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BEDRIJFSPROFIEL
eigenaren
aantal melkkoeien
aantal zoogkoeien
aantal hectare
melkproductie

William en Ruben Heremans
80
30
70
11.633 4,03 3,43
Herfelingen

In eenvoud werken
aan de best mogelijke
melkproductie

Geen glimmende trekker op het erf of een imponerende zelfrijdende
voermengwagen. Het management op het bedrijf van William en Ruben
Heremans uit Herfelingen is gebaseerd op eenvoud. Een hoge
melkproductie en gezonde melkkoeien staan voorop in het bedrijfsdoel.
TEKST ANNELIES DEBERGH

Z

e glanzen nog als nieuw. De krachtvoerboxen in de
stal van William en Ruben Heremans zĳn zichtbaar nog maar recent geplaatst. De melkkoeien
zĳn de individuele krachtvoergiften al goed gewend intussen. De hoge gemiddelde productie van afgelopen jaar
van 11.633 kg melk met 4,03% vet en 3,43% eiwit is niettemin nog grotendeels op basis van handmatig krachtvoergiften aan het voerhek.
‘De stal is druk bezet en krachtvoer geven aan het voerhek zorgde voor te veel variatie in de krachtvoergift per
voederbeurt’, zegt Ruben Heremans. Hĳ geeft aan dat de
koeien nu gemiddeld ongeveer 4 kilo krachtvoer krĳgen
in de nieuwe krachtvoerboxen. ‘De hoogste krachtvoergift ligt momenteel op ongeveer 6 kilo standaardbrok.’
Het voorbeeld van de krachtvoerautomaten typeert het
zorgvuldige bedrĳfsmanagement op de hoeve van William (54) en Ruben (25) Heremans uit Herfelingen. Elke
investering in het bedrĳf wordt er zorgvuldig overwogen
met slechts één doel voor ogen: dat de melkkoeien zo
goed mogelĳk presteren.
‘We werken nog niet met een mengvoerwagen’, zegt
Ruben bĳna verontschuldigend voor het voeren met de
shovel. ‘We proberen de koeien een zo goed mogelĳk
De met 89 punten ingeschreven Golden Dreamsdochter Gina
Productie: 3.02 302 13.736 4.04 3.32

veeteelt NOVEMBER 2 2018

XA19-repo Heremans.indd 55

55

19-11-18 16:13

BEDRIJFSREPORTAGE HEREMANS

De stal is druk
bezet met
70 procent zwarten 30 procent
roodbont

rantsoen voor te schotelen, maar doen dat niet met een
mengwagen.’ De investering in een voermengwagen is
nog niet meteen aan de orde. Voorlopig mengen vader en
zoon de bestanddelen van het rantsoen door alles op de
kuilplaat door elkaar te scheppen met de shovel. ‘Met
een mengvoerwagen zou je alles ook precies kunnen
wegen. Nu houden we een grove mix over, maar het
werkt ook op deze manier goed.’

Niet te jong maaien

Aan de voeding
besteden vader en
zoon Heremans
veel aandacht

De koeien krĳgen een basisrantsoen van ongeveer
25 kg maiskuil, 11 kg graskuil, 11 kg perspulp, 5 kg bierbostel of draf, 2,5 kg soja, 1 kg geplette gerst en nog
0,5 kg lĳnzaadkoek. Daarbĳ komen nog 100 gram basismineralen per koe. Dat rantsoen zou moeten volstaan
voor een productie van 31 liter melk. Hoogproductieve
koeien krĳgen extra standaardbrok. William Heremans:
‘We houden van een eenvoudig management. We willen
zo veel mogelĳk uit de koeien halen met zo min mogelĳk
grote investeringen en zonder veel extra hulpmiddelen.’

Een onderdeel van dat streven naar maximale melkopbrengst is het continu zoeken naar en werken aan verbeterpunten op het bedrĳf. Zo kiest het bedrĳf er bewust
voor om het gras niet te jong te maaien. ‘Het gras mag
ook best een beetje structuur toevoegen’, vindt William
Heremans. Voor te jonge grassnedes passen deze veehouders resoluut. Ruben Heremans vult zĳn vader aan: ‘En
we streven naar een zo hoog mogelĳke dve in de graskuilen. Daarvan kun je melken, niet van het snelle eiwit.’
Nog steeds gaan de koeien vanaf het voorjaar de weide
in. Het graasseizoen loopt stilaan op zĳn einde, geven
vader en zoon nog aan. Ruben: ‘We houden eraan de
koeien een zestal uur per dag te weiden. Van twaalf tot
zes uur kunnen de koeien weiden. Meer niet, we willen
dat ze de tĳd buiten goed benutten en vervolgens binnen
weer voldoende voer opnemen.’

Biest standaard meten
De melkkoeien krĳgen dagelĳks vers voer, voor de voerresten zetten William en Ruben de zoogkoeien in. Het
bedrĳf telt nog een zoogkoeienstapel van dertig stuks die
met de groei van de melkveetak steeds meer onder druk
komt te staan. William: ‘Juist het benutten van de voerresten of een mindere grassnede door onze Belgisch witblauwen vind ik een voordeel. Je kunt ook niet altĳd bĳ
het jongvee terecht met dergelĳke reststromen.’
De aanwezigheid van zoogkoeien zorgt ook op andere
vlakken voor specifieke werkwĳzen. Zo is het bedrĳf al
jaren alert op voldoende biestgift bĳ de pasgeboren kalfjes. ‘De biestmelk wordt standaard gemeten’, zegt Ruben.
Elk kalf krĳgt een minimum van 250 gram antistoffen
binnen. ‘Het teveel aan biest wordt ingevroren. Die voorraad komt vaak wel van pas bĳ het kalven van zoogkoeien of vaarzen of een keer in geval van een melkkoe die te
weinig biest produceert.’

Eigen krachtvoermix
Al vanaf de derde dag na de geboorte krĳgen de jongste
kalfjes extra krachtvoer bĳgevoerd. Daarvoor maakt het
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bedrĳf zĳn eigen krachtvoermix met een eiwitgehalte van
16 procent dat ter plaatse wordt gemengd in loonwerk. De
mix bevat 35 procent spelt, 10 procent gerst, 7,5 procent soja,
20 procent mineralenmix, 10 procent maisvlokken, 10 procent
luzerne en 7,5 procent lĳnzaadkoek. ‘De kalfjes nemen de
krachtvoermix vlot op’, aldus Ruben, die er een prĳs van
402 euro per ton op plakt.
‘Daarnaast werken we met volle koemelk in de opfok en die
vullen we verder aan met hooi. We verwarmen de melk altĳd
tot ongeveer veertig graden. Een goede start is bĳ de jongste
kalfjes van enorm groot belang.’
Vanaf 4 maanden verandert de krachtvoersamenstelling weer
tot een eiwitrĳker concentraat met 20 procent gerst, 20 procent
spelt, 10 procent mineralenmix, 25 procent lĳnzaadkoek en 25
procent soja. Daarbĳ komen ruwvoerproducten als mais en gras.
Met de zelfgemaakte krachtvoermixen wordt een deel van de
zelfgeteelde granen verwerkt. Naast 22 hectare mais, 21 hectare
weiden, 6 hectare gras-klaver teelt het bedrĳf immers 17 hectare
wintertarwe, 3 hectare gerst en 1 hectare spelt; waarvan met
name de laatste twee teelten voor eigen gebruik bestemd zĳn.

Meer loonwerk inzetten
Voor het landwerk doet de familie Heremans steeds meer een
beroep op de loonwerker. ‘Alle mest wordt bĳvoorbeeld door de
loonwerker uitgereden’, zegt William Heremans. Ruben vervolgt: ‘Het is geen doel om meer in machines te investeren. Als
de arbeidsbehoefte stĳgt, dan kiezen wĳ ervoor om meer loonwerk in te zetten.’ Daarmee formuleert de jonge melkveehouder een van zĳn belangrĳkste doelen voor de toekomst. ‘Het
doel is om stilaan het aantal melkkoeien uit te breiden en vervolgens plaats te maken voor een nieuwe stal.’
De klemtoon ligt op het behalen van de best mogelĳke bedrĳfsresultaten. De ligboxen en roosters worden twee keer per dag
schoongeveegd en de boxen worden ingestrooid met kalk en
zaagsel. Na het melken kunnen de koeien niet gaan liggen door
een eigengemaakte afsluiting die tĳdelĳk achter de ligboxen
komt te zitten. Het nauw toezien op de uiergezondheid leverde
het bedrĳf een certificaat van beste melkkwaliteit op, waarvoor
het bedrĳf gelauwerd werd door Melkcontrolecentrum (MCC)
Vlaanderen.
Met groei van het bedrĳf in het achterhoofd ligt een belangrĳke
focus op de fokkerĳ, geeft Ruben Heremans aan. ‘Ingezette stieren moeten meer dan 110 totaal exterieur scoren en zĳn liefst
positief in de gehalten.’ Uiergezondheid en vruchtbaarheid zĳn
de gezondheidskenmerken waar de meeste aandacht naar uitHet rantsoen wordt grof gemengd en met de voederbak verstrekt

gaat, aldus Ruben. ‘Dat zĳn de belangrĳkste redenen van afvoer
bĳ onze koeien en die wil ik maar wat graag beperken.’ Zĳn
vader William vat het fokdoel kort samen: ‘We willen eigenlĳk
koeien die simpelweg veel goede melk produceren. Koeien moeten gezond zĳn en veel melk geven met goede gehalten.’

Streng selecteren
Omdat het bedrĳf ook af en toe op een keuring wil meedraaien, wordt soms een extremere exterieurstier ingezet. Dat
geldt voor hooguit tien procent van de melkkoeien. ‘Dat is
niet de standaard en dat zal het nooit worden. Doorgaans kies
ik voor een functioneel exterieur met goede uiers en benen.
Ik wil koeien die lang blĳven lopen, dat zĳn open koeien met
brede ribben.’
De inseminaties doet Ruben zelf en twintig procent van de
koeien of één op de vĳf krĳgt een witblauwe stier als partner.
Elke twee maanden vindt een uitgebreide vruchtbaarheidscontrole plaats. Het teveel aan jongvee wordt verkocht en van de
beste melkkoeien worden de mannelĳke nakomelingen als
dekstiertjes verkocht. De melkveestapel telt zeventig procent
zwartbont en dertig procent roodbont. ‘Ik houd de roodbonte
koeien graag roodbont, maar het is moeilĳker om daar de juiste fokstieren bĳ te vinden.’ Ruben kiest bewust voor gebruik
van veel fokstieren. Ranger, Saxobeat, Brewmaster, Mogul,
Spike, Doorman, Reflector en Kingboy krĳgen onder meer kansen bĳ zwartbont, Rager, Prestige, Aikman en Brandy bĳ roodbont. ‘Ik kies per koe de best passende stier en dat betekent dat
ik ook veel stieren gebruik.’
Jonge stieren komen er nog maar weinig aan te pas. ‘Ik probeer
echt streng te zĳn als ik jonge stieren selecteer. Pas als er een
goede koefamilie achter schuilgaat en wanneer de stieren ook
echt super scoren op de kenmerken die ik belangrĳk vind, ga
ik een jonge genoomstier inzetten.’

Werk moet haalbaar zijn
Ruben Heremans haalt Golden Dreamsdochter Gina naar voren, zĳn favoriete fokkoe. Deelname aan Agriflanders zal niet
lukken, omdat ze straks te dicht bĳ de keuring moet kalven.
Maar de familie Heremans houdt wel twee andere ĳzers in het
vuur, terwĳl een tweetal Finaldochters in de running zĳn voor
dochterpresentaties. ‘Keuringen zĳn mooi meegenomen, maar
vormen voor ons geen prioriteit. We willen het werk ook haalbaar houden.’
De zorg voor de koeien gaat voor, beklemtoont William Heremans nogmaals. ‘Het moet in de stal verdiend worden.’ l
Eigen krachtvoermix voor de jongste groep
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