Blonde d’Aquitaine-fokbedrijf
Torenhof Meeuwis
Op vrijdag 11 maart vindt een grote opendeurdag plaats

nd

op het vleesveebedrijf Torenhof Meeuwis in het VlaamsBrabantse Willebringen (Boutersem). In de nieuwe
vleesveestal met moderne behandelstraat is er plaats

bo

voor 300 dieren. Op termijn wil de jonge bedrijfsleider
Kevin Meeuwis het bedrijf uitbouwen tot een gesloten

en

Sterk en functioneel

De stal is zeer functioneel ingericht. “We
zijn op prospectie gegaan in binnen- en
buitenland en hebben ons vertrouwen
gegeven aan stallenbouwer Agos Bouw
uit Zulte, die zorgde voor het ontwerp, de
constructie en de inrichting. De samenwerking met Agos Bouw is zeer goed
verlopen. Alleen de elektriciteit, de verlichting (de stal wordt verlicht met gasdruklampen) en het water hebben we zelf
gedaan”, vertellen Kevin Meeuwis (23) en
zijn vader Alain. “De stal is voorzien voor
300 dieren. Er zijn 27 grote boxen van
12 bij 6 m: 17 links en 10 rechts van de
voedergang. We kozen voor een robuuste
inrichting. De boxafscheidingen van de
diepste 6 m bestaan uit betonnen panelen,
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“Het is de bedoeling dat het verzetten
van de dieren en alle behandelingen door
1 persoon kunnen gedaan worden”, gaat
Kevin verder. “Door de hekkens te verzetten kunnen alle dieren in het achterste
deel van de box vastgezet worden. Zo kunnen we de voorkant van de boxen zonder
problemen in één beweging uitmesten en
reinigen.” Enkele boxen zijn voorzien van
zelfsluitende voederhekkens. De andere
zijn afgesloten met baren die van hoogte
kunnen versteld worden volgens de grootte van de dieren. Twee boxen voor de zoogkoeien geven rechtstreeks uit op de weide.
Dat is gemakkelijk om de dieren in de
zomer op stal bij te voederen. In 9 boxen
kan een luik in het geblindeerde hekken
naar boven geschoven worden zodat de
kalveren vrije doorgang hebben naar een
aparte box om zich af te zonderen en aan
de kalvervlokken en vers stro te kunnen.
De behandelstraat werd in u-vorm aangelegd en is het centrum van het bedrijf.
Door de verstelbare hekkens kunnen alle
dieren vanuit alle boxen veilig en wel van
en naar de behandelstraat gedreven en
vastgezet worden. Dat moet mee de veiligheid garanderen bij de behandelingen.
Nieuwe dieren worden hier door de veearts onderzocht en behandeld. Er is ook
een weeginstallatie aanwezig.”

Herlokalisatie

Foto: Luc Van Dijck

Kevin en Alain Meeuwis: “Waar het op aankomt is het comfort, zowel van de koeien als
van de boer.“

Behandelstraat
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put van 200 m³ die onder de voedergang
is gebouwd. Alleen in een droge periode
van enkele weken zal men er leidingwater
moeten gebruiken.
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De nieuwe vleesveestal van Torenhof
Meeuwis ligt pal naast de tgv-spoorlijn
en de E40 naar Luik. De werken zijn
vorige zomer gestart. Naast de stal is een
grote stroschuur gebouwd; een overdekte
mestopslag van 24 bij 12 m sluit bij de
stal aan. Het woonhuis is nog in aanbouw.
Overal rond de stal ligt er gepolierde
beton; de firma Gilleman uit Oudenaarde
heeft hier op geen vierkante meter gekeken. Zo een afgewerkte en verzorgde werkomgeving is alleszins een pluspunt om
veilig en hygiënisch te kunnen werken.
De stal meet 102 bij 30 m. De hoogte
van de nok is 8,5 m en de zijkanten zijn
4,5 m hoog. Het dak heeft een open nok
van 12 cm. De stal is aan de 4 zijden afgewerkt met space boarding. Achter de stal
liggen 2 sleufsilo’s: een van 30 bij 7 m
voor gras en maïs en een van 45 bij 7 m
uitsluitend voor maïs. Het regenwater van
de daken met een oppervlakte van bijna
40 a wordt opgevangen in een regenwater-
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Blonde d’Aquitaine-fokbedrijf.

de voorste 6 m van de scheiding bestaat
uit geblindeerde hekkens. Per 2 boxen is
er een inox drinkbak met antimorsrand.
Er zijn 2 circulatiesystemen om verwarmd
water rond te pompen om bevriezing van
het water te voorkomen. De vloer van de
diepste 6 m heeft een helling van 2,5%.
Aan de rechterkant zijn er verder 10
afkalfboxen van 3 bij 7 m, een keizersnedebox, een bureau en een sanitair lokaal.
Hier is ook de behandelstraat die aansluit
bij de wachtruimte en de laadkade. De eerste dieren zijn in november in de nieuwe
stal gekomen.”

Naar aanleiding van de bouwplannen werden de financieel economische parameters opgevolgd door bnp Paribas Fortis.
De milieuvergunningsaanvraag werd verzorgd door sbb Accountants & Adviseurs,
zij hebben tevens een agrobouwadvies
geformuleerd en doen ook de boekhouding van het bedrijf. “We hadden een heel
goede samenwerking met de gemeente
Boutersem op het vlak van de vergunnin-
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“De keuze voor het ras Blonde d’Aquitaine
steunt op zowel rationele als emotionele
motieven”, zegt Kevin. “We hebben daar
goed over nagedacht en advies ingewonnen. Reeds een paar jaar geleden hadden
we een tiental witblauwe vaarzen gekocht
als start van de vleestak. Er waren niet
alleen de keizersneden, maar ik had ook te
kampen met een slechte vruchtbaarheid,
slecht beenwerk en afwijkingen. Witblauw
ligt mij blijkbaar niet zo. We zijn dan gaan
denken aan Blonde d’Aquitaine. We zijn
gestart met 30 fokkoeien en een twintigtal vaarzen. In afwachting dat we deze
tak verder kunnen ontwikkelen tot een
gesloten bedrijf, mesten we ook witblauwe koeien en stieren af. Ik koop magere
dieren van mijn veekoopman en die koopt
ze afgemest terug. Alle dieren worden
betaald levend op voet.”
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Fokbedrijf Blonde d’Aquitaine

Algemeen zicht op de stal. De voedergang is
ruim bemeten.
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gen”, wil vader Alain graag kwijt. “Ook
de buurtbewoners hadden er alle begrip
voor dat wij ons bedrijf wilden herlokaliseren. Het oude bedrijf lag pal naast de
kerk. Tot 3 jaar geleden hadden we een
dertigtal melkkoeien en die moesten tweemaal daags de straat over. Verder hadden
we granen, bieten en vlas. Wij dachten
niet alleen te stoppen met melken maar
ook met runderen houden, maar dat was
buiten de waard gerekend. Na zijn studies aan de tuinbouwschool de Wijnpers
in Leuven wilde Kevin het bedrijf verder
uitbouwen met een tak vleesvee. Dat kon
best in een moderne vleesveestal. Het is
de bedoeling te groeien naar een gesloten
bedrijf met een tachtigtal zoogkoeien. We
hebben ongeveer 90 ha land in gebruik
voor graasweiden, hooiweiden, maïs, voederbieten en verder suikerbieten, granen,
gerst en vezelvlas.”

Selectie op karakter en gestalte
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“Blonde d’Aquitainerunderen zijn karakterdieren. Onze eerste dieren kwamen uit
natuurbeheer in Nederland. Die hadden
nog nooit een mens gezien. In de oude
stal stonden ze aangebonden. Een hele
aanpassing voor mens én dier! Komt daarbij dat met de eerste kalving ook het moederinstinct naar boven komt. Het karakter
is de belangrijkste factor voor de selectie.
Goede fokkoeien worden meer dan 10 jaar
oud. Koeien worden afgevoerd als ze
onhandelbaar blijken. Een tweede selectiecriterium is de gestalte. De vrouwelijke
dieren groeien nog door tot ze 5 jaar oud
zijn. Ik verkies een grote smalle koe boven
een kleine brede. Een grote geeft gemakkelijker een groot stierenkalf. Een kleine
geeft in het algemeen kleinere kalveren.
Een kleine vaars die een slecht kalf geeft
gaat direct weg.”
De vaarzen worden op 2 jaar geïnsemineerd met sperma van stieren die kleine
kalveren geven. Zij moeten hun eerste
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Voedingsadviseur Anne Vandelannoote, commercieel verantwoordelijke rundvee bij Aveve
Veevoeding, bespreekt met Kevin de rantsoenen.

De stieren ouder dan 1 jaar en de koeien
in de afmest krijgen hoofdzakelijk maïs
en een beetje stro (3%) voor de structuur.
Dat wordt aangevuld met een bepaalde
hoeveelheid krachtvoeder voor de groei
volgens de groep en mineralen en krijt
(niet voor de afmestkoeien). Dat krachtvoeder bestaat voor de helft uit geplette
gerst als zetmeel- en energieaanbrenger
en voor de andere helft uit eiwitkern (voor
het jongvee jonger dan 1 jaar is de verhouding 70/30). De stieren krijgen nog
1 kg afmestformule extra in de eindfase.
De koeien in de eindfase krijgen tot 8 kg
afmestformule.”
In de nieuwe stal verloopt het voederen
en de verzorging van de dieren natuurlijk veel efficiënter dan in de oude. Kevin
en Alain werken met een nagelnieuwe
combinatie stroblazer-voedermengwagen
van Kuhn, aangekocht bij de plaatselijke
verdeler Willem Jonckers, die uitgerust
is met een weegcel (foto). Nu wordt het
voer gemengd aangeboden en dat komt
de kwaliteit – en dus ook de groei van de
dieren – ten goede. Het stro wordt geperst
met een rondebalenpers en wordt achter
in de boxen geblazen. r
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Kevin en Alain werken met een nagelnieuwe
combinatie stroblazer-voedermengwagen van
Kuhn die uitgerust is met een weegcel.
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De vleeskwaliteit staat voorop op Torenhof Meeuwis. “Met dit ras verlies je wat
in karkaskwaliteit en slachtpercentage”,
zegt Kevin, “maar dat wordt gecompen-
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Rantsoenen

seerd doordat dieren groter zijn. Met hun
grootte haal je de kilo’s terug; 5 cm groter
is gemakkelijk 100 kg meer. Het streefdoel is dat de stieren op 24 maanden naar
een gewicht van 900 kilo gaan. Een Blonde d’Aquitaine doet het goed op maïs. In
de afmestfase van de stieren is er minder
krachtvoer nodig dan bij het afmesten van
witblauwe runderen; 3 kg is genoeg. Voor
een betere vleeskwaliteit is de typische
‘finish’-afmestformule zeer welkom.”
Over het rantsoen krijgen we meer uitleg van Anne Vandelannoote, commercieel
verantwoordelijke rundvee bij Aveve Veevoeding. “De rantsoenen voor de zoogkoeien, vaarzen en het jongvee onder het
jaar zijn gebaseerd op maïskuil, graskuil
en stro. Verder staan er in de stal 4 voedersilo’s met krachtvoeders: 1 met de afmestformule nr. 123 met 18% ruweiwit, 1 met
geplette gerst, 1 met eiwitkern nr. 13 Aminomix 42% ruw eiwit (bevat onder andere
soja, koolzaad, vitamines en mineralen)
en 1 met voeder voor groeiend jongvee
nr. 115.
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kalf geven voor de leeftijd van 3 jaar. De
drachtduur is 9 maanden en 3 weken.
Koe en kalf blijven 10 dagen in de afkalfbox en gaan dan bij de kudde. De kalveren worden gespeend op 6 maanden. Al
vanaf de eerste weken nemen ze beetje bij
beetje ruwvoeder op. De koeien worden
gedekt door de stier. Het is zaak om een
goede fokstier te kiezen die een evenwicht
geeft tussen gestalte en bespiering. Bij
te bevleesde kalveren loert het risico van
een keizersnede. Op zich is dat geen probleem omdat we toch in de buurt zijn bij
de kalvingen, maar dan alleen om te helpen mocht het nodig zijn. De vruchtbaarheid is goed. Een aanvulling van calcium
in het rantsoen van de koeien en vaarzen
na de kalving geeft blijkbaar goede resultaten.

Op vrijdag 11 maart van 10 tot 17 uur zet
Torenhof Meeuwis de deuren open. Iedereen is welkom. Het bedrijf is gelegen aan
de Torenhofstraat in Boutersem-Willebringen (tussen Leuven en Tienen). De opendeurdag wordt georganiseerd in samenwerking met Aveve Veevoeding, Agos
Bouw, Gilleman nv, bnp Paribas Fortis,
sbb Accountants & Adviseurs en Jonckers
Willem bvba. Tijdens de opendeurdag zullen de afgevaardigden van deze bedrijven
aanwezig zijn.

