Bij familie Blontrock aan Vlaamse kust

Modern bedrijf op
oude hoeve
Tekst en foto’s: Wilma Wolters

De stal is voorzien van een automatisch
gestuurd windzeil.

De stal is licht en fris. Aan dat laatste helpt
de zeewind deels mee.

Johanna en Stephan bij de lammeren.

Van welke kant je ook aan komt rijden, het eerste wat opvalt is een nieuwe stal. Links de opfokstal,
rechts de geitenstal. Maar als je de oprit opdraait, heb je even alleen maar oog voor de mooie, maar
oude woning. ‘Van ’t Oudsheir’ is een oorspronkelijke en typisch Vlaamse, 200 jaar oude hoeve. De
familie Blontrock uit Oudenburg, nabij Oostende in België, weet oud en nieuw goed te combineren.

D

e oude hoeve tussen de nieuwe stal
len vertelt eigenlijk al het verhaal
van Stephan Blontrock en Johanna
Snauwaert. Stilaan is hun bedrijf gegroeid van
een verouderde boerderij naar een modern
geitenbedrijf. Veertien jaar geleden kochten
zij de boerderij met de toen aanwezige 30
melkkoeien, 22 hectare grond en 200.000 liter
melkquotum. Te klein om een inkomen uit te
halen. Johanna’s vader opperde een geiten
bedrijf te starten. Stephan lachte erom; hij

had nog nooit zo’n bedrijf gezien. Maar toch
zijn ze zich er in gaan verdiepen, in Engeland
en in Nederland. En toen waren ze om. In sep
tember 2000 werd een stal gebouwd en in
januari 2001 kwamen daar 440 geiten in van
vier verschillende Nederlandse bedrijven. Nu
staan er nog twee stallen bij en worden er 930
geiten gemolken.

Leergeld betaald
Voor Stephan was het bestieren van een agra

risch bedrijf nieuw; hij had als medewerker
bij een loonbedrijf wel veel ervaring met
landbouwmachines, Johanna was van huis
uit melkkoeien gewend. Bovendien was het
professioneel melken van geiten in België
nog niet bekend. “Ja, we hebben veel leergeld
betaald”, zegt Stephan. “Er was hier geen
kennis, bij bijna niemand. We probeerden
veel dingen zelf uit. Nog steeds werken we op
eigen inzicht en intuïtie. Gewoon aan de slag
gaan en kijken hoe het loopt.”
De melk afzetten was in de beginjaren een
groot probleem. In België waren nog geen
afnemers en Nederlandse verwerkers wilden
liever niet zo’n eind rijden, zeker niet voor
niks. “We hebben toen zelf maar een
coöperatie opgezet met nog drie boeren”,
vertelt Stephan. “Maar we deden handel met
enkele oneerlijke mensen, zo bleek, dus dat
duurde niet lang. Gelukkig vonden we toen
afzet bij Bettinehoeve.” Sinds een jaar of vijf
gaat alle melk naar Capra in Halen. “De
zekerheid die we daar krijgen, spreekt ons
erg aan. Capra maakt deel uit van het Franse
Eurial. Dit bedrijf is de motor van de geiten
houderij in Vlaanderen en daarbuiten.”
In de beginjaren kwam het voer voor de
geiten van de Belgische voederfirma Hendrix.
“Dat was echt alleen de brok. Er was geen
geitenspecialist die ons wat meer kon leren”,
zegt Johanna. En dat miste het echtpaar toch.
Nu het voer van Agrifirm wordt betrokken, is
het anders. Stephan: “Begeleiding vind ik
minstens even belangrijk als de prijs van de
brok. Ik vind dat je altijd moet respecteren
wat een ander voor je doet. Wij hebben ook
anders meegemaakt.”

Voer zelf telen
De 22 hectare grond die bij de boerderij
hoort, plus de 28 hectare die wordt gepacht,
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is net voldoende voor de mestafzet. Alle ruw
voer wordt zelf geteeld. Er is grasklaver
(20 hectare), mais (10 hectare) en tarwe (18
hectare). Het landwerk doet Stephan zo veel
mogelijk zelf. “Het rantsoen bestaat uit gras,
perspulp, geplette tarwe, eiwitbrok en een
corrigerende brok. De mais voeren we van
oktober tot juli. Niet langer, want dan ver
vetten de geiten te snel. Vanaf dat moment
krijgen de geiten meer perspulp en gras.”
In België is I&R niet verplicht, maar de Blont
rocks gebruiken het wel. “We werken met
het programma van Elda en maken gebruik
van een reader. Het is zoveel makkelijker en
de stallijst klopt nu altijd”, verzucht Johanna.
Sinds twee jaar wordt er zeswekelijks melk
controle gedaan (alleen liters, nog geen
gehaltes) en op basis van de melkgift worden
voergroepen gemaakt. “We hebben twee
groepen duurmelkers, een goede en een min
der goede, er is een groep van 280 dieren in
de eerste lactatie en de rest wordt in groepen
van 150 dieren ingedeeld volgens productie.

vanaf half maart de jonge geiten. Die vragen
net wat meer aandacht, en die kunnen we
dan beter geven.” De stal die in 2000
gebouwd werd is met eigen aanfok vol
gemaakt. In 2009 is er een nieuwe stal tegen
aan gebouwd. Ook die wordt met eigen
dieren gevuld. “Volgend jaar willen we zo’n
1.100 geiten melken, en dan groeien we niet
verder meer. We willen een bedrijf met
1 miljoen kg melk. Dat kunnen we met zijn
tweeën aan zonder dat we ons over de kop
werken. Bovendien komen we met de grond
in de knoop als we groter zouden willen
worden. Je moet een keer tevreden zijn, vind
ik”, aldus Stephan.

Profiel

Gestaag groeien
Het meeste werk met de 930 geiten en de
lammeren doen Stephan en Johanna zelf.
Stephan zit daarnaast in de gemeenteraad en
in een werkgroep van Capra waar van alles
over geiten en de melkprijs besproken
wordt. Johanna heeft zelfs nog een halftijdse
baan buitenshuis. Om nog voldoende tijd te
hebben voor het gezin en voor een druk soci
aal leven, is er voor 19 uur in de week een
melker. Eind 2011 is er voor de lammeren
een nieuwe opfokstal gebouwd. Voor die tijd
werden die in de oude koeienstal gehuisvest.
In de lammertijd heeft Johanna drie maanden
werkonderbreking en doet dan ook alles bij
de lammeren zelf. “Dat gaat prima. Begin
januari lammeren de oudere geiten af, pas

Naam

S tephan (40) en Johanna (35)
Blontrock-Snauwaert, dochter
Delphine (12) en zoon Nicolas (10)
Woonplaats Oudenburg (B)
Bedrijf
930 melkgeiten gemiddelde productie: 960 kg melk met 3,52%
eiwit en 4,03 procent vet (2012)
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