
voegt Dirk een kuiladditief aan het gras
toe. ‘Dat doe ik nu al meerdere jaren en
ik ervaar een positief effect op de kwaliteit van de graskuil. Het kost me wel 25
euro extra per hectare.’

Kritieke opbrengstprijs
De bedrijfskengetallen en kostprijsberekeningen zijn leidend bij eventuele beleidskeuzes en beslissingen. Aelbrecht
vergelijkt zijn cijfers maar wat graag met
het gemiddelde van de boekhoudingen
van de gemiddeld grotere bedrijven. ‘Ik
wil kunnen concurreren met grote melkveebedrijven’, legt Dirk Aelbrecht uit.
De boekhoudgegevens van zijn melkveebedrijf komen opnieuw ter tafel om zijn
visie te bevestigen in cijfers. Bij de rendabiliteit op eigen vermogen prijkt 31,93
procent. De kritieke opbrengstprijs inclusief bedrijfstoeslag komt uit op 20,57
euro per 100 kg melk. ‘Het is niet omdat
je een kleiner bedrijf runt dat je onvoldoende rendement kunt halen.’
Op basis van de economische kengetallen probeert Dirk Aelbrecht investeringen al in vijf jaar af te lossen. Voor komende tijd plant hij een verlenging van
de ligboxenstal om alle melk- en jongvee
onder één dak te kunnen huisvesten.
Een ruimere ligboxenstal zou ook in extra uitbreidingsmogelijkheden voorzien.
Een echt grote aanbouw komt er niet. ‘Ik
houd het voorlopig liever op dit aantal
melkkoeien, zo raken de weiden evenmin overbevolkt en blijven alle productiefactoren in evenwicht.’

Bewust lage mechanisatiekosten, ook voor voeren

Aelbrecht wijst ook op de factor arbeid.
Hij wil het bedrijf straks helemaal alleen
rondzetten. Nu is er de hulp nog van zijn
ouders; zijn vrouw Maggy Vandenbroeck
is voltijds als onderwijzeres aan de slag.
‘Ik denk nu met één arbeidskracht en
zestig koeien een goed inkomen te realiseren. Waarom zou ik dan opeens honderd melkkoeien willen houden? Ik wil
vooral plezier houden in wat ik doe met
tijd voor hobby’s en ontspanning.’

Lage dierenartskosten
Het is volgens Dirk Aelbrecht belangrijk
op melkveebedrijven een koe te fokken
die bij de bedrijfsvoering past. ‘Een koe
mag niet bij het minste van slag raken.
Koeien moeten tegen een duwtje kunnen.’ Een productie van 10.000 liter
melk met goede gehalten, zo stelt hij
zijn ideale koe voor. In de O Mandoch-

Van april tot einde zomer melk produceren op rantsoen van gras en wat extra mais

ters komt dat ideaalbeeld terug. Aelbrecht somt lijsten op van enkele O Mantelgen met 10.000 kg melk en 3,7% eiwit.
‘O Mans kunnen overweg met gras en
eenvoudige rantsoenen. Het zijn koeien
die gemakkelijk doorgaan.’
De vervanging in de veestapel ligt op
twintig procent, waardoor ook vaarzen
naar andere bedrijven kunnen worden
verkocht. Naast de stieren Impuls, Camion van de Peul, Iota en Jerudo gebruikt Aelbrecht ook Windbrook, Fever
en Seaver. Functionaliteit moet in evenwicht zijn met productie en exterieur,
vindt de veehouder. Hij voegt er ook enkele vereisten op het vlak van secundaire
kenmerken aan toe. ‘Ik zoek niet extreem veel melk. Ik wil wel koeien die op
basis van goed ruwvoer vlot melk geven,
snel weer drachtig worden en aan het
eind van de lactatie ook voldoende con-

ditie hebben. Bij producties van meer
dan 10.000 liter kom je met een eenvoudig ruwvoerrantsoen niet weg en is
drachtig worden vaak moeilijker.’
Het fokdoel staat ook in het teken van
lage dierenartskosten, met aandacht
voor secundaire kenmerken en preventief handelen. ‘Als de dieren de droogstand ingaan, kijk ik de klauwen altijd
na en minstens één keer per maand pas
ik voetbaden na de melkstand toe.’
Ook het insemineren en eventueel opvoelen van koeien gebeurt in eigen beheer. ‘Het gebeurt wel vaker dat de dierenarts slechts één keer in de maand
langs hoeft te komen. Dan is het meestal
om benodigde diergeneesmiddelen af te
leveren.’ Dirk Aelbrecht glimlacht. ‘Als
ik de dierenarts bel en zeg dat het dringend is, dan weet hij dat het ook echt
nodig is om er snel te zijn.’ l
O Mandochter 6950, voorspeld op 10.082 kg
melk met 4,18% vet en 3,71% eiwit
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