MELK & VLEES MECHELMANS

namen: Jan, Walter en Michiel Mechelmans
woonplaats: Donk (Herk-de-Stad)
aantal stuks melkvee: 75 melk- en kalfkoeien
aantal stuks vleesvee: 205
rassen: Belgisch witblauw en holstein
nevenactiviteit: perenteelt
koeien op de foto: links Atribuut (v. Attribut)
en rechts Golddust (v. Bookem)

Jan Mechelmans: ‘Tijdens de
melkcrisis konden we met de
witblauwen het gat dichten’
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Extreem in melk óf vlees

meest rendabel

Biest van de holsteins voor de witblauwkalveren en vleesvee-embryo’s
op het ondereind van het melkvee. Familie Mechelmans benut de
voordelen van beide productietypen op één bedrijf volop. De
gemeenschappelijke deler is streven naar maximale resultaten.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

‘H

et is maar goed dat je niet vorig jaar bent geweest.
Toen stonden de stallen hier echt bol van het
vee’, vertelt Michiel Mechelmans (25) direct bĳ
binnenkomst. Met gepaste trots verwĳst hĳ naar de nieuwe
hellingstal een kilometer verderop, waar nu ruimte is voor
350 stuks vleesvee. ‘Begin september zĳn de eerste dieren
erin gegaan en vorige week is het eerste kalf er geboren’, vult
broer Jan Mechelmans (27) aan. ‘Op de oude locatie gaan we
de gebouwen nu geschikt maken voor melkvee, zodat we door
kunnen groeien naar 110 melk- en kalfkoeien en bĳbehorend
jongvee.’
De ambitie van de beide broers is direct duidelĳk: groeien in
beide takken. Maar het blĳft niet beperkt tot groei. Technisch
goede resultaten zĳn een nog belangrĳker doel. Het bezoek
van de inspecteur, die eerder op de dag de eenjarige vaarzen
met gemiddeld +7 voor ontwikkeling inschreef, illustreert dat.
‘Dit is precies wat we nastreven. Veel groei met ruim voldoende vlees en af en toe een prĳskampwinnaar’, vertelt Jan. ‘En
bĳ de melkkoeien zoeken we zoveel mogelĳk kilo’s vet en
eiwit door op melk, melk en nog eens melk te fokken. We
willen in allebei de takken tot de beste van de klas horen. Dan
is er toekomst, zeker voor een gemengd bedrĳf, daar zĳn we
van overtuigd’, aldus Michiel.

Kalf bekijken voor schooltijd
De twee broers runnen het bedrĳf in de bebouwde kom van
Donk (gemeente Herk-de-Stad) met hun ouders Walter Mechelmans (52) en Bea Baerts (54). De splitsing tussen de twee
takken maakten ze al rond 1982. ‘In het verleden hadden we
met mrĳ en witblauwen van het mixte type zowel melk als
vlees in één dier. Maar dat was niet meer rendabel. Je moet de
extremen opzoeken om vandaag de dag geld te verdienen’,
stelt Walter.
Familie Mechelmans maakte een bewuste keuze om voor het
vleesvee een prachtig nieuwe locatie te bouwen. ‘Het bouwen
voor vleesvee is goedkoper en we kunnen hier thuis wel melkvee in de potstallen van de witblauwen huisvesten, maar niet
dikbillen in de ligboxenstal. Maar op termĳn willen we in ieder geval ook nog wel een nieuwe melkstal.’

De beide broers zĳn overtuigd van de kracht van een gemengd
bedrĳf. ‘De vleestak en de melkveetak vullen elkaar heel goed
aan. Tĳdens de melkcrisis konden we met de witblauwen het
financiële gat dichten en een volgende keer is het weer andersom. Bovendien kunnen we onderling ook altĳd iets met de
dieraantallen schuiven’, aldus Jan.
Gemiddeld genomen rendeert de melkveetak beter, maar de
liefhebbers houden veel te veel van ‘dikke’ koeien om met de
witblauwen te stoppen. ‘Als er ’s nachts een kalf geboren was,
gingen we niet naar school voor we het gezien hadden. En als
er een keizersnede bezig was, wachtten we die ook even af.
Dan maar wat later op school’, weet Michiel zich nog goed te
herinneren.

Hard voeren op jonge leeftijd
In het combineren van zowel melk- als vleesvee op één bedrĳf
ziet familie Mechelmans ook praktisch veel voordelen. ‘We
vaccineren de melkkoeien tegen het rota- en coronavirus, testen de biest op afweerstoffen en gebruiken die ook voor de
witblauwkalveren. Aan de andere kant draagt het ondereind
van de melkveestapel weer embryo’s van de witblauwen. Ook
kunnen we heel gemakkelĳk schuiven met het ruwvoer, afhankelĳk van welke kwaliteit bĳ welke dieren past’, vertelt
Walter.
Witblauw of holstein, de managementinslag is exact hetzelfde. ‘Hard voeren is misschien niet de sleutel tot alles, maar
wel tot heel erg veel’, vertelt Walter met een geheimzinnige
glimlach. ‘En dan vooral hard voeren op jonge leeftĳd. Dan
kan een kalf een kilo van een kilo voer groeien, op oudere
leeftĳd heb je er tien kilo voor nodig.’
Door de managementlat zo hoog te leggen, lukt het de familie
Mechelmans om het jongvee binnen beide rassen gemiddeld
ruim voor de twee jaar af te laten kalven en een tussenkalftĳd
van een jaar te realiseren. ‘Zestig procent van de koeien wordt
drachtig van een inseminatie binnen de dertig dagen na afkalven. Koeien die we dan nog niet tochtig hebben gezien, zetten
we op een hormoonprogramma’, vertelt Michiel. ‘Snel een kalf
of snel een nieuwe melkproductiepiek, daar is geld mee te
verdienen.’ l
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