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Familie Vandewalle
Met de overname van een
tweede bedrĳf groeide de
melkveestapel van de familie
Vandewalle uit Boezinge naar
150 melkkoeien en kwam er
een nieuwe melkveestal.
Aantal melkkoeien:
Melkproductie:
Aantal jongvee:
Neventakken:

Boezinge

150
9900 4,2 3,5
175
vleesvee en
grove groenteteelt

Stefanie, Rik, Evelien, Pieter en Hilde

Familie Vandewalle zet in op functionele koe

Alles draait om
kengetallen
Met 150 melkkoeien zit de familie Vandewalle uit Boezinge op
koers voor de toekomst. De combinatie met grove groenteteelt
vergt een goede arbeidsefficiëntie van het melkveegebeuren. De
focus ligt continu op verbetering van de economische cĳfers.

Separatiebox en strohok naast elkaar

de aparte sfeer rond de keuringen. Zolang
er tĳd voor is, blĳf ik de komende jaren
wel deelnemen.’

Fokken op functionele koeien
Met het oog op de prĳskampen is fokkerĳ
een belangrĳk item ten huize Vandewalle.
‘In de fokkerĳ draait het om melkproductie en een functioneel exterieur’, legt Rik
uit. Pieter wĳst op de methode van stierenselectie. ‘We kiezen stieren uit op basis
van melkgift en voldoende kilogrammen
vet en eiwit. Gehalten zeggen ons niet
veel, die willen we vooral via de voeding
sturen.’
De melkveestapel scoorde het voorbĳe
melkjaar gemiddeld 9900 kg melk. De
melkleveringen noteren ongeveer 4,2%
vet en 3,5% eiwit. ‘We willen er ook graag

tekst Annelies Debergh

D

e grote groentekisten en preimachine
achter de melkveestal zĳn vanaf de
grote weg tussen Ieper en Diksmuide al
te zien. Naast hun melkveebedrĳf houden Rik Vandewalle (48) en Hilde Deraedt
(44) uit Boezinge er nog een neventak met
groenteteelt op na. De combinatie van
melkvee met verschillende groenten bestaat er al jarenlang.
Behalve prei telen de melkveehouders op
hun akkerland ook nog wortelen en
schorseneren. Teelten die goed passen op
de lichtere zandleemgronden. Op de rest
van het areaal verbouwen de melkveehouders behalve gras en mais ook wintertarwe, suikerbieten en voederbieten. In de
winter neemt de preiteelt het grootste
deel van de arbeid in beslag.

Beste voorbrenger in Cremona
De kinderen Stefanie (19), Pieter (17) en
Evelien (11) zĳn alle drie even enthousiast en steken waar ze kunnen vrĳwel dagelĳks een handje toe op het bedrĳf. Pieter – die dit jaar zĳn landbouwstudie afrondt en na dit schooljaar definitief mee
zal helpen op het bedrĳf thuis – is gegre-
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pen door melkvee en neemt vlot het
woord wanneer het over die productietak
gaat.
Afgelopen maand was Pieter nog de beste
Belg op de jongefokkersschool in Battice
en op een recente clip- en voorbrengwedstrĳd tĳdens de Open Junior Show van het
Italiaanse stamboek Anafi in Cremona
eindigde hĳ eveneens bovenaan. ‘Alles is
begonnen met de tweejaarlĳkse jongveeshow van de lokale fokstudieclub Westhoek Holsteins’, legt Pieter zĳn passie
voor melkvee uit. ‘Zo is dat stilaan gegroeid en hebben we zeven jaar geleden
voor het eerst aan de West-Vlaamse provinciale prĳskamp deelgenomen.’
Inmiddels heeft Pieter al twee keer de jongefokkersschool in Battice doorlopen en
voor de komende CRV Koe-Expo tĳdens
Agriflanders in Gent zĳn twee dieren ingeschreven: Windbrookdochter Hermien
en Bonairtelg Frederique. ‘Prĳskampen
blĳven een hobby, maar het virus zit erin.
Ik ben gebeten door fokkerĳ en hou van
In de 26 stands-rotor kan één persoon
het melken verzorgen
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Windbrookdochter Hermien vertegenwoordigt het bedrĳf op de CRV Koe-Expo in Gent

en is beweiding al niet vanzelfsprekend.
Maar met onze weiden aan de overkant
van de drukke weg is het ook onverantwoord om de koeien nog over te laten steken.’ De overgang van potstal naar ligboxenstal is in elk geval goed bevallen.
‘Nu is het celgetal zo goed als het vroeger
slecht was. Het tankcelgetal gaat gemakkelĳk onder de 150 cellen. Vroeger was
dat niet zo vanzelfsprekend.’
Voor het melken maken de Vandewalles
gebruik van een draaimelkstal met 26
standen. ‘Als je alleen melkt, dan is de
klus in anderhalf uur geklaard’, zegt Hilde. ‘We hebben lang getwĳfeld tussen een
zĳ-aan-zĳ-melkstal en een draaimelkstal.
Maar we zĳn blĳ dat het toch die laatste is
geworden. In een carrousel melk je rustig
en kun je het werk ook vlot alleen aan.
Dat moest ook. Met de andere teelten is
het uit arbeidsoverwegingen noodzakelĳk dat één man het melken alleen kan
oppakken.’

Voederbieten terug in rantsoen
In de stal lopen de melkkoeien in twee
groepen: een laag- en een hoogproductieve groep. Het basisrantsoen bestaat uit 22
kg maiskuil, 10 kg voordroogkuil, 8 kg
perspulp, 5 kg voederbieten, 1 kg hooi,
1 kg stro naast 4 kg eiwitkern en 1,5 kg
maismeel. De eiwitkern bestaat voor de
helft uit soja en voor de helft uit koolzaadschroot. Pieter: ‘We hebben opnieuw voederbieten in het rantsoen omdat perspulp
de laatste jaren moeilĳker te verkrĳgen
was. Maar door de voederbieten nemen de
koeien ook meer ruwvoer op. Dus wellicht blĳven de voederbieten om die reden
ook in het rantsoen.’
Alle krachtvoer wordt via de krachtvoerautomaten verstrekt, de gift wordt berekend door de computer. ‘We geven tot
maximaal vier kilo en het krachtvoeder is
door onze voerleverancier op maat sa-

De 150 koeien blĳven
het jaar rond binnen
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mengesteld’, vult Rik aan. De laagproductieve groep krĳgt hetzelfde basisrantsoen
als de hoogproductieve koeien, maar is
beperkt in krachtvoer. ‘Door eenzelfde
rantsoen te blĳven verstrekken blĳft de
laagproductieve groep beter op peil in
melkproductie. Vroeger zagen we koeien
te vaak wegzakken. We houden van vlakke productielĳsten.’
Onlangs plaatste het bedrĳf ook een
krachtvoerautomaat bĳ de droge koeien.
‘Door de krachtvoerautomaat kunnen we
de droge koeien nog een droogstandskrachtvoer geven’, legt Pieter uit. De
hoogdrachtige vaarzen vervoegen de
groep droge koeien in de laatste maanden
en dat moet in de toekomst anders. ‘Met
een nieuwe jongveestal zou je die groep
apart kunnen huisvesten. Door het jongvee op ligboxen te huisvesten zouden ze
ook beter en vroeger leren om in ligboxen
te gaan liggen.’ Over de nieuwe jongveestal heeft de toekomstige melkveehouder
duidelĳk al uitvoerig nagedacht. ‘Ik wil de
dieren in geen geval te vroeg op een roostervloer en in ligboxen huisvesten. Vanaf
een leeftĳd van tien maanden lĳkt me
jong genoeg voor de ligboxen.’

Rek in melkproductie
Door de huidige ligboxenstal volledig voor
melkvee te benutten – nu zitten daar nog
zo’n dertig drachtige vaarzen in – is er
nog wat rek in de melkproductiecapaciteit. Maar echt grote groeiplannen hebben
Rik en Pieter niet. ‘We willen vooral verbeteren. De melkkoeien kunnen nog vooruit, zowel op vlak van productie als op
vlak van exterieur.’
Met bedrĳfsbegeleiding gekoppeld aan de
verzamelde mpr-gegevens willen Rik en
Pieter in eerste instantie aan de bedrĳfsresultaten werken. ‘De economische kengetallen staan voorop, daar draait alles
om.’ l
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Aparte wachtruimte voor efficiënt melken

Preiteelt vraagt veel arbeid in de winter

Droge koeien in oude potstal gehuisvest

een goed exterieur bĳ.’ Wat daarmee concreet bedoeld wordt? Rik legt uit: ‘We kĳken vooral naar goede benen en uiers. We
willen in de eerste plaats een functioneel
exterieur.’
Voor elke koe wordt een bĳpassende stier
uitgezocht. ‘De koefamilie achter een
stier vinden we nog altĳd enorm belangrĳk’, gaat Pieter verder. Vroeger kozen Rik
en Pieter slechts vĳf tot zes stieren uit, nu
zĳn dat er meer. ‘We hebben meer koeien
en het aanbod is sinds de genoomstieren
ook fors gegroeid.’ Toch klinkt Rik matigend. ‘We vertrouwen nog vooral op de
stieren waarvan ook dochters aan de melk
zĳn. Genoomstieren zetten we beperkt in.
Als je mee wil in de fokkerĳ, dan moet je
die stieren bĳna wel gebruiken. Maar we
blĳven daar rustig in. Je kunt sneller voor-

uitgaan met genoomstieren, maar je gaat
nog veel sneller achteruit als het tegenvalt.’
Met stieren als Savior, Impression, Fever,
Seaver, Lauthority, Brawler, Doorman,
Numero Uno, Durbin, Let-It-Snow, Meridian en Contrast telt het lĳstje van meestgebruikte stieren uitsluitend Canadese
namen. Talent, Allen, Dolman en Aeroline zĳn oudgedienden waar de beste koeien van zĳn gekomen in het verleden.
In de fokkerĳ kiezen vader en zoon Vandewalle in elk geval een consequente weg.
Pieter: ‘We gebruiken op de mindere koeien een witblauwe stier en voor koeien die
te vaak terugkomen, hebben we een eigen
stier. Tien tot vĳftien procent van de koeien gaat uiteindelĳk bĳ de eigen stier. Zo
boeten we niet in op de tussenkalftĳd. Dat

cĳfer blĳft al jaren rond de 400 dagen
hangen. Nu zitten we op 405 dagen en dat
houden we graag op peil.’

Van potstal naar ligboxen
In totaal melken de Vandewalles 150
melkkoeien, allemaal gehuisvest in een
ligboxenstal die nu drie jaar in gebruik is.
‘Voorheen waren de koeien in een potstal
gehuisvest’, legt Hilde uit. Met de groei
van het bedrĳf nam ook de bezetting in de
potstal zienderogen toe. Toen in 2010 een
tweede bedrĳf met 60 melkkoeien werd
overgenomen, kozen de bedrĳfsleiders
voor een nieuwe ligboxenstal.
De 150 melkkoeien blĳven nu het jaar
rond binnen. De droge koeien zĳn in de
voormalige potstal gehuisvest en krĳgen
in de zomer buitenbeloop. ‘Met 150 koei-
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