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In 2003 namen Tom en Yann Vanhees het
ouderlijk bedrijf over. Op dit gemengd
bedrijf met een totaal areaal van 130 ha
zijn akkerbouw en vleesvee de 2 hoofdtakken. De akkerbouwteelten bestaan uit
18 ha wintertarwe, 8 ha suikerbieten,
1,5 ha spelt en 37 ha aardappelen. Een
deel van de aardappelen wordt op de
hoeve verkocht. Op het bedrijf staat ook
een aardappelautomaat. De ruwvoederteelten zijn 20 ha maïs waarvan 12 ha
Italiaans raaigras als voorteelt en 45 ha
weiden voor begrazing en maaien.
De meeste werkzaamheden worden door
de 2 broers uitgevoerd met de hulp van
hun vader. De loonwerker wordt vooral
ingeschakeld voor de oogst van de akkerbouwteelten. Het bedrijf is verdeeld over
2 locaties. Zo’n 6 jaar geleden werd op
5 km van het ouderlijk bedrijf in Melkwezer een tweede bedrijf aangekocht. De
ouderlijke hoeve is bestemd voor de
huisvesting van de koeien, de kalvingen
en de kalveropfok. Het bedrijf in Melkwezer is bestemd voor de afmest van de
stieren en de verdere opfok van de
vaarzen.
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Na de studievergadering van het Praktijkcentrum Rundvee en ADLO over de samenstelling van vleesveerantsoenen brachten we een bezoek aan de Scholierenhoeve,
het vleesveebedrijf van de broers Tom en Yann Vanhees in Zoutleeuw. – Praktijkcentrum
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Leeftijd: Tom (37) en Yann (36)
Gemeente: Zoutleeuw en Melkwezer
Specialisatie: Vleesvee- en akkerbouwbedrijf met 400 runderen, 170
zoogkoeien op 130 ha oppervlakte.

De koeien kalven gemiddeld 3 keer, de beste dieren 4 keer.
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GEZONDE DIEREN GROEIEN HET
BEST OP DE SCHOLIERENHOEVE

Om al het werk gedaan te
krijgen, zijn er in de zomer
geen kalvingen.

Met een kleine melkmachine worden de
koeien 2 tot 3 keer gemolken. Er is genoeg biest voor de kalveren in voorraad.
Men maakt geen gebruik van vreemde
biest. Uitzonderlijk wordt droge biest
gebruikt. Na de biest krijgen de kalveren
kunstmelk, kalvervlokken met spelt en
lauw water. De eerste maand krijgen de
kalveren 5 l per dag. Dat wordt verminderd naar 4 l in de tweede maand. Op 3
maanden worden de kalveren gespeend.
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De vaarzen worden op de leeftijd van 13 à 14
maanden geïnsemineerd om te streven naar een
eerste kalving op 24 maanden.

Rantsoenen

De kuilen worden geanalyseerd. Voor de
stieren in de groei- en de afmestfase
wordt er een rantsoenberekening gemaakt op basis van de behoeften van de
dieren aan energie, eiwit, structuur en
mineralen. Bij een tekort aan deze nutriënten kunnen de groei, de vleeskwaliteit
en de gezondheid negatief worden beïnvloed. Een te rijk rantsoen geeft dan weer
verliezen aan stikstof en fosfor. Dat is niet
alleen slecht voor het milieu maar ook
voor de portemonnee. Het heeft geen zin
om een dure eiwitbron in het rantsoen op

ig

yr

op

C

Kalveropfok

te nemen als die niet benut wordt. De
rantsoenen worden met de voermeng
wagen bereid. Het rantsoen voor het
jongvee (tot 8 maanden oud) is samengesteld uit 45% mengkuil (vier vijfde maïskuil en een vijfde perspulp) en 45% voordroogkuil, ongeveer 10% stro en eiwitkern
(36% ruw eiwit), aangevuld met 2 kg
krachtvoer. De vaarzen krijgen per dier
ongeveer 16 kg: 10 kg maïskuil, 2 kg
krachtvoer (26% ruw eiwit) en voordroogkuil naar believen. De jonge stieren in de
groeifase hebben ongeveer 19 kg: 63%
mengkuil, 21% aardappelen en 16%
krachtvoer (26% ruw eiwit). Het rantsoen
van de stieren (25 kg) en de koeien (33 kg)
in de afmestfase bestaat voor 90% uit het
rantsoen van de jonge stieren aangevuld
met 10% krachtvoer (met 19% ruw eiwit).
De koeien in productie zitten op het
rantsoen van het jongvee, aangevuld met
een mineralenkern. Alle vaarzen gaan in
de zomer op de weide met bijvoedering.

Afmesten
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dieren sneller op te merken. De vaarzen
worden op de leeftijd van 13 à 14 maanden geïnsemineerd om te streven naar
een eerste kalving op 24 maanden. De
tussenkalftijd bedraagt 386 dagen. De
Scholierenhoeve heeft een hogegezondheidsstatus. De hele veestapel wordt
ingeënt tegen IBR, BVD en RSV. Tijdens
het opstallen in het najaar worden de
dieren bij het scheren systematisch
gecontroleerd op schurft. Ze worden dan
ook behandeld tegen schurft en tegen
wormen. De kalveren worden bij de
verplaatsing naar een groepshok geschoren en onthoornd.

Zodra de kalveren in groep zitten, hebben
ze altijd hooi en vers drinkwater ter
beschikking. Als ze 4 maanden oud zijn,
gaan ze geleidelijk over op een ruwvoederrantsoen met maïskuil en kalvervlokken. Op 6 maanden komt daar gras uit de
kuil bij.

De dieren worden regelmatig gewogen
om de prestaties en de groei te kunnen
evalueren. In de afmestfase bedraagt de
groei van de eigen stieren 1,3 kg per dag
en die van de eigen koeien bijna 1,4 kg per
dag. Het slachtpercentage (warm geslacht gewicht/levend gewicht) ligt voor
de koeien rond 65% en voor de stieren
rond 70%. De aangekochte magere koeien
halen een groei van 1,6 kg per dag. Het
afmesten van de koeien en de stieren
gebeurt in functie van de afzet. Een deel
wordt thuis verkocht, een deel gaat naar
beenhouwers. Om voldoende aanbod te
hebben worden ook nog magere koeien
aangekocht en afgemest. De rest van de
stieren gaat op een leeftijd van 18 à
19 maanden naar de groothandel. Ze
worden volgens geslacht gewicht verkocht. n
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Op de ouderlijke hoeve in Zoutleeuw
verblijven de koeien en de kalveren in 2
grote openfrontstallen. Bijna alle dieren
worden bevrucht met kunstmatige inseminatie. Er zijn ook 2 dekstieren voor de
koeien die moeilijk drachtig geraken. De
kalvingen gebeuren op een vaste plaats.
Om al het werk op het bedrijf gedaan te
krijgen, zijn er in de maanden juli en
augustus geen kalvingen. De koeien
kalven gemiddeld 3 keer, de beste dieren
4 keer. De kalveren zijn gehuisvest in 2
types van eenlingboxen. Een type box is
gemetseld, de andere bestaan uit kunststof en zijn demonteer- en verplaatsbaar.
Na 4 weken individuele huisvesting komen
de kalveren in groepen van 10 in een
gesloten stal met diepstrooiselboxen. De
beste jonge stieren worden verkocht als
fokstier.
Als ze 10 maanden zijn, verhuizen de
vaarzen en de stieren naar een openfrontstal op het tweede bedrijf. Ook de koeien
in afmesting zitten hier in stroboxen. De
vaarzen zitten apart in een openfrontstal.
Er loopt een zoekstier bij om tochtige
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Koeien en kalveren

BEDRIJVEN GEZOCHT
Het departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie (AMS),
zoekt nog gespecialiseerde vleesveebedrijven die hun gegevens willen doorgeven voor het bijhouden van de bedrijfseconomische boekhouding. De gegevens
worden gebruikt bij de voorbereiding van het Vlaams landbouwbeleid. Het
voordeel voor de deelnemende bedrijven is een gratis bedrijfseconomische
boekhouding (plus bespreking) die voldoet voor de VLIF-steun. Anonimiteit en
vertrouwelijkheid zijn verzekerd. Wie interesse heeft, kan contact opnemen
met Betty Van Merhaeghe, tel. 02 552 78 63, e-mail: betty.vanmerhaeghe@
lv.vlaanderen.be
Meer info via www.vlaanderen.be/landbouw/boekhouding.
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