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De vleesveehouders van Oost- en West-Vlaanderen bezochten voor de zomer 2
indrukwekkende vleesveebedrijven in Libramont. Ze liggen op een boogscheut van
elkaar, maar hebben een totaal verschillende visie. Zo kiest Christophe Toussaint
resoluut voor kruisingen en arbeidsgemak, terwijl de gebroeders Guillaume trouw
blijven aan hun witblauwe veestapel. – Dirk Audenaert, landbouwconsulent Boerenbond
De bakermat van het
kruisingsverhaal
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Christophe Toussaint mag één van de
pioniers worden genoemd van het kruisingsverhaal in de vleesveehouderij. De
vader van Christophe specialiseerde zich
aanvankelijk in de selectie van dikbil
dieren van het ras Charolais, maar de
zoektocht naar dekstieren met vreemde
bloedvoeringen werd steeds moeilijker.
De inkruising met Belgisch witblauw
bleek een goede combinatie, en ook
andere vleesrassen werden ingeschakeld.
De helft van de veestapel bestaat nu uit
kruisingsdieren waarbij Charolais, Maine
Anjou (nu Rouge des Prés genoemd),
Parthenais en Belgische witblauwe
stieren achtereenvolgens worden ingezet.
Nooit wordt tweemaal na elkaar hetzelfde
ras gebruikt. De zoektocht naar stieren
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binnen het ras richt zich steeds naar
dieren van groot formaat. De Parthenaisestier Sansonnet en de Charolaisstier
Artois werden door Christophe aangekocht en zijn via KI-vereniging Fabroca op
heel wat Vlaamse bedrijven ingezet. Door
inteeltproblemen, een te lage groei en het
(nog) niet kennen van de genetische
gebreken bij het Belgisch witblauw zijn
heel wat veehouders in Vlaanderen ook
met het kruisingsverhaal gestart.
Op het bedrijf van Christophe Toussaint
zijn er jaarlijks 250 kalvingen. De vee
stapel van zuivere Parthenaiskoeien is
alleen maar gegroeid, zodat nu de helft
van de dieren van dit ras is. Sinds een
achttal jaar runt Christophe het bedrijf
alleen met één bijkomende arbeidskracht
(en met de hulp van vader). Hij koos voor
het Parthenaisras met veelal natuurlijke

kalvingen. Vier jaar geleden werd er
omgeschakeld naar biologische productie.
Zo’n 500 m boven de zeespiegel is maïs
teelt niet evident en voor de graslanduitbating is de omschakeling naar bio niet
erg verschillend. In de weide distels onder
controle houden, is ook niet makkelijk.
Daarnaast wordt ook zo’n 50 ha mengteelt
van gerst en erwten (gezaaid voor de
winter) geoogst voor de eigen voederwinning. Bij een vochtgehalte van 20 à 25%
wordt dit graanmengsel gedorst en
ingekuild.
De Parthenaisstieren worden op het
bedrijf zelf afgemest en geslacht in
Bastogne. Momenteel worden er prijzen
betaald van 5,20 euro per kg geslacht,
voor een karkasgewicht van ongeveer
500 kg met een slachtrendement van
circa 69%.
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Kruisingen en/of
zuiver witblauw?
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jonge, enthousiaste broers (François en
Nicolas) baten er samen een gesloten
witblauwbedrijf uit. De voorbije 10 jaar
breidden zij het bedrijf fors uit tot ruim
700 runderen en jaarlijks 270 kalvingen.
De veestapel is op 3 locaties gevestigd:
afkalven en jonge dieren op één plek, de
grotere dieren en de afmesting op de
andere locaties. Het bedrijf ligt tussen de
bossen en de grootste ‘concurrent’ voor
de grond vormt hier de kerstboomteelt.
De laatste 10 jaar zijn de grondprijzen ook
hier bijna verdubbeld. Voor 1 ha betaal je
nu 12.000 tot 15.000 euro, wat voor puur
blijvend grasland niet weinig is.
De kalveren blijven allemaal zuigen bij de
koe en gaan zo snel mogelijk mee op de
weide. In de winter worden de kalveren
gespeend op een leeftijd van 4 à 5 maanden, in de zomer gebeurt dat als ze 6
maanden oud zijn. Ook hier zijn 200 ha
grasland en 50 ha akkerbouw aanwezig.
Vorig jaar zaaiden de broers 10 ha maïs
onder plastiek. Hierdoor ontwikkelde zich
wel een enorme plant, maar de kolfzetting viel tegen. Gezien de hogere kostprijs
zal het bij deze enkele poging blijven.
De kalveren krijgen na het spenen ad
libitum een mengsel van stro, vinasse,
pulp, draf en gerst aangevuld met mine-
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De discussies over de
verschillende visies waren
het bewijs dat het een
leerrijke dag was.

en

Bij de gebroeders Guillaume in Ochamps
hoorden we een heel ander verhaal. Twee

Alle koeien en stieren worden op het
bedrijf zelf afgemest en krijgen hetzelfde
rantsoen, vanaf het begin tot op het einde
van de afmestperiode. In dit rantsoen
wordt, naast al vermelde groeimengeling,
ook nog 3 kg CCM per dier verstrekt. De
eigen maïsteelt wordt volledig als silomaïs
ingekuild. Maïsgraan wordt aangekocht en
in een slurf van plastic ingekuild. Door dit
unieke afmestrantsoen kan men eenvoudig en snel werken. De dieren worden in
het slachthuis van Bastogne geslacht en
halen nu prijzen van 4 euro per kg levend.
Deze prijs is nodig bij de huidige kostprijs
van de grondstoffen. Op dit bedrijf behalen
heel wat stieren nochtans een dagelijkse
groei van 1,3 kg, van geboorte tot slachthuis. Jaarlijks gaan ook zo’n 30 tot 40
stieren naar de fokkerij. Veelal komen de
fokkers een stierkalf kiezen terwijl het nog
bij de koe aan het zuigen is. Ze volgen
nadien de evolutie om de stier op een
leeftijd van 1 jaar aan te kopen.
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Belgische witblauwe veestapel
op topniveau

ralen. De kwaliteit van het jongvee mag
indrukwekkend genoemd worden: vitaal,
groeikrachtig en prima bespierd. Bij de
selectie zoekt men naar een compleet,
evenwichtig dier dat tijdens de opfok vlot
kan zuigen en weinig problemen kent.
Jaarlijks worden er 2 à 3% van de kalveren verkocht omdat het zuigen niet vlot
verloopt. Via Libéral en Narrateur
d’Ochamps heeft het bedrijf zowel bij CRV
als bij Fabroca zijn genetica bij deze
KI-verenigingen vertegenwoordigd. Vooral
enkele nakomelingen van Impartial en
Libéral toonden hun klasse. Men werkt
met KI, maar ook vaak met natuurlijk
dekkende stieren. Wanneer de kalveren
nog bij de koeien zogen, is het immers
geen sinecure om alle bronsten waar te
nemen.
De oudste broer Nicolas (39) is veearts en
zorgt uiteraard voor de sanitaire opvolging
van de veestapel. Tegen griep wordt al op
de leeftijd van 2 à 3 dagen gestart met een
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Recogne ligt ongeveer 80 km van de
Luxemburgse grens. Opvallend is dat
veruit de meeste vleesveebedrijven in
deze regio werken met kruisingen en
omgeschakeld zijn naar bio. Veel bedrijfsleiders kiezen voor een gemakkelijkere
manier van werken. Bij Christophe is het
een mogelijkheid om dergelijk groot
bedrijf met een minimum aan arbeidskrachten te runnen. Om het afkalfmoment
van de Parthenaiskoeien te bepalen,
gebruikt hij een temperatuursonde die
wordt ingebracht en op het kalvings
moment wordt uitgedreven. De temperatuursdaling waarvan een melding naar de
mobiele telefoon van de bedrijfsleider
wordt doorgestuurd, duidt erop dat de
kalving begonnen is.

François en Nicolas Guillaume bouwden in Ochamps een gesloten witblauwbedrijf uit met ruim 700
runderen en jaarlijks 270 kalvingen.

intranasale vaccinatie. Tegen BVD is men
gestopt met vaccineren en volgt men de
BVD-status op via bloedanalyses bij het
jongvee. Ook hier is men voorstander om
snel te starten met de verplichte earnotching. Bij de hoogdrachtige koeien meet
men elke middag rond 5 uur de temperatuur. Op basis daarvan beslissen de
broers om al dan niet te starten met de
keizersnede. Bij twijfel wordt een product
toegediend, waardoor de kalving enkele
uren wordt uitgesteld. Hierdoor kalven de
koeien ’s nachts niet af en hoeft men nooit
op te staan om de koeien te controleren.
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Discussies op de terugweg
Het enthousiasme bij de bedrijfsleiders en
het vriendelijke onthaal werd bijzonder
geapprecieerd. Met 100 vleesveehouders
naar het centrum van de Ardennen trekken is geen sinecure. Maar de discussies
over de 2 verschillende visies op de
terugweg waren het bewijs dat het een
boeiende en leerrijke dag was. De meeste
veehouders waren vooral onder de indruk
van het witblauwbedrijf, maar het extensievere kruisingsverhaal zal zeker ook zijn
aanhang vinden. n
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