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Op 1 april 2015 is na 31 jaar het melkquotum verdwenen. Dat geeft starters in de melkveehouderĳ weer een
kans. In een serie portretteerde Veeteelt zes startende
melkveehouders, dit keer de laatste.
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en typisch Vlaams gemengd bedrĳf
was het Koeweidehof in Merchtem
tot 2004. Zo’n 45 melkkoeien, 100 stuks
vleesvee en 80 hectare land, waarvan
een deel akkerbouw. Ouders Leo Vanderstraeten en Annie Vanlint deden het
bedrĳf, zoon Bart Vanderstraeten werkte
fulltime als deskundige zaden en meststoffen bĳ Aveve en hielp buiten de werktĳden mee op het bedrĳf.
Tot dusver een alledaagse bedrĳfsgeschiedenis dus. Tot in 2004 de melktransporteur stopte en in combinatie met een
deel eigen onzekere melkafzet deed dat
de melkveetak opeens op losse schroeven
staan. ‘Bovendien molken we nog op een
oude bindstal. Dat vroeg eigenlĳk om
een zware investering en ik wist nog niet
goed welke richting ik in de toekomst
met het bedrĳf op wilde. Daarom zĳn
mĳn ouders in 2004 gestopt met melken’, vertelt Bart Vanderstraeten (33).
Een jaar later leerde hĳ Marĳke
d’Hertefelt (26) kennen en op termĳn
zou dat mede voor de terugkeer van de
koeien zorgen.

Bart Vanderstraeten: ‘Als starter moet je
grote investering morgen al renderen’

Opvolgers starten
weer met melken
Na zeven jaar worden er op het gemengde bedrĳf Koeweidehof in
Merchtem weer koeien gemolken in nieuwe faciliteiten. Rekenen
aan het rendement van de vleesveehouderĳ en een voorliefde
voor melkvee waren aanleiding om te starten met melkvee.
tekst Florus Pellikaan

uiterste eruit te halen, maar ondanks
goede technische resultaten was het rendement te laag’, vertelt Vanderstraeten.
‘Bovendien wilden Marĳke en ik graag
een bedrĳfstak uitbouwen waar wĳ los
van onze nog relatief jonge ouders een
volwaardig eigen gezinsinkomen uit zouden kunnen halen.’
Een van de opties die werd overwogen,
was een grote biogasinstallatie binnen
een project van de universiteit van Kortrĳk. ‘Maar het rendement was te laag,
zeker met het uitzicht op de stĳgende
voerprĳzen. Een andere en uiteindelĳk
economisch de meest interessante optie
bleek opnieuw melkvee houden.’ Het
was bovendien de voorliefde van Marĳke
d’Hertefelt, die eveneens op een gemengd bedrĳf was opgegroeid, maar die

veel minder had met varkens of vleesvee.
Na de keuze voor melkvee kwam de optie
‘wachten tot 1 april 2015’ in beeld. ‘Maar
binnen de melkerĳen was sprake van een
toegangsticket om na het quotum te mogen leveren’, vertelt Marĳke, die ook nog
halftĳds werkt als landbouwdeskundige
bĳ de provincie Vlaams-Brabant. ‘Voor de
afzetzekerheid was het daarom verstandiger al eerder te starten.’
Vanderstraeten vult aan: ‘Omdat wĳ
meer dan vĳf jaar gestopt waren met melken, mochten we het quotum overnemen
van een actieve melkveehouder die in het
lopende jaar 65 werd. Op die manier hebben we gunstig 300.000 kilo quotum kunnen kopen. Maar daarmee kun je natuurlĳk geen nieuwbouw verantwoorden.
Daarom hebben de ouders van Marĳke

Rendement vleesvee laag
Na het afscheid van het melkvee groeide
de vleesveetak tot 250 stuks Belgisch witblauw en in totaal werd er 90 hectare
grond bewerkt. Tot in 2007 Bart in het
bedrĳf kwam en hĳ zich meer ging verdiepen in de economie. ‘Toen bleek het
rendement op het geïnvesteerde vermogen in de vleesveehouderĳ niet mee te
vallen, zeker niet als je kĳkt naar de gepresteerde arbeid. We hadden echt geprobeerd alles te optimaliseren en het
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ook nog een kleine 300.000 kilo quotum
overgeheveld naar dit bedrĳf.’

Eerst leren, dan groeien
Op de vraag of Bart en Marĳke nog hebben overwogen te starten zonder quotum
reageren ze direct ontkennend. Marĳke
d’Hertefelt: ‘Het was min of meer een verplichting vanuit de kredietinstelling om
met quotum te starten en voor jezelf wil
je ook een stuk zekerheid. Wĳ hadden
nog geen buffer om het volledige risico
van 600.000 kilo melk te dragen.’
De jonge ondernemers bouwden een
nieuwe ligboxenstal met ruimte voor 65
koeien en een robot. ‘De extra informatie
die je via een melkrobot krĳgt en de hogere productie per koe hebben ons originele plan van traditioneel melken omgegooid’, vertelt d’Hertefelt.
Van meet af aan hebben Bart en Marĳke
rekening gehouden met uitbreiding
naar een tweede robot. ‘Maar dat wilden
we in 2012 niet meteen doen, omdat we
de investering wilden beperken en het
vak nog moesten leren’, vertelt Vanderstraeten. ‘Ik had nog nooit een koe
drooggezet en wat komt er allemaal kĳken bĳ een goed melkveerantsoen? Ik
heb diverse cursussen gevolgd, omdat
we zo veel mogelĳk zelf wilden doen, zoals insemineren en bekappen. Op die
manier leer je de koeien en het vak het
snelste kennen.’

Kostprĳs laten dalen
Dat de jonge ondernemers het vak inmiddels goed beheersen, blĳkt niet alleen uit de prima verzorgde veestapel,
maar ook uit de gemiddelde productie
van 10.122 kg melk per koe. En dus vonden Bart en Marĳke het tĳd voor de volgende stap en wordt er nu hard gebouwd
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aan uitbreiding van de stal. ‘Als starter
kun je niet langzaam beginnen, je grote
investering moet morgen al renderen.
En om de vaste kosten te verlagen,
moet het aantal geproduceerde liters
omhoog. Doordat wĳ nu van 60 naar
120 koeien groeien, daalt de kostprĳs
5 cent naar net onder de 30 cent’, vertelt Vanderstraeten.
Het jonge stel, dat elk de helft van
de arbeid bĳ het melkvee invult,
is erg blĳ met hun keuze, ook al
was Bart voorheen geen echte
koeienboer. ‘Het mooie van koeien
melken is dat je de energie die je
erin steekt, meteen terugziet.
De technische resultaten worden
beloond en je kunt je feeling er
meer in kwĳt. Ik zou net als Marĳke niet anders meer willen.’
Het vleesvee is afgelopen winter gekrompen naar 170 stuks
en is nu vooral de taak van
Barts ouders. ‘Misschien dat
het vleesvee op termĳn helemaal vertrekt, maar de akkerbouw blĳft. Melkvee en akkerbouw renderen allebei goed
en de combinatie is vanuit
mest en voer gezien ĳzersterk.’ l

Bart Vanderstraeten::

‘Bĳ melkvee zie je
de energie die je erin
steekt meteen terug’
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