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Stephan Cuvelier en Ingrid Vanoost
halen een hoge levensproductie

Liefhebbers van
oude koeien
Al vĳftien jaar werken Stephan Cuvelier en Ingrid Vanoost aan
langlevende koeien. ‘We verkopen liever vaarzen en houden de
oudere koeien.’ Fokkerĳ is de basis van goed rendement, zo redeneert het echtpaar dat het bedrĳf openstelt voor iedereen.
Familie Cuvelier
Ingrid Vanoost, Stephan Cuvelier, en hun zonen Jens en
Niels: ‘Er is niets mooier dan om 5 uur ’s avonds de
koeien op te halen en naar mooie benen en gevulde
achteruiers te kĳken.’

Poperinge

Gezin:

Quotum:

Aantal koeien:
Productie:
Levensproductie
bĳ afvoer:

Stephan (38) Cuvelier en
Ingrid Vanoost (36) met
Jens (9) en Niels (6)
720.000 kilo melk (in
2008 geleverd: 840.000
kilo melk)
79
10.672 kilo melk met
4,36% vet en 3,44% eiwit
63.695 kilo melk met
3,91% vet en 3,39% eiwit
100.000
426
69

Celgetal:
Tussenkalftĳd:
Aantal hectares:
Aantal koeien met
meer dan 4 lactaties: 27
Aantal honderdtonners: 8
Aantal tientonner:
0
Kostprĳs per
100 kilo melk:
21 euro
Extra’s:
natuurbeheer, excursies
Met de 5000 euro:
‘investeren we in de
fokkerĳ en gaan we een
weekendje weg’

tekst Alice Booĳ

‘V

oordat je een vaars kunt melken
moet je twee jaar wachten. Ze levert dan geen euro op. Als ze dan aan de
melk komt, wil je dat zo’n koe zo lang
mogelĳk blĳft, dat is economie.’
Stephan Cuvelier en Ingrid Vanoost uit
Poperinge werken al vĳftien jaar aan een
duurzame veestapel met een hoge levensproductie. Hun kengetallen spreken tot
de verbeelding met een gemiddelde levensproductie bĳ afvoer van bĳna 64.000
kilo melk. ‘We melken met veel plezier
zesde-, zevende- of achtstekalfskoeien,
vaarzen verkopen we.’
Met 15 procent vervanging op het bedrĳf
heeft het echtpaar ook ruimte om van de
veeverkoop een tweede tak te maken. ‘De
omzet en aanwas op ons bedrĳf levert 20
procent van het brutoinkomen, zo’n 7,5
euro per 100 kilo melk extra.’

Oud is economisch

Stephan. ‘In 1988 kochten we een heel
speciale Chief Markdochter aan. Met haar
is onze fokkerĳ begonnen.’ Carmine kostte toen 15.000 euro, maar bracht haar
geld dubbel en dwars weer op doordat ze
stiermoeder in Vlaanderen, Nederland,
Duitsland en Frankrĳk werd. ‘Onze veestapel bestaat ondertussen voor drie
kwart uit haar afstammingen.’
Carmine legde de basis voor de lange levensduur op het bedrĳf. ‘Ik hou van laatrĳpe koeien. Vaarzen hoeven niet meer
dan 32 liter op een dag te produceren’,
legt Stephan uit. ‘8000 tot 9000 kilo melk
met goeie gehalten in de eerste lactatie
vind ik meer dan genoeg. Als ze als oudere koe dan maar 12.000 kilo melk geven.’
Dat is economisch het meest interessant,
geeft de melkveehouder aan. ‘Die koeien
kunnen in verhouding met minder
krachtvoer toe.’

Het streven naar langlevende koeien
begint allemaal bĳ liefhebberĳ, vertelt

Niet besparen op fokkerĳ

Akkerbouwtak levert voeringrediënten

Laatrĳpe en oude koeien

De liefhebberĳ mag dan de boventoon
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Goede genetica legt de basis in de veestapel, management doet de rest

voeren, kritisch op de kostprijs zijn de
melkveehouders ook. ‘Als jonge boer
moet je een doel hebben. Wij streven naar
een geleidelijke en evenwichtige groei
van melk ten opzichte van grond.’
Met een kostprijs van 21 euro per 100 kilo
melk scoren ze heel scherp. ‘Op fokkerij
bezuinigen we niet. We geloven dat de genetica de basis in onze veestapel is, management doet de rest.’

En zo zoekt Stephan over de hele wereld
naar de beste stieren. ‘We streven naar
oudere koeien van 88 tot 89 punten.’ Met
dit fokkerijbeleid zijn ze – met het prefix
B. Pop, wat staat voor België Poperinge –
succesvol op keuringen. De laatste tien
jaar werden er al negen kampioenstitels
in de wacht gesleept. Zo werd Wara B.
Pop algemeen kampioene op de Agriflanders 2007 en haar dochter kampioene bij
de jongere koeien twee jaar later in 2009.

In het management ligt de aandacht van
Stephan vooral rondom het kalven. In de
in 2003 nieuw gebouwde stal zijn twee
stroboxen om koeien te kunnen afzonderen. ‘Vanuit de melkstal kunnen we met
één druk op de knop een koe separeren.
Zo houden we ze na het kalven één tot
twee dagen extra in de gaten.’ Bovendien
werkt de melkveehouder hygiënisch en
volgens een strak ritme. ‘We temperaturen de koeien, vooral de vaarzen, zo’n
drie dagen rondom het kalven. Wanneer
ze baarmoederonsteking hebben of iets
anders, zien we dat sneller.’
Het rantsoen bevat, dankzij de akkerbouwtak, een behoorlijke portie mais en
perspulp. ‘We hebben negen hectare bieten, de perspulp krijg ik van de fabriek
terug.’ Dat scheelt zeker in krachtvoerkosten, weet Stephan. ‘Bovendien stimuleert perspulp een vlakke lactatiecurve.’
Daarbij voert hij ook tarwe in het rantsoen, gewonnen van eigen land. ‘We pro-

beren de kring op ons bedrijf zoveel mogelijk rond te zetten.’ Dat geldt ook voor
de watervoorziening. De compleet onderkelderde stal (mestopslag voor een jaar)
bevat ook een ruimte voor de opslag van
regenwater. ‘400.000 liter water kan erin,
daar spoelen we de installatie mee en dat
is drinkwater voor de koeien.’
Wanneer ze praten over de vaste waarden
op hun bedrijf, hebben ze het ook over
weidegang. ‘De koe hoort in de wei’, luidt
het standvastig. ‘Er is niets mooier dan
om 5 uur ’s avonds de koeien op te halen
en naar mooie benen en gevulde achteruiers te kijken. Dat is voor ons écht genieten.’ De liefhebberij voor de koeien deelt
het echtpaar ook graag met de mensen
om hen heen. Doordat de stad Poperinge
dichtbij is, zijn er veel contacten met de
landbouwschool, maar ook met algemene
opleidingen. ‘We ontvangen veel kinderklassen om ze te laten zien waar de melk
vandaan komt.’ l

Twee hokken om koeien af te zonderen

Aria B. Pop, jeugdkampioene Agriflanders

Onder de stal mest- en regenwateropslag

Prefix B. Pop

‘Do e wat je graag doet en doe dat vooral goed’
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