In de zomer bezochten de rundvee
consulenten van de Boerenbond een
aantal bedrijven in Frankrijk. Op
het melkveebedrijf van de familie
Lecornu koos men consequent voor
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een eenvoudige bedrijfsopzet waarin
arbeidsefficiëntie centraal staat.
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– Diane Schoonhoven, Beroepswerking –
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koeien krijgen gedurende de wintermaan
den dan ook geen kuilgras in het rantsoen.
We zijn ons bewust dat we op deze manier
niet het maximale uit ons gras halen,
maar we vinden het huidige systeem een
voudig en dat heeft onze voorkeur.” De
graslanden worden erg extensief bemest,
met alleen maar 50 kg N uit kunstmest
per ha. De weiden zijn grotendeels voor
het jongvee bestemd, 3 ha grasland wordt
gebruikt om te hooien en 10 ha wordt
door het melkvee begraasd. De mestafzet
op het bedrijf bedraagt gemiddeld 170 kg
N uit dierlijke mest per ha, maar op snij
maïs wordt meer uitgereden, terwijl op
de weilanden alleen dierlijke mest via
begrazing wordt opgebracht. Omdat op
veel percelen maïs in monocultuur wordt
geteeld, doet men veel stro in de ligboxen.
Samen met rode klei en een desinfectans
vormt het stro de bodem in de ligbox.
Dit mengsel wordt nadien op het maïs
land uitgereden om de bodemkwaliteit
te verbeteren. Gemiddeld haalt 1 ha maïs
zo een opbrengst van 13 ton droge stof.
Naast maïs bestaat het rantsoen uit 300 g
mineralen per koe per dag, koolzaadstro
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Richard Lecornu en zijn Noorse vrouw
Katrine baten in Normandië een melk
veebedrijf uit met 100 melkkoeien en
850.000 l melkquotum. Daarnaast bezit
het bedrijf 100 ha grond, waarvan een
kleine 40 ha grasland, ruim 40 ha haksel
maïs en ongeveer 15 ha korrelmaïs voor
het eigen bedrijf. Alle grond ligt binnen
een straal van 3 km rond het bedrijf. In
deze Franse regio is een gespecialiseerd
melkveebedrijf zonder akkerbouw een uit
zondering. Maar de familie Lecornu vindt
het vooral belangrijk dat de bedrijfsvoe
ring eenvoudig blijft. Zo houden Richard
en Katrine meer vrije tijd over, die ze
graag besteden aan hun gezin. Ze hebben
6 kinderen tussen 5 en 18 jaar.
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veel vrije tijd door
eenvoudig bedrijfsopzet

Niet het maximale uit gras
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De familie Lecornu nam het huidige
melkveebedrijf 10 jaar geleden over van
Richards ouders. Voordien molken zij op
een andere plek omdat Richard en Katrine
met zijn ouders van mening verschilden
over de bedrijfsvoering: “Generaties ver
schillen van mening, zo ook mijn vader en
ik. Daarom hebben we eerst op een andere
plaats gemolken. In eerste instantie waren
we van plan om met een systeem van
100% grazen te werken. Maar omdat er
in de tweede helft van de zomer niet vol
doende gras groeit om dit systeem toe te
passen, hebben we het systeem inmiddels
gewijzigd. De koeien gaan van april tot en
met november tussen de 2 melkbeurten
door naar buiten. Het jongvee staat tus
sen februari en november op de weide.
De koeien krijgen het hele jaar maïs bijge
voederd. Gras wordt niet ingekuild en de
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en koolzaad. In totaal wordt 4,5 kg kool
zaad per koe vervoederd, waarvan 1,5 kg
bestendig gemaakt koolzaad. In het ver
leden werd soja aan de koeien vervoederd
en gaven de koeien ongeveer 8000 l melk.
Met het huidige rantsoen geven de koeien
ongeveer 9200 l per koe, wat de familie
Lecornu toeschrijft aan het gebruik van
koolzaad.

Halftijds boeren dankzij
voltijdse medewerker
Om een gelijkmatig productieniveau in de
veestapel te handhaven, zoekt de familie
Lecornu steeds 2 goede stieren uit met
een gelijkaardig genetisch potentieel. De
stieren staan steeds bij de koeien zodat
verder weinig aandacht aan vruchtbaar
heid en bronstige koeien moet worden
besteed. Dit doet men niet zomaar, want
Richard en Katrine zijn niet de hele dag
in hun stal. Richard start ‘s morgens om
6 uur met melken en werkt tot de mid
dag. Daarna brengt hij nog weinig tijd op
het bedrijf door, maar houdt hij zich eer
der bezig met sporten. Hun medewerker
Jacky start ‘s middags en begint ‘s avonds

PARIS

Teeltplan familie Lecornu
40 ha grasland
40 ha silomaïs
15 ha korrelmaïs
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Kostprijs vergelijken met
Europese collega´s

Europese melkveehouders is echter onze
kostendekkende melkprijs. Binnen edf
rekenen we bij de kosten ook een vergoe
ding voor eigen arbeid en eigen kapitaal.
Omdat wij zeer weinig arbeid in ons bedrijf
steken, is de berekende vergoeding op dit
punt veel lager dan in andere landen. Dit
resulteert in een kostendekkende melkprijs
van 0,28 euro/l melk, terwijl deze gemid
deld voor de edf-leden 0,34 euro bedraagt.
Onze arbeidsefficiëntie bestaat erin dat wij
zo weinig mogelijk tijd besteden aan de
zaken die wij op ons bedrijf doen!”
Katrine is van mening dat in de toe
komst de marge per liter melk belang
rijker wordt dan de kostprijs, omdat de
prijzen van zowel melk als voeder schom
melen. Ook verwacht ze in de toekomst
meer van een samenwerking tussen de
melkveehouder en zijn melkerij dan dat
beide partijen voor hun eigen rechten
vechten: “Melkveehouders en melkerijen
hebben bij schommelende markten elkaar
meer dan ooit nodig. Als Noorse kan ik
me vinden in de Scandinavische manier
van denken, waarbij door overleg zo veel
mogelijk samen naar een oplossing wordt
gezocht. Een melkstaking zoals in 2009,
waarbij melkveehouders zich tegen hun
eigen melkerij keren, lijkt me niet con
structief.”
Voor de toekomst heeft de familie
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Katrine is voorzitter van de Franse afde
ling van edf (European Dairy Farmers) en
kan dan ook heel precies uitleggen waar
hun kostprijs zich situeert ten opzichte van
andere Europese collega’s: “Onze inkom
sten liggen steeds wat lager dan het gemid
delde binnen Europa. De Italiaanse melk
veehouders krijgen bijvoorbeeld een hogere
Foto: Matthieu Fr ijlink

om half vijf met melken. Jacky werkt vol
tijds op het bedrijf en heeft op zondag
en maandag vrijaf. Dan neemt Richard
alle werkzaamheden op zich, wel wordt
op zaterdag voor 2 dagen tegelijkertijd
gevoerd, zodat het voeren ‘s zondags kan
worden overgeslagen. Katrine doet alle
administratieve taken van het bedrijf, waar
ze ongeveer 3 uur per week aan besteed.
Richard en Katrine hebben er geen moeite
mee om hun werk uit handen te geven:
“Vroeger heb ik in het leger gewerkt, daar
heb ik geleerd om taken uit te besteden
en mensen vertrouwen te geven. Dat is

Bo

Foto: Matthieu Fr ijlink

De familie Lecornu nam het huidige
melkveebedrijf 10 jaar geleden over van
Richards ouders.

zichtelijk te houden. Zo worden koeien
die 3 keer mastitis hadden, afgevoerd van
het bedrijf. De familie Lecornu houdt dan
ook het nodige jongvee aan, maar ook dit
jongvee wordt weer op een eenvoudige
manier gevoederd en gehuisvest. Zo staan
de kalfjes tot ze ongeveer 4 maanden
oud zijn bij elkaar en krijgen ze alleen ‘s
ochtends melk, ongeveer 5 l per dag. De
kalfjes worden dan gedurende een halfuur
vastgezet, zodat ze enkel hun eigen melk
opdrinken en niet bij elkaar gaan zuigen.
Daarnaast krijgen de kalfjes ad libitum
korrelmaïs gevoerd. Ze krijgen intacte
maïskorrels en die eten ze blijkbaar graag.
Gemiddeld eten de kalfjes hier ongeveer
2 kg per dag van. Na 4 maanden gaan de
kalfjes naar de groep droge koeien waar
alle jongvee en droge koeien hetzelfde
rantsoen van maïs en stro krijgen als de
koeien. Van eenvoud gesproken!
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De koeien gaan van april tot en met november tussen de
2 melkbeurten door naar buiten. De stallen staan dan leeg.

wel noodzakelijk als je je bedrijfsvoering
op onze manier organiseert. Jacky werkt
inmiddels al 13 jaar op ons bedrijf en we
verwachten dat hij tot zijn pensioen in
2016 hier blijft werken”, aldus Richard.
Het bedrijf heeft geen melkrobot omdat
ze het werk liever laten doen door een
werknemer dan door automatisatie. “Een
werknemer heeft ogen en een robot niet”,
zegt hij hierover.
Het bedrijf probeert ook volgens vaste
richtlijnen te werken om het geheel over

Men doet veel stro in de ligboxen. Met dit stromengsel bemest men het maïsareaal.

melkprijs dan wij. En ook de prijs die wij
voor reforme koeien ontvangen, is lager
dan gemiddeld in Europa. Voorts ligt onze
kostprijs hoger dan het gemiddelde van
Europese melkveehouders; landen als Ier
land en Oekraïne melken in systemen met
een zeer lage kostprijs. Maar als wij onze
kostprijs vergelijken met onze Franse colle
ga’s, dan blijken we toch lager uit te komen.
We hebben zeer weinig machines omdat
we alle landwerk uitbesteden. Ons sterk
ste punt ten opzichte van zowel Franse als

Lecornu nog geen concrete plannen. “Op
dit moment mogen wij niet meer groeien
in melkquotum, omdat wij voor deze regio
onze maximale grootte hebben bereikt.
Misschien willen we na de afschaffing van
het melkquotum wel meer koeien gaan
melken. Richard heeft gezondheidspro
blemen gekend, maar bij een voldoende
aantal koeien is het niet meer nodig dat
je zelf nog werkzaamheden op het bedrijf
uitvoert, dan moet je het bedrijf alleen nog
managen. En dat ligt ons goed!” r
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