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Jo De Clercq en Stefanie De Roo
In hun bedrijfsopzet kiezen
Jo De Clercq en Stefanie
De Roo uit Poesele bewust
Poesele
voor strohuisvesting voor
de 65 hoofdzakelijk roodbonte melkkoeien.
Aantal koeien:
Hoeveelheid land:
Aantal stuks jongvee:
Melkproductie:

65
54 hectare
55
10.047 4,34 3,56

Jo De Clercq en Stefanie De Roo

Voermengwagen met verticale vijzel

Jo De Clercq: ‘Een mengvoerwagen brengt elke dag geld op’

Weg van geleidelijke groei
Ontwikkelingen in de melkveebranche houden Jo en Stefanie De
Clercq-De Roo uit Poesele scherp in hun vizier. Zo kozen ze het
voorbije jaar voor gemengd voeren en voor één melkgift per dag
bij de kalveren. ‘De kalveren nemen sneller meer krachtvoer op.’
tekst Annelies Debergh

D

e naam Jolie Hoeve prijkt bij de toegang van het erf. Wie het melkveebedrijf van Jo De Clercq (30) en Stefanie
De Roo (24) uit het Oost-Vlaamse Poesele
oprijdt, krijgt een keurig onderhouden
hoeve te zien. Die ‘schone’ indruk geldt
niet in het minst voor de potstal van de 65
melkkoeien. ‘We strooien het liggedeelte
elke dag twee keer in en dan gaan we in
de loop van de dag nog twee keer rond
om handmatig stro te herverdelen. Met
dit systeem mag je niet op de laatste kilo
stro zien.’ Jo De Clercq wijst op de grote
strovoorraad die boven de roostergang
achter het voerhek ligt opgeslagen. ‘Een
ingestrooide stal vergt veel werk, maar
dat loont ook. Voor de koeien is dit in
mijn ogen het beste en meest comfortabele huisvestingssysteem.’
Het is nu zo’n tien jaar geleden dat de
veestapel overging van een bindstal naar
de potstal. De koeien geven nu gemiddeld 10.047 kg melk met 4,34% vet en
3,56% eiwit.
Voldoende eiwit is al die jaren het uitgangspunt geweest voor de fokkerij. ‘Ik
kijk bijna altijd eerst naar het eiwitgehalte’, zegt Jo De Clercq. ‘Stieren met te
laag eiwit komen er niet in. Melkvee
houden draait in de eerste plaats om
geld verdienen.’ Het is één van de rede-
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nen waarom de melkveehouder bij negentig procent roodbont blijft. Een tweede reden is de robuustheid.
De melkgevende koeien tellen nakomelingen van Classic, Stadel en Kian, maar
ook van Mr Kris en Spencer. De huidige
ingezette stieren zijn Fidelity, Curtis, Camion en Royality. De absolute favoriet in
vrouwelijke lijn is de dertienjarige Moonlikedochter Silvia. Stefanie De Roo neemt
het van haar man over: ‘Ze is zo handmak dat al heel wat kinderen met haar
op de foto zijn gegaan. Als alles goed
gaat, wordt ze binnenkort de eerste honderdtonner op ons bedrijf.’

Groei in aantal dieren én grond
Met 66 vreetplekken is de potstal inmiddels precies vol. ‘We kiezen bewust voor
de weg van geleidelijke groei’, stelt Jo
meteen. ‘Als melkveebedrijf vinden wij
dat groei in aantal dieren hand in hand
gaat met groei in aantal hectaren grond.
Als je in een jaar als dit alle voer voor de
melkkoeien moet aankopen, gaat er een
flink deel van de winst weg.’
Zelf beschikt het bedrijf over 54 hectare
grond. Dat areaal telt met 24 hectare
gras en 12 hectare mais hoofdzakelijk
ruwvoerteelten naast 12 hectare wintertarwe en 6 hectare aardappelen. Ook van

de tarwe komt een deel in het rantsoen
terecht. ‘De aankoop van onze mengvoerwagen zie ik als een van de beste investeringen van de afgelopen jaren’, benadrukt Jo De Clercq.
Hij voert in de wintermaanden gemiddeld 21 kg maiskuil, 10 kg graskuil, 10
kg perspulp, 3 kg protigold (maisgluten),
0,8 kg eiwitkern en 0,9 kg geplette tarwe. ‘Door het gebruik van eigengeteelde
krachtvoergrondstoffen en goedkopere
bijproducten kunnen we de kostprijs van
het rantsoen terugdringen. De mengvoerwagen is in die zin een nuttige investering. Het is een machine die je dagelijks gebruikt, maar die tegelijk ook
elke dag geld kan opbrengen.’

Protigold als eiwitbron in het rantsoen

gevoerd in het eerste deel van de lactatie. Mineralen zitten in de eiwitkern verwerkt. Jo voegt er nog aan toe: ‘De eerste
maand na kalven geef ik elke koe ook
standaard propyleenglycol om opstartproblemen te voorkomen.’
Het afgelopen jaar is de droogstandsperiode ook ingekort. ‘Vroeger streefde ik
naar een droogstand van vijftig dagen,
dat zijn er nu veertig geworden’, gaat
de Oost-Vlaamse melkveehouder verder.
In de eerste fase van de droogstand krijgen de koeien hoofdzakelijk stro met
12 kg maiskuil en droogstandsminera-

Strovoorraad boven de roostergang voor bewuste strohuisvesting

len. ‘Koeien later droogzetten is beter
haalbaar omdat de productie dan al lager is. Een kortere droogstand bevalt ook
de koeien goed.’

Eén keer melk voor de kalveren
Ook bij de jongste kalveren is het rantsoen aangepast. Jo De Clercq is bewust
overgestapt van twee naar één melkgift
per dag in de eerste levensweken. ‘De
eerste week krijgen de kalveren nog twee
keer per dag melk, maar vanaf de tweede
tot en met de negende week stap ik over
naar één melkgift per dag.’

De melkgift start bij één keer drie liter in
de tweede week, loopt op tot een maximale gift van 4,5 liter in de vierde, vijfde
en zesde week om in de negende week
weer te eindigen op slechts twee liter.
Water, krachtvoer en stro zijn in die periode vrij ter beschikking. Bij een gevulde voerkrib liggen de kalveren dik in het
stro. ‘Ze nemen nu sneller grotere hoeveelheden krachtvoer en water op dan
voorheen. Het werkt echt goed.’
Van klein tot groot, elke diergroep is op
stro gehuisvest ten huize De Clercq. En
dat zal niet snel veranderen. l

Droogstand veertig dagen
In de zomermaanden nemen de koeien
het gras grotendeels zelf op in de weiden. Zo passen Jo en Stefanie nog dagen-nachtbeweiding toe. Afhankelijk van
het weer worden de staldeuren in het
najaar wel of niet dichtgehouden. ‘We
voeren wel al bijna de hele zomer graskuil bij in het rantsoen, maar de koeien
helemaal binnenhouden lijkt ons geen
optie’, vindt Stefanie. Jo vult haar aan:
‘Met de koeien buiten is het lang niet zo
vanzelfsprekend om het gras in optimale
conditie te houden, maar het blijft wel
goedkoper als de koeien het gras zelf ophalen op de weiden.’
Naargelang de productie wordt het rantsoen in de krachtvoerautomaten verder
uitgebalanceerd met een maximum van
vier kilo krachtvoer. ‘Ik voer bewust niet
te veel krachtvoer om de koeien niet uit
hun evenwicht te halen’, legt de jonge
melkveehouder uit. Daarbij komt nog
maximaal een halve kilo eiwitkern, bij-

De dertienjarige Moonlikedochter Silvia,
met bijna honderd ton melk
een voorbeeld in de fokkerij
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