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

Koen Stroo en Kristien Van Acker
Het vasthouden aan
een gemengd bedrijf
Dudzele
met de productiefactoren in evenwicht, gebeurt bewust bij de familie Stroo in Dudzele.
Aantal koeien:
43
Aantal stuks jongvee: 45
Aantal hectare:
51
Takken:
melkvee, vleesvee,
varkens, akkerbouw

Kristien Van Acker en Koen Stroo

Licht, lucht en ruimte in nieuwe jongveestal

Met zoveel mogelijk eigengeteeld ruwvoer kiest Koen Stroo voor eenvoud

‘Melken als mooiste werk’
De hoogste levensproductie in Vlaanderen scoren, zien Koen
Stroo en Kristien Van Acker uit Dudzele als een mooie bevestiging van hun bedrijfsvoering. Veel franjes en tierlantijntjes gaan
er niet schuil achter het management. ‘Eenvoud gaat altijd voor.’
tekst Annelies Debergh

‘I

k doe koeien pas weg als ze ook echt
weg moeten.’ Voor Koen Stroo en
zijn vrouw Kristien Van Acker uit Dudzele was het toch een hele verrassing om
boven aan in de top tien levensproductie
te eindigen bij de jongste publicatie van
mpr-statistieken van CRV. Met een gemiddelde van 52.160 kg melk met 4,24%
vet en 3,36% eiwit kwamen twaalf afgevoerde koeien uit op de hoogste productie van 3961 kg vet en eiwit.
‘Het is een beetje toeval, denk ik’, klinkt
de 46-jarige West-Vlaamse melkveehouDe melkkoeien krijgen een rantsoen met
zoveel mogelijk eigengeteelde ruwvoersoorten
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Kalverboxen met melk- en vleeskalveren

Voederbieten in winterrantsoen

Ccm in lange slurf opgeslagen op bedrijf

der bescheiden. ‘We hebben vijf jaar geleden veel verliezen gehad door blauwtong: koeien die te vroeg kalfden en dan
ook slecht aan de melk kwamen. In de
jaren die volgden, hebben we daardoor
minder koeien kunnen vervangen.’

Witblauwkruisingsstieren werden sinds
het tekort aan jongvee ook gebannen.
Met 45 stuks jongvee is er nu weer ruim
genoeg vervangingsvee voorhanden. ‘Ik
overweeg om weer witblauwe stieren in
te zetten, maar beperkt. Met het wegvallen van het melkquotum in het vooruitzicht willen wij gewoon de stal vol hebben. Veel jongvee is daarom juist een
voordeel.’

genweer blijft de stal altijd dicht.’ Dit
jaar betekende dat weinig weidegang
voor de melkgevende groep. ‘Ik houd de
koeien nu het hele jaar door op het winterrantsoen. Dat is intensiever, maar
heeft ook voordelen: het is beter voor de
koeien en voor de grasproductie. Vroeger gingen de gehalten in de melk in de
zomermaanden volledig onderuit, nu
blijven ze op het winterniveau.’

Melken in evenwicht

Gemengde risicospreiding

De stal vol betekent doorgroeien van de
huidige 43 naar 60 melkkoeien. Meer
wordt het ook niet. ‘Ik besef dat vijftig
tot zestig koeien op dat moment een minimum zal zijn. Maar dat zij dan maar
zo. Ik probeer alle productiefactoren zoveel mogelijk in evenwicht te houden.’
Melken zonder voldoende grond ziet
Stroo niet zitten. ‘Als het lukt om zonder
grond koeien te melken, dan komt koeien melken in handen van industriëlen
en niet meer in handen van familiebedrijven.’
Koen Stroo komt in het gesprek meermaals terug op de eigen ruwvoerproductie. De melkkoeien krijgen een rantsoen
gebaseerd op zo veel mogelijk eigengeteelde producten: maiskuil, graskuil,
perspulp, voederbieten, tarwe, ccm en
wat extra eiwitkern. ‘Ik hoef geen koeien van 45 en 50 liter melk’, verduidelijkt
hij. ‘Geef mij maar koeien van 9000 tot
maximum 9500 kilo melk per lactatie.
Dat zijn melkkoeien die je nog perfect
met eigengeteelde producten kunt voeren. Met hogere melkproducties moet je
weer meer bijproducten in het basisrantsoen stoppen. Daar houd ik niet zo van.
Eigengewonnen ruwvoer is nog altijd
het goedkoopst.’
Het teeltplan omvat 13 hectare kuilmais,
4 hectare korrelmais, 7 hectare tarwe, 1
hectare voederbieten en 25 hectare blijvend en niet te scheuren grasland. De
koeien blijven steeds vaker op stal. ‘Ik
laat de koeien enkel in de namiddag buiten en alleen op zonnige dagen. Bij re-

Het melkvee is niet de enige tak van
sport ten huize Stroo. Naast suikerbieten- en tarweteelt telt het bedrijf ook
een gesloten varkenstak en 45 witblauwe moederdieren. ‘Met meerdere takken
heb je ook meer risicospreiding’, vindt
Koen. ‘Het is de afgelopen jaren al zo geweest dat de melkkoeien de varkenstak
hielpen rechthouden, maar het is zeker
ook al omgekeerd geweest.’
Verder specialiseren naar één tak is om
de eerder genoemde risicobeheersing
niet aan de orde. ‘Veranderen kost geld.
Het vergt te veel investeringen om in één
keer een andere weg in te slaan.’ Al het
werk op het bedrijf nemen Koen en zijn
vrouw Kristien voor eigen rekening. Of
de diversiteit niet te veel arbeidsdruk oplevert? ‘Veel takken betekent veel werk,
maar brengt ook afwisseling.’
Het liefste van alles houdt Koen van het
melken van de koeien. ‘Daar kan niemand mij mee straffen. Melken vind ik
het mooiste werk’, lacht hij. De 2 x 5 visgraatmelkstal wordt komend jaar uitgebreid met één melkstand om ook met
een groter aantal koeien vlot te werken.
‘Het moet allemaal betaalbaar blijven.
Toen we in 2004 een nieuwe melkstal
hebben gezet, koos ik voor eenvoudige
doorstroommeters. Eenvoud gaat altijd
voor.’ Dat geldt ook voor de nieuwe
melkstand. Het is een kwestie van de bedrijfsfilosofie doortrekken. ‘Met een extra melkstand erbij kan ik straks weer
een tijdje verder.’ l

De duurste melk
De blauwtonguitbraak kostte het bedrijf
veel energie. De productie viel terug van
de toenmalige 9990 kg melk naar de huidige 9240 kg melk met 4,55% vet en
3,69% eiwit. Maar bovenal was de melkveehouder genoodzaakt nauw toe te zien
op de vervanging. ‘We kregen dat jaar
weinig vaarskalveren en hadden dus weinig jongvee over om koeien te vervangen.’
Liever dan vervangingsvee aan te kopen,
probeerden Koen en Kristine de eigen
melkkoeien wat langer aan te houden.
‘Dat moest wel’, klinkt Koen resoluut.
‘Ik melk koeien altijd door tot ze nog een
dagproductie hebben van 17 tot 18 kg
melk. Dat zijn de koeien met de duurste
melk: melk met hoge gehalten, zonder
krachtvoer en met de minste zorgen.’
Het voorval met blauwtong leidde er toe
dat deze melkveehouders vaarzen nog
alleen met gesekst sperma insemineren.
Olympic was daarbij één van de eerste
stieren, maar ook van Paramount en Fidelity vonden gesekste rietjes hun weg
naar deze stal in Dudzele. ‘Het eerste
Vlaamse vaarskalf uit een gesekst rietje
is hier geboren. Dat was een Olympicdochter.’ De huidige stierkeuze bevat
met Stevenzoon Stylist, Shottletelg Cogent Twist en de roodbonte Jeromzoon
Jerudo slechts drie namen. Eenvoud is
net als in de rest van de bedrijfsvoering
ook in de stierkeuze leidend. ‘Goed beenwerk en goede gehalten, dat zijn de twee
belangrijkste dingen. Een melkkoe die
rondloopt en hoge gehalten geeft, dat is
voor mij een goede melkkoe. Bovendien,
als je ze goed voer geeft, dan geven ze
melk. Ook al gebruik je de duurste stieren; als er geen goed voeder in de voederbak komt, dan heb je ook niets.’

V E E T E E LT

n ovember

1

2012

45

