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Melkveehouder Noël Van Leeuwe neemt afscheid van CRV-bestuur

Van koe naar veestapel
Er komt een punt achter de bestuurscarrière van melkveehouder
Noël Van Leeuwe binnen fokkerijorganisatie CRV. Als hij achteromkijkt, beschouwt hij de groei van de bedrijven als belangrijkste
evolutie. ‘Het verder stroomlijnen van data biedt nog kansen.’
tekst Annelies Debergh

N

og enkele foto’s en trofeeën hangen
aan de wand. Het zijn er lang niet zo
veel meer als in de hoogtijdagen van de
prijskampen. ‘Aan fokveeshows nemen
we nu niet meer deel’, geeft Noël Van
Leeuwe aan. Samen met zijn zoon Sander
en vrouw Monique houdt hij 85 melkkoeien in Sint-Margriete. Daarnaast is hij
al jarenlang lid van de raad van bestuur
en de raad van commissarissen van CRV.
‘Fokken puur voor de prijskampen is al
lang niet economisch meer.’

‘Het heeft tijd
gekost om voldoende
draagvlak te vinden
in Vlaanderen’
En toch is het spoor van Noël Van Leeuwe
bij het voormalige VRV met prijskampen
getrokken. Hij begon als jurylid en deed
ook voorselecties voor de nationale show
in Brussel. ‘Vroeger stond veeverbetering
gelijk met prijskampen. Dat blijft belangrijk voor promotie en sociaal contact.
Maar in de praktijk tellen nu economie en
genomics. Fokkerij is op korte tijd enorm
geëvolueerd.’
Behalve in het gewestelijk bestuur kwam
Noël Van Leeuwe in de loop der jaren in
de foktechnische commissie terecht. Bij
de fusie en het ontstaan van CRV werd dat
de fokkerijraad en vervolgens kwam hij in
de raad van commissarissen. ‘Ook de sector is in korte tijd sterk veranderd’, blikt
hij terug. ‘In twaalf jaar tijd ging het aantal VRV-leden van 12.000 naar 6.000. Bedrijven worden veel groter om toch hetzelfde inkomen te halen.’
Die groei heeft ook consequenties voor

CRV. ‘Vroeger lag de aandacht op individueel koeniveau. Nu wordt de aandacht
steeds meer verlegd naar bedrijfsniveau
en het management van de hele veestapel.’ Hij wijst op de ontwikkeling van de
eigen melkveestapel van tien tot stilaan
bijna negentig stuks. ‘Bij een groeiend
aantal koeien per arbeidskracht is een
goed diermanagement noodzakelijk. In
het verder stroomlijnen van data liggen
nog kansen voor CRV.’

Meer koeien goed voor CRV
Het wegvallen van het melkquotum is
een andere ontwikkeling. ‘We zijn de quotumgeneratie.’ Van Leeuwe zag het melkquotum komen en nu weer gaan en dat
geeft hem een dubbel gevoel. ‘In België
heeft de quotumwetgeving er op een bepaald moment voor gezorgd dat we tien
jaar hebben stilgestaan ten aanzien van
onze buurlanden. Zoiets is onvergeeflijk.’
Het wegvallen van het quotum biedt wel
kansen. ‘Er komen meer koeien en dat is
goed voor de thuismarkt van CRV.’ Ook
voor de fokkerij heeft dat consequenties.
Van Leeuwe meldt de komst van het fokkerijkenmerk lactose en wijst op de keuze
van veehouders om meer op melk te selecteren. Maar als het over post-quotummelken gaat, blijft hij voorzichtig. ‘De
toekomst van de melk ziet er goed uit op
lange termijn. Maar dat we superrijk worden van melken, daar geloof ik niet in.’
Als het gaat over veranderingen waarmee
de sector de laatste jaren kreeg af te rekenen, noemt Noël Van Leeuwe de maatschappij die steeds meer over de schouder
van de boer meekijkt. ‘De inkijk van buitenaf is iets waar we als sector meer en
meer onze weg in moeten vinden. Veel
veehouders kunnen dat niet plaatsen,
maar het is belangrijk om daar rekening
mee te houden. Binnen CRV zijn we daar
proactief mee bezig.’

Een aantal fokkerijkenmerken kan daarbij helpen. ‘Het fokken op gezondheidskenmerken en de levensduur van de koeien zijn twee belangrijke ontwikkelingen
geweest waarvan het effect nog groter
wordt. Het antibioticagebruik komt verder onder druk. Door selectie op uiergezondheid kunnen we de veestapel daar
beter tegen wapenen. Maar ook op vlak
van vruchtbaarheid, klauwgezondheid en
straks ook voerefficiëntie liggen kansen.
Fokkerij biedt mogelijkheden. Veehouders moeten er alleen op willen selecteren.’
Binnenkort neemt Van Leeuwe afscheid
van al zijn bestuursfuncties binnen CRV,
ook in de plaatselijke afdeling. ‘Ik heb een
mooie opbouw gehad en nu is het tijd
voor de jonge generatie.’ Daarmee doelt
hij op zijn zoon Sander, die sinds kort in
het plaatselijk bestuur en de algemene
vergadering van VRV zit. ‘Ik heb altijd iets
willen doen naast mijn bedrijf dat ook een
meerwaarde kon hebben voor mezelf.’
De contacten met veehouders uit verschillende landen noemt Noël Van
Leeuwe positief. ‘Ik luister graag naar
mensen en kon zo veel contacten met
veehouders opbouwen. Ik heb niet alleen in Nederland, maar ook in Wallonië
veel veehouders ontmoet.’ Hij meldt
daarbij ook de steun vanuit het thuisfront, met name van zijn vrouw Monique, en de vele afgelegde kilometers.
‘Vroeger was Scheldewindeke ver met 65
kilometer. Afstanden zijn vandaag de
dag relatief geworden.’

Gehoord en gewaardeerd
Noël Van Leeuwe blikt positief terug op
de samenwerking met Nederland. ‘In
Vlaanderen leeft het idee nog steeds dat
wij niets te zeggen hebben in de organisatie’, zegt hij daarover. ‘Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat we gehoord en
gewaardeerd worden bij CRV. De samenwerking is altijd goed verlopen.’
De veehouder spreekt zijn waardering
uit voor diegenen die in de samenwerking hebben geloofd. ‘Voldoende draagvlak vinden in Vlaanderen heeft tijd
gekost, maar ik denk dat we daar nu
overheen zijn. Lang leefde de perceptie
dat CRV voor de modale boer was. Maar
dat is voorbij. Veehouders kiezen nu bewust voor hun eigen organisatie.’ l
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