Nieuwbouw melkveestal op basis van
Amerikaans concept
Geen voerhek maar een buis, een losgekoppelde melkstal en zand in de boxen,
het is slechts een greep uit de Amerikaans
getinte ideeën die de kolossale stal rijk is.
‘Zand is heilzaam voor de totale gezondheid van de koeien. Het vermindert ook
de overlast van vliegen. Zand is luxe voor
de koe.’ De keuze voor zand vergemakkelijkte ook de verhuizing van de ouderlijke
veestapel naar Chimay. ‘Of het nu om
koeien uit een potstal, bindstal of ligboxenstal gaat: op zand past elke koe zich
vlot aan.’
De positieve ervaring met zand sloop ook
de afkalfstal binnen. Behalve vier ingestrooide afkalfboxen zijn twee boxen van
een zandbed voorzien. ‘Zwakke of zieke
koeien kunnen zich op zand niet bezeren.

Wallonië is dat het nog een extensief gebied is. Hier is amper een probleem met
mest. Bij volledige benutting van de grond
is er zelfs een tekort van dertig procent.
Maar,’ vervolgt hij snel: ‘het is hier qua
normen wel even streng als in Vlaanderen.’
En ook de totale integratie in hun nieuwe
leefomgeving pakte het jonge koppel
meteen stevig aan. ‘Maar daar werk je
vooral zelf aan’, bedenkt Daniëlla. Zo
plande het koppel kort na de overname
van het bedrijf om ook in Chimay te trouwen. ‘We gaan nog graag terug naar
Vlaanderen, maar we maken ons geen illusies: uiteindelijk wonen en leven we
hier.’

Terug naar de portemonnee
Stefan en Daniëlla kijken met een zakelijke blik naar wat ze al verwezenlijkt

Stefan Van Rumst: ‘Ik ben nie t aan een land gebonden’

Amerika in Wallonië
Negen jaar geleden verruilden Stefan Van Rumst en Daniëlla Van Hul
hun Vlaamse thuisbasis voor het Waalse Chimay. Met beide handen
namen ze de uitdaging aan om hun nieuwe bedrijf sterk uit te bouwen. Sindsdien is het quotum van vijf ton bijna verdrievoudigd.

H

et bos net uit, de stad bijna in. Het
bedrijf van Stefan Van Rumst (30),
Daniëlla Van Hul (31) en hun kinderen
Sanne en Lauranne ligt op een boogscheut
van de stadskern van Chimay. De amper
twee kilometer brede en vruchtbare landbouwstrook die grensoverschrijdend Wallonië met Frankrijk verbindt, herbergt de
147 hectare grond die hun bedrijf rijk is.
Negen jaar geleden ‘emigreerde’ het stel
van het Oost-Vlaamse Waasland naar de
grensgemeente Chimay.
‘Vooral aan de grond moesten we ons aanpassen’, vertelt Stefan. Niet zozeer de
grondsoort – een zandleembodem – maar
wel de variatie aan verbouwde gewassen
betekende voor de nieuwe eigenaars een
grote uitdaging. De akkerbouwcoöperatie
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in het nabijgelegen Thuin bood een ideale
oplossing. De coöperatie verenigt ongeveer 11.000 hectare, waarvoor een fulltime-teeltbegeleider is aangesteld. ‘Dat
hielp veel bij de start, maar mijn focus
ligt op melkvee’, verwijst Stefan naar het
klassieke gras- en maisareaal. Als aanvulling daarop verbouwt hij op 14 hectare
suikerbieten en op 16 hectare tarwe. ‘Akkerbouw is belangrijk, maar ik verdiep
me liever in een sector die ik echt ken.’

Zand is luxe
Stefan en Daniëlla kijken terug op een erg
bewogen tijd. Zo verdween het aanwezige
vleesvee na de overname in 1997 en teisterde BSE de rest van de veepopulatie
twee jaar later. De herstart en de overna-

Stefan Van Rumst en Daniëlla Van Hul:
‘Op zand past elke koe zich aan’
me van zowel het quotum als de koeien
van Stefans ouders deed de nood aan een
nieuwe melkveestal groeien.
Met zijn stage op Amerikaanse bodem in
het achterhoofd verrees een stal van 36
bij 60 meter. De stal heeft aan één zijde
ligboxen voor melkvee en aan de andere
kant een potstal voor jongvee. Van Rumst
wijst naar de plaatsing van spanten en gebinten in het ingestrooide gedeelte. ‘De
stal is gebouwd met de mogelijkheid om
ook de potstal door ligboxen te vervangen.’

Zand biedt ook extra grip bij het rechtstaan.’
De aandacht voor het stalconcept drong
nog verder door bij de renovatie van de
oude melkveestal. Het gerenoveerde gebouw bevat de afkalfboxen, maar ook de
groep droogstaande koeien en de jongste
kalveren. ‘Die groepen wilden we bewust
dicht bij huis’, verklaart de veehouder. De
kalveren zijn gehuisvest in twee aparte
groepen. ‘De kalveren die blijven, komen
in deze stal terecht. De verkoopkalveren
bevinden zich om sanitaire redenen op
een andere plek.’

hebben en wat de toekomst brengt. De
recente kleine aanwinst van 18.880 kg
melkrechten uit het quotumfonds komt
ter sprake. Stefan sluit verdere groei niet
uit. ‘Net als managers uit andere sectoren

moeten we groei houden in ons bedrijf.’
Een economische uitwerking van groeiplannen staat bij het koppel hoog aangeschreven. ‘Kijk maar eens buiten onze
sector. Elke onderneming neemt strategisch economische beslissingen. Dat doen
we in de landbouw nog veel te weinig.’
De economie is voor Van Rumst ook leidend voor de fokkerij. ‘Ik wil geen stieren
gebruiken omdat velen het een goede
stier vinden. Nee, ik wil meer naar de portemonnee kijken.’ De melkveehouder
doelt daarmee niet zozeer op de kostprijs
van de rietjes. Hij verduidelijkt zijn visie
met een voorbeeld. ‘Ik stel nu vast dat het
vetgehalte een te laag niveau bereikt’, verwijst hij naar het jaargemiddelde van
9419 kg melk met 3,90% vet en 3,38% eiwit. ‘Dat moet opnieuw omhoog.’
Het fokdoel omvat niet alleen de gehalten, maar ook melkproductie, uiers en
benen. Blackstartelg Jevina, resultaat van
een door Stefans vader aangekocht embryo uit Knoxland Bell Elizabeth, is een
afspiegeling van dat ideaalbeeld. In elf lactaties reikt haar levensproductie over
137.000 kg melk. Ondanks haar gezegende leeftijd en haar kleinere postuur weet
de gitzwarte Blackstardochter zich prima
te redden tussen de dochters van Aero
Wade, Jocko Besne, Montagne, Cash en
Aaron. Voor de toekomstige generatie
kiest Stefan uit rietjes van Hammer, Garrison, Hanno, Damion, Lucky Mike en
Ford. ‘Ik ben niet aan een land gebonden,’
besluit hij lachend. ‘Geef mij maar genetica uit de hele wereld.’
Annelies Debergh

Blackstardochter Jevina produceerde al ruim 137.000 kg melk

Waarom Wallonië?
‘Mijn vrouw wilde in elk geval in België
blijven’, luidt het antwoord van Van
Rumst op de vraag waarom niet NoordAmerika of Oost-Europa hun bestemming
werd. Vlaanderen bleef evenmin een optie. ‘Mijn vader was nog te jong om te
stoppen.’ En overname van een ander
Vlaams bedrijf bleek te duur. Van Rumst
verwijst naar de kostprijs van de productiefactoren zoals gronden en quota in het
Vlaamse landsgedeelte. ‘Het voordeel van
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