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

Steeds meer zwartbontbloed in fokkerij Van Nevel

Fans van Classic
Met de middenklassekampioene roodbont op de CRV Koe-Expo
in Gent werkte de familie Van Nevel zich letterlijk in de kijker.
Familie Van Nevel
Een prima uier, voldoende
inhoud, klauwhoek en kruisbreedte staan voorop in de
melkveefokkerij van de familie Van Nevel.

Aantal melkkoeien:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:
Activiteiten:

Classictelg 635 Annelies vormt samen met nationaal kampioene
Reina (v. Tulip) in 2004 de weerspiegeling van het fokdoel.

Beernem

tekst Annelies Debergh

91
365 10.491 4,21 3,40
70 hectare
	melk- en vleesvee,
varkens

H

aar foto prijkt hoog aan de wand in
de keuken bij de familie Van Nevel
in Beernem. Na haar overwinning op de
nationale prijskamp in Brussel in 2004
blijft de 90 punten Tulipdochter Reina
voor altijd speciaal. Van de 89 punten
635 Annelies (v. Classic) is nog geen afbeelding te bekennen. Die moet binnenkort nog volgen na haar recente overwinning in de middenklasse roodbont op de
CRV Koe-Expo in Gent.
De herinnering aan de Koe-Expo doet
Jeroen Van Nevel nog glunderen. Behalve de middenklassekampioene leverde
het bedrijf met de 87 punten Classictelg
Dubinos ook de reserve bij de roodbonte
vaarzen. ‘Een overwinning behalen met
een eigengefokte koe doet altijd goed’,
zegt hij nagenietend. ‘Met eigengefokte
koeien naar shows gaan kun je pas als je
met de hele fokkerij voortdurend naar
beter streeft. Door zelf goede koeien te
proberen fokken, gaat de kwaliteit van
de totale veestapel erop vooruit.’

Van meer naar minder rood
De 91 melkkoeien op het gemengde bedrijf met melkvee, vleesvee en varkens
van Marc Van Nevel (55), Marleen De
Vreeze (52) en hun zoon Jeroen (27) telt
nog voor tachtig procent zuiver roodbonte koeien. Toch sluipt de zwartbonte kleur de veestapel nu vrij snel binnen. ‘Bij het jongvee is de verhouding
omgekeerd’, zegt Jeroen. ‘Daar is tachtig procent zwartbont en twintig procent roodbont.’
De langzame evolutie naar meer zwart
gebeurt bewust omwille van de extra li-
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ters melk. Vader Marc legt uit: ‘We zien
dat een zwartbonte koe in de praktijk
toch meer melk geeft. Het verschil zit
vooral in de tweede helft van de lactatie.
Zwartbonte koeien blijven dan wat meer
geven, roodbonte koeien steken het op
dat moment liever in hun vel.’
Maar helemaal weg van roodbont willen vader en zoon vooralsnog niet. Jeroen: ‘Een van de voordelen is dat de
veestapel de roodfactor blijft dragen.
Classictelgen 635 Annelies en Dubinos,
kampioene midden en reservekampioene bij
de vaarzen op CRV Koe-Expo Gent

Wanneer een sterke roodbontstier uitkomt die binnen ons fokkerijplaatje
past, kunnen we nog altijd met enkele
dieren naar roodbont terug.’

Klauwgezondheid erg belangrijk
Naast dochters van Stadel, Tulip, Faber
en Lightning lopen talloze Classicdochters. ‘Met Classic was het voortbouwen
op het vertrouwen in Stadel’, zegt Jeroen. ‘Omwille van de lagere vaarzen-

lijsten hebben we Stadel terughoudend
ingezet. Maar het zijn wel allemaal oude
koeien geworden. Duurzaamheid past
in ons fokdoel. Met Classic hebben we
dus gepoogd nog wat van Stadel te benutten.’
Met Shottle, Windbrook, Jordan, Fever,
Mr Burns, Survivor, Van Gogh, Damion,
Hvezda en Tumult maken vooral zwartbonte stieren de dienst uit. Bij elke koe
komt de best passende partner. ‘We proberen zowel op exterieur als in productie vooruit te gaan.’
Uier, klauwhoek, kruisbreedte en inhoud zijn de uitgangspunten voor Jeroen. Hij brengt de kenmerken in verband met levensduur. ‘Een goede uier is
nodig voor het gemak van melken. Voldoende kruisbreedte zorgt voor een
sterke ophanging van de uier en voor
gemakkelijk en vlot af kalven. En de
klauwhoek speelt een rol in de klauwgezondheid. Bij een steilere klauw zijn
duidelijk minder behandelingen nodig.
Veel inhoud zorgt voor echte ruwvoerkoeien, die door lagere krachtvoergiften ook minder snel opbranden.’
Met de klauwhoek komt de klauwgezondheid ter sprake, een van de uit-

hangborden van dit melkveebedrijf. ‘De
koeien worden standaard bekapt bij het
droogzetten. Maar als een koe in de loop
van haar lactatie vijf keer bekapt moet
worden, dan doe ik dat ook.’
Standaard krijgt ten huize Van Nevel
tot twintig procent van de koeien een
witblauwe partner. Zelfs dan blijft er
een overschot aan jongvee, aangezien
de vervanging onder de twintig procent
blijft. Het teveel aan jongvee wordt verkocht of gebruikt om groeiplannen in
te vullen. ‘We hebben de laatste jaren
vrij veel van onze vaarzen op de CRVveiling in Aalter afgezet’, gaat Marc verder. ‘We durven ook wel eens betere
vaarzen aan te bieden. Zolang de prijs
in verhouding staat tot de kwaliteit heb
ik er geen moeite mee om een goede
vaars te zien vertrekken.’

Ruwvoer optimaal benutten
De 91 melkkoeien geven 10.491 kg melk
met 4,21% vet en 3,40% eiwit op 360 dagen. Het huidige rantsoen omvat 33 kg
maiskuil, 15 kg graskuil, 6,3 kg perspulp, 3,5 kg draf (bierbostel), 1,5 kg geplette tarwe, 1,5 kg eiwitkern, 300 gram
tarwestro en 100 gram voederkrijt. Daar-

bij komt maximaal vier kilo evenwichtig
krachtvoer. Marc streeft naar een duurzame en economische productie. ‘We
willen liefst het ruwvoer optimaal benutten en zo weinig mogelijk gebruikmaken van duur krachtvoer. We voeren
bewust zoveel mogelijk eigengeteelde
producten.’
De geplette tarwe komt uit zes hectare
eigengeteelde wintertarwe. Het areaal
telt daarnaast dertig hectare mais, tweeëndertig hectare gras en tweeënhalve
hectare gras-klaver. In de weideperiode
lopen de melkkoeien elke dag enkele
uren buiten en krijgen ze elke twee tot
drie dagen een ander perceel. ‘Alleen al
de beweging is voor de oudere koeien
positief, maar door jong gras aan te bieden proberen we de grasopname toch
ook op een goed niveau te houden.’
Het intensieve gebruik van de graspercelen is gecombineerd met beheersovereenkomsten. Dit zijn overheidscontracten waarbij het halen van strengere
nitraatnormen beloond wordt met subsidies. ‘We zien het als een streven en
proberen daar goed naartoe te werken’,
benadrukt Marc. ‘We willen liever een
keer meer maaien en een keer meer bemesten onder de vorm van kleinere
hoeveelheden om zo de norm ook daadwerkelijk te halen. Deze manier van
werken kost meer tijd, maar loont ook
via die beheersovereenkomsten.’
Een jaar geleden is geïnvesteerd in een
verdubbeling van de ligboxenstal van
85 naar 170 ligboxen. De stal is momenteel behalve met melkkoeien ook met
jongvee en zoogkoeien gevuld. ‘We hebben het oude stalconcept gewoon doorgetrokken en dezelfde maatvoering
aangehouden’, vertelt Jeroen. ‘Enkel de
verluchting is in de oude stal aangepast.
We hebben in het nieuwe deel zelfs hetzelfde type koematras gelegd als in de
oude stal omdat die daar al twintig jaar
liggen.’
Binnenkort komt ook Jeroens vriendin
Jolien De Smet in Beernem wonen.
Daarmee gaat de focus straks wellicht
nog meer naar melkveespecialisatie. De
volautomatische 2x3 tandemmelkstal
vervangen behoort tot het verlanglijstje
voor de toekomst. ‘Een investering mag
iets kosten, maar het moet om een bewezen systeem gaan die zijn tijd kan
meegaan’, vertelt Marc over één van de
principes van het bedrijf. Economie telt.
‘We houden van koeien, maar investeringen in de sector moeten economisch
te verantwoorden zijn. We houden ons
melkvee tenslotte in de eerste plaats om
er iets mee te verdienen.’ l
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