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300 dubbeldoeldieren
in duimendik stro

Melk en vlees produceren met weinig kosten is het motto van
veehouders Erwin Lowet en Annick Strauven. Het gebruik van
potstallen leidt tot een groot stroverbruik. Maar het levert ook veel
waardevolle mest op. De fleckviehkoeien hebben het naar hun zin
en presteren goed. Een uitbreiding van de veestapel lonkt.
TEKST JEROM ROZENDAAL
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Erwin Lowet en Annick Strauven
120
140
35 afkalvingen
105 ha
4 ha
8322 kilo melk met 4,17% vet
en 3,46% eiwit

V

anaf Sint-Truiden slingert de weg tussen fruitboomgaarden door naar het dorpje Heers in
Belgisch-Limburg. Op het radiojournaal luiden
de plaatselĳke peren- en appeltelers de noodklok. Slechte oogsten door droogte en teruglopende exportmarkten
resulteren in lage rendementen.
Van een gebrekkige afzet hebben Erwin Lowet (49) en
Annick Strauven (47) geen last. De aardbeien en kersen
van eigen bodem worden in de boerderĳwinkel verkocht
en de melk wordt door Milcobel opgehaald. Het echtpaar
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Annick Strauven en Erwin Lowet

De melkkoeien uit de erfenis waren een mix van holstein en witblauw. De vader van Strauven had een voorliefde voor witblauwe runderen en kruiste deze in zĳn
melkveestapel in, om naast melkproductie ook vlees te
hebben. Lowet en Strauven zĳn dit tweesporenbeleid
trouw gebleven en zĳn elf jaar geleden overgestapt naar
fleckvieh-dubbeldoelkoeien die goed bĳ deze familietraditie pasten.

Verdubbeld in drie jaar

runt een melkveebedrĳf met 120 melkkoeien en 140
stuks jongvee. Daarnaast hebben ze een koppel Belgisch
witblauwe runderen (35 kalvingen) en telen ze aardbeien
en kersen. Het gemengde landbouwbedrĳf ligt in het
epicentrum van de Belgische fruitteelt.
Aan de ingang van hun bedrĳf, aan de rand van het
dorp, is parkeerruimte voor een aantal auto’s. Bezoekers
verdwĳnen voor korte tĳd in de zelfbedieningswinkel
van de familie. Ze verkopen ook nog aardappelen van
een plaatselĳke akkerbouwer, brood van de bakker in
het dorp en maaltĳden van een traiteur.

Dubbeldoel volgens familietraditie
De hoeveverkoop vormt een aardige bĳverdienste, maar
de echte passie van de ondernemers ligt bĳ het vee. In
2001 nam het echtpaar het bedrĳf van Strauvens ouders
over. Het bedrĳf met 40 melkkoeien, 30 varkens en 40
witblauwe vleeskoeien was te klein om een inkomen
voor twee personen te genereren. Terwĳl Strauven fulltime op het bedrĳf actief was, combineerde Lowet het
boerenwerk met een baan als schilder. Hier kwam verandering in toen ook de boerderĳ van Lowets ouders een
aantal jaren later vrĳkwam.

Bĳ het uitbreiden van de veestapel waren ze de eerste
jaren gebonden door een klein melkquotum. ‘Wĳ hadden besloten om niet te investeren in uitbreiding van
ons melkquotum, maar om ons geld in uitbreiding van
stallen en veestapel te steken. Op het moment dat het
melkquotum werd afgeschaft, stonden we in de startblokken met veertig vaarzen’, vertelt Erwin Lowet. De
melkproductie verdubbelde in drie jaar tĳd, van 540.000
kilo naar 1.100.000 kilo.
Alhoewel de eerste (aangekochte) fleckviehkoeien niet
de gewenste productie haalden, wil het echtpaar inmiddels niet meer terug. Fleckviehkoeien zĳn weinig gevoelig voor ziekten en de gemiddelde leeftĳd van de melkveestapel is ongeveer vĳf jaar. ‘En als ze afgevoerd
worden, krĳg je er ook nog eens een goede prĳs voor. De
betere dieren brengen wel 1300 tot 1400 euro op’, verklaart Strauven de voorliefde voor de dubbeldoelkoe.
De rustige, robuuste fleckviehkoeien waren in het vorige
boekjaar goed voor een rollend jaargemiddelde van 8322
kg melk met 4,17% vet en 3,46% eiwit. Daarbĳ ligt de
gemiddelde tussenkalftĳd op ongeveer 380 dagen.

120 hectare stro vereist
De veehouders volgen een duidelĳke bedrĳfsstrategie.
‘Wĳ gaan voor productie zonder veel kosten, maar wel
met een optimaal comfort voor de koe’, zegt Lowet. Als
De dieren worden gehouden in zelfgebouwde stallen
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De aardbeien worden geteeld in tunnelkassen

Klanten kunnen zelf aardbeien kopen uit een automaat

De veehouders verbruiken jaarlijks 120 hectare stro

Stropoppen trekken aandacht voor de Dag van de Landbouw

voorbeeld wĳst hĳ op de koeienstallen die een aantal
jaren geleden werden bĳgebouwd. Het geraamte werd
door een bouwbedrĳf geplaatst, de rest deed de familie
in eigen beheer. ‘We hebben een tweedehands schuur
ontmanteld en de onderdelen gebruikt voor deze schuur.
Op deze manier hebben we niet veel kosten gemaakt.’

Een potstal is goedkoper te bouwen dan een ligboxenstal. Het dagelĳks werk is daarentegen een stuk arbeidsintensiever, beaamt het tweetal. ‘We strooien twee keer
per dag stro bĳ en de stallen worden één keer per week,
op zaterdag, schoongemaakt.’ In het verleden heeft het
echtpaar kortstondig overwogen om over te schakelen
op ligboxen, maar daar heeft het vanaf gezien. Lowet:
‘Onze koeien verkeren in perfecte staat. Ze hebben geen
dikke knieën of open hakken. En sinds we de stallen
wekelĳks uitmesten, is ook de uiergezondheid goed. Het
celgetal is ongeveer 125 en uierontsteking komt nog
maar sporadisch voor. Toen we de stallen nog om de
twee maanden leeghaalden, was het met de uiergezondheid veel slechter gesteld.’
Doordat alle dieren op het bedrĳf in potstallen staan en
de veehouders hoge eisen stellen aan de hygiëne, is het
stroverbruik enorm. ‘We gebruiken 120 hectare stro op
jaarbasis. In de zomer hebben we zo’n 1500 kilo stro per
dag nodig. In de winter kan dat oplopen tot 3000 kilo.’
Alhoewel de strokosten veel boeren ervan weerhouden

Tevreden over zorgboerderij
In de wachtkamer van de melkstal herinneren de roosters aan weerszijden aan
vroegere tijden, toen de koeien vastgebonden stonden in de grupstal. Dunne
mest die de koeien tijdens het wachten uitscheiden, wordt de roosters in geveegd. Dit werk wordt vaak gedaan door twee medewerkers van de zorgboerderij. ‘Sinds enkele jaren hebben we een zorgboerderij. Twee jonge mannen zijn om
toerbeurten vijf dagen per week aan het werk’, zegt Annick Strauven. De boerin is
erg tevreden over het sociale initiatief. ‘De jongens zijn onderdeel van ons gezin.
Zij vieren hier zelfs hun verjaardag.’
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Hoog bezoek van de koningin
Het boerenechtpaar Lowet-Strauven is ontdekt door de media. Zo liep recentelijk sportverslaggever Ruben Van Gucht een dag stage op het bedrijf om kennis te maken met het
boerenleven. ‘Hij werd helemaal emotioneel
toen een witblauwe koe afkalfde’, vertelt Annick Strauven. De stage van de sportverslaggever was onderdeel van de mediacampagne Boerentrots, een initiatief van Boerenbond
om het imago van landbouwers op te vijzelen.
De media-aandacht schudde ook het Belgi-

sche koningshuis wakker. In juni kregen de
landbouwers hoog bezoek. Strauven: ‘Koningin Mathilde is hier op visite geweest. Zij zat
aan dezelfde tafel als waaraan wij nu zitten.’
Een ingelijst krantenbericht aan de wand
herinnert aan het bezoek, dat in het teken
stond van vrouwen in de landbouw. ‘De koningin was erg geïnteresseerd in ons bedrijf’,
zegt Strauven.
Waarom al die ‘heisa’ op het bedrijf? ‘Wij willen graag meewerken aan de verbetering van

om grote aantallen dieren in een potstal te houden, weten de veehouders hier een mouw aan te passen. ‘De
mest uit de potstal is erg gewild in de buurt bĳ akkerbouwers en fruittelers. De telefoon staat roodgloeiend.’ Een
groot gedeelte van de mest gaat naar de schoonfamilie
van dochter Lenka (21), die een akkerbouwbedrĳf runt.
‘In ruil voor de mest ontvangen wĳ stro. Hierdoor kunnen de kosten laag gehouden worden’, legt Lowet uit.

Melken in voormalige bindstal

De veehouders melken in een 2 x 10 zĳ-aan-zĳmelkstal,
die, net als de wachtruimte, is ingebouwd in de voormalige bindstal. Automatisch melken zien ze niet zitten.
‘Doordat wĳ soms ook druk zĳn met de kleinfruitteelt of
de akkerbouw, komt het voor dat we minder tĳd aan het
vee kunnen besteden. Als we een melkrobot in gebruik
zouden nemen, zou de aandacht kunnen verslappen.
Door in de melkstal te blĳven melken, weten we zeker
dat we twee keer per dag alle koeien hebben gezien’,
zegt Annick Strauven.
Dit wil niet zeggen dat de melkveehouders geen gebruikmaken van automatisering. De stappentellers aan de
poten zĳn een belangrĳk instrument in de bedrĳfsvoering. Ze worden gebruikt om koeien met gezondheidsproblemen vroegtĳdig in beeld te krĳgen. Daarnaast zĳn
ze de basis voor de tochtdetectie. Als een koe extra activiteit vertoont, gaat deze een dag of een nacht bĳ een
van de twee stieren die in aparte hokken aan het begin
van de stal zitten.

het imago van de boeren. Veel burgers hebben geen goed beeld van de landbouw. Ik
nodig iedereen uit op onze boerderij om met
eigen ogen te zien hoe het er daadwerkelijk
aan toegaat’, geeft Strauven aan. Medio september doet het bedrijf voor de tweede keer
mee aan de Vlaamse Dag van de Landbouw
en ze verwachten een paar duizend bezoekers. ‘De komende weken beginnen we aan
de grote schoonmaak, zodat alles er proper
uitziet’, besluit Erwin Lowet.

kruising. Fleckviehkruislingen brengen ook een goede
prĳs op. Bĳ ons gaan de overtollige stierkalveren weg
voor 180 tot 230 euro, een prĳs die vergelĳkbaar is met
een gebruikskruising van holstein met witblauw.’

Witblauw spaarpotje
De natuurlĳke aanwas van jonge vaarskalveren stelt het
boerenbedrĳf voor capaciteitsproblemen. Volgend jaar
plannen de veehouders een uitbreiding van de huidige
potstal om de melkkoeien onderdak te bieden. ‘We willen nog veertig melkkoeien bĳplaatsen’, zegt Lowet.
Wat betreft Strauven worden de Belgisch witblauwe
runderen afgestoten tĳdens dit uitbreidingsproces.
‘Liever vandaag dan morgen’, vertelt ze met een glimlach. Maar dan moet ze nog wel haar man overtuigen.
‘Het rendement van de witblauwen is misschien niet
hoog, maar je hebt wel altĳd een spaarpotje op stal. Een
witblauwe brengt altĳd geld op, dat kan in mindere
tĳden nog wel eens van pas komen. Ik spreid graag een
beetje het risico’, zegt hĳ. l

Dekken met eigen stieren
Voor de fokkerĳ maken de veeboeren uitsluitend gebruik van natuurlĳke dekking. De stieren kopen ze op
de veiling in het Duitse Wiesbach-Einsbach. Ze zĳn geselecteerd op melkproductie en gehalten van de moeders,
terwĳl ook gemakkelĳk afkalven voor de melkveehouders een belangrĳke eigenschap is. ‘Vroeger kochten we
ook wel vaarzen op de veiling, maar nu hebben we ruim
voldoende eigen jongvee’, vertelt boerin Strauven.
Naast alle koekalveren worden ook een aantal stierkalveren uit de beste koeien aangehouden. Ze worden als
dekstier aan collega’s in de omgeving verkocht.
‘We merken dat de populariteit van de fleckviehkoe in
de lift zit’, vertelt Strauven. ‘Steeds meer bedrĳven kruisen met fleckvieh of gebruiken een fleckviehstier als
alternatief voor een witblauwe stier voor de gebruiks-

Foto’s online

Op de website van Veeteelt zijn meer foto’ s te vinden van het bedrijf van
Annick Strauven en Erwin Lowet.
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