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

Familie Lahousse
Door een nieuw ligboxengedeelte aan de bestaande
melkveestal verruimde het
aantal ligplaatsen voor de
melkkoeien van de familie
Lahousse.
Aantal koeien:
Aantal ligboxen:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:
Andere activiteiten:

Elverdinge

96
170
11.550 4,55 3,37 2914 ejr
100 hectare
akkerbouw, vleeskippen

Robert, Marleen, Dries en Veerle Lahousse

Geïsoleerd dak zonder lichtplaten

Dries Lahousse: ‘We overschrijden het quotum met maximaal tien procent’

Bouwen aan de toekomst
De aanblik van het Zomerbloemhof van familie Lahousse veranderde het afgelopen jaar volledig. Met een tweede generatie
mee aan het roer verruimde de toekomstvisie. Het aangebouwde
nieuwe ligboxengedeelte voorziet alvast in groeimogelijkheden.
tekst Annelies Debergh

D

e nieuwe vleeskippenstal en aardappelloods vallen al op ruime afstand
op. Het afgelopen jaar timmerde de familie Lahousse bijna letterlijk aan de toekomst van het bedrijf. Ook in melkvee
werd fors geïnvesteerd met de aanbouw
van een nieuw ligboxengedeelte achteraan de oorspronkelijke melkveestal.
Elk van de genoemde bouwprojecten dateert van afgelopen jaar. ‘We hebben de
voorbije periode veel in het bedrijf geïnvesteerd’, onderschrijft Robert Lahousse
(55) de uitbouw van de diverse takken op
het gemengde bedrijf. Sinds twee jaar
boeren hij en zijn vrouw Marleen Devos
(50) in een vennootschapsvorm samen
met zoon Dries Lahousse (26). Inmiddels
stapte ook de vrouw van Dries, Veerle
Lagache (26), in het bedrijf. ‘We wilden
door die investeringen het bedrijf in één
keer klaarzetten voor de toekomst.’

Derde in mpr-statistiek
Een rondleiding leert dat voor zowat
elke activiteit de capaciteit is verdubbeld. Zo telde de oude melkveestal een
totaal van 63 ligboxen, sinds de aanbouw
zijn dat – met de ligplaatsen voor droge
koeien meegerekend – 170 ligboxen geworden. Wanneer het over koeien gaat,
neemt Dries het woord. ‘Vorig jaar zaten
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we al met een forse overbezetting en waren we door plaatsgebrek genoodzaakt
vaarzen te verkopen. Dit jaar kunnen we
ze wel zelf aanhouden.’
De voormalige overbezetting is opmerkelijk wanneer daar de cijfers van de
mpr-prestaties van de koeien van het afgelopen boekjaar naast komen. De 83
melkkoeien realiseerden het voorbije
boekjaar een rollend jaargemiddelde van
11.550 kg melk met 4,55% vet en 3,37%
eiwit, goed voor 2914 ejr. Met dat resultaat haalde familie Lahousse een derde
plek onder de Vlaamse mpr-bedrijven.
‘Het is geen doel om hoog in de productiestatistieken te komen, maar we proberen wel elk aspect van de bedrijfsvoering
zo goed mogelijk te doen’, zegt Dries
over de hoge score.
In het verleden scoorden de koeien al vaker een plek tussen de hoogste mpr-bedrijven. Dries schrijft de hoge cijfers dit
jaar onder meer toe aan het inschakelen
van een mengwagen in het voertraject
waardoor de gehalten nu hoger liggen.
‘Het ene jaar lukt het beter dan het andere om goede cijfers neer te zetten’, relativeert hij. ‘Vorig jaar liep het bijvoorbeeld ook met de vruchtbaarheid
opvallend goed. De tussenkalftijd verkortte met 20 dagen tot 403 dagen. Dat

kan zo weer veranderen. Een goede tussenkalftijd handhaven blijft moeilijk.’
Door de extra huisvestingsmogelijkheden dikte de melkveestapel inmiddels
aan tot de huidige 96 melkkoeien. ‘We
hebben nu meer vaarzen aan de melk en
verkopen voorlopig alleen mannelijk
fokvee’, stelt Dries. Ongebreideld doorgroeien is niet aan de orde. ‘We willen
berekend groeien en gaan niet zomaar
zonder melkquotum de rest van de stal
vullen. Voorlopig houden we het op tien
procent overschrijding.’

Spruiten op het menu
Naast de honderdvijftig ligboxen die uitkijken op de melkput, voorzien twintig
ligboxen in de huisvesting van droge
koeien. Vier extra stroboxen – waarvan
een aansluit op de melkput – bieden
ruimte voor separatie, voor zieke en kalvende koeien. Bij de bouw van het nieuwe deel is de ventilatie van de oorspronkelijke stal opnieuw bekeken. Dries stipt
de witte doorzichtige windzeilen aan en
wijst ook op het vernieuwde plastiek op
de koepel in de nok van het dak. In het
nieuwbouwgedeelte is gekozen voor een
gewone open nok en zijn bewust geen
lichtplaten in het dakwerk ingesloten.
Met het witte zeildoek op de flanken van
de stal en de extra lichtdoorlatende platen in de kopgevel blijft het in de stal erg
licht, ook op donkere winterdagen.
Vader Robert legt de keuze uit: ‘Lichtplaten zijn vaak de eerste onderdelen van
een dak die kapot gaan. Ze vormen ook
een probleem wanneer je een dak wilt
isoleren om een goede luchtgeleiding te
garanderen. Vandaar hebben we de lichtplaten laten vallen en hebben aan de
binnenkant vier centimeter isolatieplaat

Spruiten vast onderdeel van het winterrantsoen

aangebracht. Die lichtgrijze plaat zorgt
ook voor extra helderheid.’
Het teeltplan op het Zomerbloemhof telt
22 hectare kuilmais en 23 hectare gras
aangevuld met extra Italiaans raaigras
uit tussenteelt met mais. Daarbij komt
nog 15 hectare wintertarwe, terwijl de
overige veertig hectare instaat voor akkerbouw en grove groenten.

Gemengd voeren voordeel voor de gehalten

Het winterrantsoen sluit goed aan bij de
gemengde insteek van het bedrijf en bevat naast 22 kg mais en 9 kg eerste snede
voordroogkuil nog 14 kg perspulp, 4 kg
bierdraf, 4,8 kg eiwitmix en 0,6 kg gehakseld stro en hooi. Ook 8 kilo spruitjes
staan op het menu. ‘We voeren nu voor
het tweede jaar spruiten en dat van half
augustus tot april. Het bevalt ons erg

De bijna zestienjarige Nele (v. Duregal Astre) produceerde 147.937 kg melk met 4,34% vet
en 3,41% eiwit

goed.’ Het basisrantsoen van 34 liter
melk wordt aangevuld met krachtvoer.
‘Elke 2,5 liter extra komt er een kilo
krachtvoer bij tot maximum acht kilo.’

Elf honderdtonners in tien jaar
De hoge melkgiften resulteerden in elf
honderdtonners in tien jaar tijd. Astredochter Nele staat met stip op één. Ze is
de middelste van drie generaties honderdtonners en komt als 86 puntenkoe
nog flink voor de dag. In 2008 maakte ze
ook de tien ton vet en eiwit vol. ‘Als kind
heb je geen benul van melk, gehalten of
economie in de fokkerij, dan kies je voor
de keuringskoeien. Dat is nu anders.’
Dries pakt het jaaroverzicht nog even bij
de hand. ‘Vorig jaar hebben we vier koeien met gemiddeld 82.534 kg melk afgevoerd. Levensproductie is wat echt telt.’
Ook aan lactatiewaarden hecht de melkveehouder veel belang. Als dat cijfer onder 90 uitkomt, grijpt Dries sneller naar
spermarietjes van witblauwe stieren.
‘Lactatiewaarde vind ik een mooi cijfer
voor de beoordeling van een koe. Vruchtbaarheid en gehalten, maar ook de leeftijd bij af kalven tellen daarin mee. Dat
zijn zonder meer selectiecriteria in mijn
fokkerij.’
Voor het zoeken naar een gepaste partner bij elke koe deelt Dries de stieren in
drie groepen in: gehalte-, melk- en exterieurstieren. Onder de eerste groep vallen Ross, Iota en Orcival, onder de tweede groep Bolton en Oliver en tot slot
Duplex, Damion en Survivor onder de
derde groep. Het stieradviesprogramma
van Alta geldt als leidraad. ‘Bij de stierkeuze hecht ik veel belang aan de foto
van een stier. De paringen gebeuren op
het gevoel, maar ik check mijn keuze altijd in het stieradviesprogramma.’
De fokkerijvisie sluit aan bij de rest van
het bedrijf, vindt Dries. ‘Echte saldoboeren zijn we niet. Over cashflow en saldo
per liter melk kunnen we niet meepraten. Wij boeren op het gevoel, maar met
een hart voor de koe.’ l
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