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Waalse showfokker gaat voor

Europese top
Jean-Louis Neuville ging op de Agribex in
Brussel met alle prijzen aan de haal. ‘Na de
Belgische top willen we tot de beste fokkers
van Europa behoren’, vertelt Neuville vanaf
zijn thuisbasis, waar hij in grupstallen melkt.
TEKST JEROM ROZENDAAL
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D

e gang die vanaf de voordeur uitmondt in de
grupstallen van de Waalse melkveehouder en
fokker Jean-Louis Neuville, is een heuse eregalerĳ. De vele lintjes, vlaggen en oorkonden zĳn trofeeën
die de Belg overhield aan de talloze prĳskampen waaraan hĳ deelnam. Zelf vindt hĳ het rode vaandel van
Agribex 2019 de mooiste prĳs aan de wand.
Op de nationale melkveeprĳskamp in Brussel gaf de
Waalse fokker de concurrentie in alle categorieën het
nakĳken. Nooit eerder ging één prĳskamper met alle
prĳzen aan de haal. ‘Er is in Vlaanderen meer over ge-
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Hautmont Hill
Jean-Louis (49) en Carine (50) Neuville
Op de foto: Jean Louis, dochter Lyse en
schoonzoon Maxime Montplaisir
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Lierneux, Wallonië

sproken dan in Wallonië’, zegt Neuville leunend op een
trekker, waarmee hĳ tĳdens ons interview koeienvlaaien
de stalroosters inveegt. De pas geschoren koeien staan er
glimmend bĳ. De zeven Agribex-prĳskoeien, aangevuld
met twee nieuwe talenten, lopen in een groep in de ligboxenstal. Ze zĳn afgezonderd van de overige melkkoeien, die aan de ketting staan in de grupstal. De showkoeien worden klaargestoomd voor de volgende prĳskamp
op 21 maart in Libramont. Daarom krĳgen ze, in plaats
van gras uit de torensilo, hooi geserveerd. ‘In hooi zit
minder energie, waardoor ze er meer van opnemen.
Daardoor krĳgen ze meer inhoud. Hooi zorgt ook voor
een fraaier haarkleed’, verklaart Neuville.

Ondergrens exterieur
Door het werken met een bindstal en het gebruik van
een torensilo is Hautmont Hill een opvallende verschĳning in de Belgische melkveehouderĳ. ‘Toen wĳ in 1994
een nieuwe stal kozen, bood dit systeem meer comfort
aan de dieren dan de vrĳe loopstallen uit die tĳd’, verklaart Neuville. Alhoewel de grupstal voordelen heeft
ten opzichte van andere systemen, zou Neuville anno

2020 voor een ligboxenstal kiezen. ‘Voor het beenwerk is
een ligboxenstal met diepstrooiselboxen beter’, zegt hĳ.
Met een streng selectiebeleid houdt Neuville de kwaliteit
van de veestapel constant op peil. Het jongvee met lage
exterieurnoteringen wordt zonder pardon afgestoten.
‘Een vaars die minder dan 85 punten scoort, verlaat het
bedrĳf. Een slechte koefamilie kun je altĳd verbeteren,
maar die zal nooit top worden’, verklaart Neuville. Zĳn
veestapel scoort gemiddeld 87,9 punten.
Jaarlĳks spoelt de veehouder zo’n tien van zĳn beste
koeien, waarna hĳ de embryo’s op zĳn pinken plaatst en
ook een gedeelte bĳ pinken van een collega-veehouder.
Sperma voor ki komt voornamelĳk uit Amerika en Canada, waar de fokkerĳ volgens Neuville, met de nadruk
op hoogte- en breedtematen, veel verder ontwikkeld is.
Pronkstuk van zĳn veestapel vindt hĳzelf Ashley de
Hautmont Hill, de Absolutedochter die op Agribex tot
beste roodbonte koe bekroond werd. ‘Zĳ produceerde in
haar tweede lactatie 10.721 kilo melk. Nu zit zĳ in haar
derde lactatie en kreeg ze 91 punten’, zegt Neuville.
Trots is hĳ ook dat Ashleys stamboom terugvoert naar
een dier uit de veestapel die hĳ in de jaren negentig van
zĳn ouders overnam.

Jaarlijkse verkoop van 50 dekstieren
De Waalse fokker noemt zonder haperingen de bloedlĳnen op van de roodbonte Absolutedochter, die overigens
het enige roodbonte dier is in de negentigkoppige veestapel: Absolute, Hvezda, Spirit, Boulet Charles, SkyBuck.
Voorouders aan vrouwelĳke kant scoorden ook goed
en Boulet Charlesdochter Duches werd verkocht aan
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de Franse ki-organisatie Gènes Diffusion. Neuville kan
van elke koe de stamboom van de afgelopen veertig jaar
oplepelen. Over de gemiddelde melkgift van de veestapel
– 9400 kg met 4,2% vet en 3,45% eiwit – moet hĳ langer
nadenken. Op de vraag naar de tussenkalftĳd moet hĳ
het antwoord schuldig blĳven. ‘Dat is op ons bedrĳf
minder relevant. Het is veel belangrĳker dat een koe
zich na afkalving goed herstelt.’
De passie van de melkveehouder voor de fokkerĳ spat
ervan af. Melkgift komt qua passie op de tweede plaats,
maar is desalniettemin zeer belangrĳk, benadrukt Neuville. De verkoop van melk, die door het Franse Lactalis
wordt opgehaald, genereert namelĳk twee derde van de
bedrĳfsinkomsten. Een derde deel komt van de fokkerĳ.
Jaarlĳks gaan er zo’n 50 dekstieren van 13 tot 15 maanden naar voornamelĳk Waalse fokkers.

Naar de internationale top
Als het aan Neuville ligt, neemt het belang van de fokkerĳ in de toekomst verder toe. ‘We willen het aandeel fok-

kerĳ in de bedrĳfsopbrengsten in de toekomst verhogen
naar vĳftig procent’, zegt hĳ. Om dit doel te bereiken
schroeft Neuville de deelname aan internationale prĳskampen op. ‘Nu we de top van België gehaald hebben,
willen we ook op Europees niveau terugkerende successen boeken op internationale shows. Hierdoor neemt de
vraag naar onze fokdieren toe’, verklaart hĳ.
Internationaal werden de eerste successen inmiddels
behaald. Op de Swiss Expo eerder dit jaar behaalde Hautmont Hill High Octane High Estime de eerste prĳs in de
vĳfde categorie. Zeven van de negen inzendingen van
Neuville belandden in Zwitserland in de top vĳf in verschillende categorieën. Op de Franse show Open Genisses Metz viel de fokker vorig jaar ook al in de prĳzen.
Neuville neemt sinds 1994 deel aan prĳskampen. De
passie ontstond kort nadat hĳ zĳn intrede deed in het
ouderlĳke bedrĳf en de veestapel, door aanschaf van
extra melkquotum, uitgebreid werd. Door het infokken
van Amerikaanse bloedlĳnen zette de fokker de genetica
naar zĳn hand en nam de grootte van de koeien toe van
1,35 meter naar 1,55 meter. Naast de evolutie van de
oorspronkelĳke veestapel heeft Neuville ook een aantal
bloedlĳnen ingekocht, waardoor er nu zo’n tien koefamilies op stal staan. Neuville investeerde in families van
Roxy, Darling, Dellia, Quality Luela, Darling, La Weabera
Jetta, Kingsway Terrasson Alee, Jacobs Brithany en Maya.

Trends volgen in de fokkerij

De showkoeien
krijgen een
aangepast
rantsoen met
veel hooi
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Neuville stelt dat de fokkerĳ in dienst staat van melkproductie. ‘Maar de melkgift is afhankelĳk van het exterieur. Een koe zonder goed exterieur gaat minder lang mee
en is daardoor niet economisch’, legt hĳ uit. De fokker
bemerkte de laatste jaren een kentering in de waardering
van exterieur. ‘Waar er voorheen hoge, smalle dieren
gevraagd werden, zĳn robuustheid en capaciteit tegenwoordig belangrĳke eigenschappen.’ Dit heeft volgens
hem alles te maken met de toename van grootschalige
veehouderĳ, waardoor de vraag naar uniforme, pro-
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bleemloze koeien die veel melk produceren, toeneemt.
Door de vraag heeft Neuville zĳn fokdoel aangepast en
legt nu accenten op gezondheid en breedte, waardoor de
long- en pensinhoud toenemen en koeien nog meer voer
in melk kunnen omzetten. Voor dit fokdoel maakt Neuville tegenwoordig veel gebruik van de stieren Comboona Mirand, Crushtime, Mitchell, Tatoo, Twitch, Solution,
Warrior en Unstopabull.

Rantsoen met weidegang
Het koeiencomfort neemt een essentiële plaats in op
Hautmont Hill. Onderdeel daarvan is ook de weidegang,
die volgens Neuville bĳdraagt aan het welzĳn van de
dieren. Niet voor niets hebben de showdieren vanaf begin maart een vrĳe uitloop naar buiten waar ze hun
benen kunnen strekken. In april gaan vervolgens alle
koeien de weide in, waar ze veertig hectare huiskavel tot
hun beschikking hebben. Tot twee jaar geleden kwamen
de koeien pas in oktober weer op stal terug. Tĳdens het
weideseizoen werden ze buiten gemolken met een weidewagen. Inmiddels is Neuville hiervan afgestapt. ‘Door
de droge zomers levert het gras niet genoeg voedingswaarde en moeten we de koeien korrelmais bĳvoeren op
stal. Daarom halen we ze ’s avonds binnen en worden ze
ook gelĳk binnen gemolken’, verklaart hĳ.
Het veranderende klimaat heeft niet alleen invloed op
het melk- en voedermanagement, ook het ruwvoerrantsoen gaat mogelĳk op de schop. Doordat de temperatuur
in de Ardennen traditioneel gemiddeld een paar graden
lager is dan in Nederland en Vlaanderen, wordt maisteelt nauwelĳks toegepast. ‘Maar door de hogere temperaturen van de laatste jaren wordt maisteelt in de toekomst misschien wel mogelĳk’, aldus Neuville.
In plaats van mais voert de Waalse veehouder zĳn koeien nu nog extra gras. Naast 14 kilo graskuil krĳgen de
koeien 4 kilo granen van eigen bodem, 2 kilo korrelmais
en 1,5 kilo krachtvoer (42 procent eiwit). Het gras slaat
de veehouder op in een torensilo, die al ruim veertig jaar

in gebruik is en waarover hĳ zeer tevreden is. ‘Door
de torensilo kunnen we het gras perceel per perceel
oogsten en gedurende het hele seizoen de oogst in
het beste groeistadium plannen.’
Ondanks het veranderende klimaat ziet Neuville de
toekomst met vertrouwen tegemoet. Zoon Simon (17),
dochter Lyse (23) en haar Canadese vriend Maxime
Montplaisir (26) staan klaar om in te stappen in het
bedrĳf. De passie voor de fokkerĳ krĳgt daardoor zeker
een vervolg. De Canadees is geen onbekende op prĳskampen. Eind februari had hĳ als jurylid zitting in de
Junior Holsteinshow tĳdens de Agridagen in Ravels.
Het is aan de nieuwe generatie de uitdagende taak om
de fokkerĳ- en keuringslat nog hoger te leggen. l
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Topfokker in de bergen van Wallonië
Torensilo en bindstal maken het bedrijf Hautmont Hill uitzonderlijk. Veeteelt
maakte een uitgebreide fotoserie van het bedrijf.
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