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Dirk Van Huele investeerde in goed fokmateriaal
bĳ omschakeling naar blonde d’Aquitaines

Dirk Van Huele en Martine Depuydt
In enkele jaren tĳd maakte
de volledig witblauwe
Stalhille
veestapel plaats voor een
gesloten fokbedrĳf met
blonde d’Aquitainevee.
Activiteiten:
Ras:
Neventak:

melkvee, vleesvee en
akkerbouw
blonde d’Aquitaine
verkoop hoevezuivel

E

en aaneenschakeling van blond kleurende koeienkoppen: als de staldeur
op het landbouwbedrĳf Ter Rode Poort
van Dirk Van Huele en Martine Depuydt
uit Stalhille opengaat, kĳken tientallen
nieuwsgierige fokdieren je aan. Het is

Van blauw
naar blonde
Het begon een zevental jaar geleden als een soort experiment met
vĳf blonde d’Aquitainefokdieren in een witblauwe veestapel. Een
jaar later kwamen er dertig bĳ en inmiddels zitten de stallen van
Dirk Van Huele en Martine Depuydt uit Stalhille helemaal vol.
tekst Annelies Debergh

een fraai uitzicht, waar kennelĳk ook
de fokker van geniet. ‘We zĳn ongeveer
zeven jaar geleden met vĳf aangekochte
blondes begonnen’, begint de WestVlaamse vleesveehouder.
De aankoop van de vĳf ingeschreven

blondes als experiment was de start op
Hoeve Ter Rode Poort om het roer helemaal om te gooien van witblauw naar
blonde d’Aquitaine. Zo kochten ze er
een jaar later nog eens dertig fokdieren
bĳ in Frankrĳk. De veehouder glimlacht:

In zeven tot acht jaar van volledig witblauw naar enkel blonde d’Aquitaines op Hoeve Ter Rode Poort
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‘Iemand zei ons toen: over zeven tot
acht jaar moet je ofwel bĳbouwen ofwel
fokvee verkopen. En inderdaad, we zitten nu op onze maximumcapaciteit.’

Blondes voor melkvee?
Naast de vleesveehouderĳ telt het bedrĳf
ook melkvee en akkerbouw. Maar het
melkvee zou wel eens het onderspit kunnen delven. ‘Het afgelopen jaar was het
melkvee eigenlĳk te weinig rendabel’,
geeft Van Huele aan.
Het blonde d’Aquitainevee heeft hier
kennelĳk de harten veroverd en krĳgt de
voorkeur van Dirk Van Huele. ‘Uiteindelĳk draait het om het rendement. Het
melkvee verhindert ons om aan de normen voor het lastenboek te voldoen. Met
dat lastenboek kan ik nog ongeveer 250
euro extra per stier verdienen. Als ik dat
uittel, dan is een volledige omschakeling
naar blonde d’Aquitaine logisch.’
Het vroegere witblauw heeft Van Huele
stelselmatig uitgeselecteerd. ‘Met de keizersnedes en de zorg voor de kal-veren
kwam er te veel werk bĳ kĳken’, zegt hĳ.
‘Blonde d’Aquitaines zĳn weliswaar ook
intensief, maar ze zĳn dat op een andere
manier. Het werk is eigenlĳk niet te vergelĳken. Mĳn voornaamste werk is nu

de controle houden op het vee, de controle op afstand.’
Zĳn controlefunctie neemt Dirk Van
Huele erg nauw ter harte. Zo blĳft de
veehouder meestal ook bĳ kalvingen in
de buurt. ‘Deze dieren hebben niet veel
hulp nodig bĳ het kalven, maar ik blĳf
de geboorte wel opvolgen.’ De afkalfbox
is daarop voorzien met een extra vanghek. ‘Meestal controleer ik even of het
kalf goed zit en of alles normaal kan verlopen. Daarna laat ik ze met rust.’

Werk meer plannen
Van Huele is door de blondes ook planmatiger gaan werken. ‘De omgang met
deze koeien dwingt je om meer te gaan
plannen. Als de dierenarts nu langskomt, dan verwittigt hĳ mĳ kort voor
zĳn komst en zorg ik dat de te behandelen dieren ook vaststaan. Blondes kennen erg goed hun eigen volk.’
De veestapel kalft het hele jaar rond,
met kalvingen gespreid over het jaar.
‘Ook voor de ziektedruk is dat beter’,
ervaart Dirk Van Huele. Tot zeven of
soms acht maanden lopen de kalveren
bĳ hun moeders, pas dan gaan ze naar
aparte hokken: vaarzen richting fokkerĳ, stiertjes richting afmest. ‘Nu de stal
vol zit, kunnen we en moeten we zelfs
iets sneller bĳ de vrouwelĳke dieren selecteren. Het is niet de bedoeling om nu
nog meer dieren te gaan houden.’
Na de speenleeftĳd komt er ook een verschil in het rantsoen. Zo blĳft opfokvee
op een magerder rantsoen, terwĳl de
stieren stelselmatig overschakelen op
een intensiever voer. Jonge stieren krĳgen zo een mix met 35 procent aardappelproducten, 35 procent maiskuil, 11
procent krachtvoer, 9 procent draf (bierbostel), 5,5 procent bonen en 4,5 procent
ccm. In de afmestfase wordt dat 55 procent aardappelproduct, 10 procent maiskuil en 10 procent ccm naast 25 procent
krachtvoer.
Stieren vertrekken doorgaans op een
leeftĳd van ongeveer twintig maanden.
De laatste ronde vertrok op gemiddeld 17
maanden met een slachtgewicht tot 600
kilo. ‘Het rantsoen voor de afmeststieren
is zo goed als hetzelfde gebleven’, zegt
Dirk Van Huele en maakt zo de vergelĳking met de vroegere afmest van de witblauwstieren. ‘We blĳven werken met
een gemengd rantsoen en met aardappelproducten; omwille van de interessante
prĳs zĳn dat nu frietsnippers.’

Fokvee extensiever gevoerd
Het rantsoen voor de fokkoeien en het
jongvee is extensiever dan voorheen met

witblauwe koeien en er wordt ook beperkt gevoerd. De basis van het gemengde voer is 53 procent maiskuil, 26 procent voordroogkuil, 13 procent draf
(bierbostel) en 8 procent bonen met
daarnaast graszaadstro naar believen.
Opvallend zĳn de ingekuilde veldbonen
in het rantsoen. Die kwamen in het
teeltplan in het kader van de Europese
regelgeving rondom ecologisch aandachtsgebied (EAG).
Omdat de eerste jaren met zomerteelt
geen echt succes waren, experimenteert
het bedrĳf dit jaar met winterteelt. ‘Die
werd op 20 oktober gezaaid en de bedoeling is om ze al in augustus te oogsten.
De opbrengst zou iets hoger liggen en
ook beter aansluiten bĳ onze zware kleigrond.’ Dit is het derde teeltjaar. ‘Net als
de ccm laten we de veldbonen inkuilen
in ronde balen. Veldbonen zĳn een goede eiwitbron in het rantsoen, maar het
blĳft een uitdaging om in combinatie
met zware kleigrond een voldoende goed
rendement te halen.’

Basis is goed fokmateriaal
In de fokkerĳ werkt Dirk Van Huele
met een ingeschreven natuurlĳk dekkende fokstier. ‘Bĳ de start met blonde
d’Aquitaine was het voor ons een uitgemaakte zaak om met goed fokmateriaal
te starten en de stamboekgegevens ook
bĳ te houden’, benadrukt Dirk sterk.
‘We hebben nu uitsluitend stamboekvee
in de stal en zoeken ook altĳd stieren uit
met een volledige stamboekorigine.’
Gelet wordt in de fokkerĳ vooral op de
bekkenkenmerken, vanwege het geboortegemak. ‘Het belangrĳkste is de kruisvorm. Ik wil een breed, lang en vlak
kruis en een stier die zelf klein was bĳ de
geboorte. Daarom wil ik een stier altĳd
in vertrouwen kunnen kopen.’
Er volgen nog een paar belangrĳke kenmerken. ‘Een stier moet kalm zĳn van
karakter en groot en lang zĳn. Naast de
bekkenvorm en de origine zĳn dat de belangrĳkste kenmerken in mĳn ogen.’ Op
de vraag of er ook een afwisseling tussen
foktype en vleestype aan te pas komt,
klinkt meteen een nee. ‘Ik wil veel vlees.
Dat is het enige wat ook geld opbrengt.’
Dat op Hoeve ter Rode Poort geen witblauwen meer lopen, daar is deze fokker
niet rouwig om. ‘Het bĳzonderste is dat
de veearts zoveel mogelĳk buiten de
deur blĳft en dat is nu wel het geval’,
merkt Dirk op. Nu resteren als enige
diergezondheidskosten het enten tegen
ibr, bvd en het ontwormen. ‘Onze grootste kost is nu het vaccineren. Zo moet
het eigenlĳk ook zĳn.’ l
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