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Boeren met galloways:

twaalf afkalvingen
en enkel gras

De Waalse veehouder Olivier Bailly startte
acht jaar geleden met galloways en houdt
inmiddels vijftig runderen. De rustige dieren
zijn zelfredzaam, kalven tot twaalf keer af
en brengen nauwelijks kosten met zich
mee. Bailly combineert de veehouderij met
een drukke job als dakdekker.
TEKST JEROM ROZENDAAL
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e langharige gallowayvleeskoeien zĳn een opvallende verschĳning in het glooiende landschap
van de Ardennen. Begin februari zĳn de toeristen
in het gebied schaars bezaaid, evenals de buiten grazende koeien. Ook dit maakt de compacte vleesrunderen
rondom het huis van Olivier Bailly in Burtonville, een
gehucht nabĳ Vielsalm, uitzonderlĳk.
‘Gallowayrunderen kunnen jaarrond buiten lopen’, vertelt de eigenaar van de 49-koppige veestapel. Door hun
karakteristieke dikke vacht met lange, krullende haren
kunnen de kortbenige dieren goed tegen de kou. Het
hoornloze ras komt uit Schotland en wordt in België en
Nederland veelvuldig ingezet als grote grazers in natuurgebieden. ‘Ze zĳn zeer rustig, vereisen weinig zorg en
kunnen zich op arme gronden voeden’, verklaart de
Waalse veehouder.
Deze eigenschappen waren voor Bailly ook de belangrĳkste reden om de veehouderĳ op te starten. ‘Gallowaykoeien nemen weinig tĳd in beslag en door mĳn werk
als dakdekker heb ik het erg druk’, zegt hĳ. Terwĳl hĳ
aan de keukentafel van zĳn zelfgemaakte houten woning zĳn verhaal doet, gaat om de haverklap de telefoon.
Door de storm van de laatste dagen stromen de telefoontjes over kapotte daken binnen.
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La ferme du pré Bosquay
Olivier Bailly (51 jaar)
Vielsalm, Wallonië
48 (18 kalvingen)
49 ha, 12 ha huiskavel

Vielsalm

Olivier Bailly

zich op arme grond kunnen voeden’, zegt Bailly. Door
hun compacte bouw, vitaliteit en relatief brede klauwen
kunnen ze volgens hem ook goed uit de voeten op modderige gronden.’
Inmiddels heeft hĳ 47 hectare grond tot zĳn beschikking die hĳ gebruikt voor weidebegrazing en de winning
van hooi. ‘De voerkosten voor de koeien zĳn zeer beperkt. In de zomer eten ze gras en in de winter voer ik
hooi en silovoer bĳ.’ Per winter consumeert een dier vĳf
balen van 350 kilo hooi en silage. De grootste kostenpost
is het stro, dat Bailly extern inkoopt en waarmee hĳ de
potstal instrooit. Ook de dierenartskosten zĳn zeer beperkt, omdat de beesten zelden ziek zĳn of medische
hulp behoeven.

Zoogdieren zelden verkocht

Ook de ecologische, extensieve veeteelt die met de gallowaykoeien gepaard gaat, sluit volgens eigen zeggen
goed aan bĳ de levensvisie van de Waal, die een landbouwkundige opleiding genoot. Doordat zĳn ouders
geen boerenbedrĳf bezaten, was het ondoenlĳk om met
vreemd kapitaal een bedrĳf op te zetten en werd hĳ
actief in de bouw. Na de start van een dakdekkersbedrĳf
bleef de landbouw en vooral de veehouderĳ echter trekken. In 2012 besloot hĳ op twee hectare grond twee
gallowaystieren te houden. De jaren daarop kreeg Bailly
meer grond tot zĳn beschikking en kon hĳ uitbreiden.
Wat begon als hobby, liep al gauw uit de hand.

Uitbreiding areaal
Zes hectare huiskavel sprokkelde hĳ bĳ de buren bĳeen,
die zich zo de moeite van het onderhoud van de grond
uitsparen. Daarnaast kocht hĳ in de loop der jaren stukken grond van stoppende landbouwers. De grootste klapper maakte hĳ in 2016, toen hĳ via een Europees natuurproject zo’n twintig hectare in pacht kreeg.
Omdat zĳn dieren door begrazing het natuurgebied onderhouden, ontvangt de veehouder een jaarlĳkse subsidie vanuit Brussel. ‘Alleen galloway- en highlandkoeien
komen in aanmerking voor dit programma, omdat zĳ

Sinds de start in 2012 is de veestapel snel gegroeid. Het
ras is zeer vruchtbaar en de zoogdieren kunnen tot
twaalf keer kalven. Doordat de dieren lang meegaan,
groeit de veestapel dan ook sneller dan bĳvoorbeeld bĳ
Belgisch witblauw. Bailly merkt daarbĳ op dat hĳ door
witblauwvleesveehouders niet altĳd serieus genomen
wordt. ‘Men kĳkt wel eens neer op mĳn activiteiten, die
niet vergelĳkbaar zĳn met de meer commerciële veeteelt
met Belgisch witblauw.’
De neerbuigende houding van collega-vleesveehouders
deert de goedlachse Bailly niet. De veehouder is helemaal
weg van de Schotse vleeskoeien en heeft een uitbreiding
van de veestapel tot 60 dieren (30 kalvingen) voor ogen,
het maximum aantal dat hĳ met het beschikbare grond
kan voeden. ‘Het liefst zou ik mĳn bouwwerkzaamheden
helemaal opzeggen en volledig overstappen op veehouderĳ, maar daarvoor zĳn de inkomsten te laag.’
Omdat hĳ werkt aan de uitbreiding van zĳn veestapel,
blĳven de zoogdieren door de regel lange tĳd op zĳn
bedrĳf. Bĳ uitzondering verkoopt hĳ wel eens een koe
aan iemand in de buurt die een stukje grond wil laten
begrazen. ‘Hierdoor kan ik toch een beetje selecteren en
tot een kwalitatievere veestapel komen’, zegt hĳ.

Pakkettenverkoop aan particulieren
Vooralsnog verlaten alleen de stieren die Bailly zelf afmest, het bedrĳf. Een stier is slachtrĳp op 2,5 jaar als
hĳ een levend gewicht heeft bereikt van 500 tot 600 kilo,
terwĳl er geslacht zo’n 250 tot 300 kilo overblĳft.
‘Tot voor kort voerde ik ook stieren niet extra bĳ, maar
sinds dit jaar ben ik op verzoek van mĳn klanten overgestapt op een ander voermanagement. De stieren
krĳgen gedurende zes weken van afmesting 15 kilo
krachtvoer bĳgevoerd, waardoor de smaak van het
rode vlees nog beter is.’
Sinds dit jaar worden de vleesstieren om deze reden
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Natuurbeheer in de Ardennen
Gallowayrunderen zijn al jarenlang terug te
vinden in de natuurgebieden van de Ardennen, waar zij door begrazing natuurlijk onderhoud voor hun rekening nemen. Het bekendste gallowaybedrijf is ‘Domein Ruhrhof’, dat

de verhuur van vakantiewoningen combineert
met een veestapel van 250 gallowaykoeien.
‘Hier koop ik wel eens stieren voor de fokkerij’, vertelt Bailly over het bedrijf in het Duitstalige dorpje Bütgenbach, dertig kilometer van

afgezonderd van het overige mannelĳke vee in de weide.
Het krachtvoer wordt samen met het hooi en de silage
in een ruif vooraan in de weide aangeboden. De slachtrĳpe koeien vervoert de vleesveehouder zelf met een
voormalige paardentrailer naar het slachthuis.
Het biologische vlees wordt verkocht in pakketten van
15 kilo aan particulieren, die 13,5 euro per kilo neertellen. Vorig jaar verlieten er zeven stieren op deze manier
het bedrĳf. Bailly beaamt dat deze opbrengsten niet
slecht zĳn, maar hĳ beklaagt zich over de hoeveelheid
werk. ‘Ik ben momenteel in gesprek met een professionele slager om vĳf euro per karkasgewicht te ontvangen.
Dan hebben we ook niet de kosten en het extra werk van
kortmaken en inpakken.’ Ook is de vleesveehouder in
onderhandeling met andere boeren in de omgeving om
gezamenlĳk in coöperatievorm een winkel op te zetten
in Vielsalm voor de verkoop van plaatselĳke producten.

Vrouwelijk vee naar binnen
Terwijl de stieren
buiten lopen, gaan
de koeien in de
winter onder dak
om afkalving te
kunnen monitoren
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Alhoewel ook de vrouwelĳke dieren jaarrond buiten
kunnen verblĳven, haalt Bailly ze begin november toch
naar binnen voor de winter. De dieren zĳn ondergebracht in een nieuwe houten, open stal die de veehouder-bouwvakker met eigen handen bouwde. ‘Dan kan ik
de drachtige koeien in de gaten houden’, verklaart hĳ.
Medio mei gaan de koeien terug de wei in met de stier.
Het doel is tegen eind februari in de stal af te kalven.

het bedrijf van Bailly. Om de bloedlijnen in de
veestapel zuiver te houden en inteelt te voorkomen koopt hij om de drie jaar extern een
dekstier aan.

Hiermee wil de veehouder voorkomen dat de dieren in
de weide afkalven en hĳ het niet snel genoeg opmerkt.
‘De moederdieren hebben een beschermend moederinstinct en verstoppen de kalveren in de struiken.
Daardoor kan ik het over het hoofd zien en als ik drie
dagen na geboorte het kalf niet oormerk, dan kan ik
hem niet meer vangen.’ De gallowaykalveren, die op
natuurlĳke wĳze ter wereld komen, wegen bĳ geboorte
zo’n 30 kilo.
Een ander voordeel van de stalgang in de winter is dat er
mest geproduceerd wordt. Omdat Bailly een biologische
bedrĳfsvoering hanteert en geen gebruik maakt van
kunstmest, is de organische meststof een welkome voedingsbron. ‘Ik neem de mest van de paarden in de buurt
er ook nog bĳ’, zegt hĳ. De mest van de runderen uit de
putstallen, die eens in de drie weken worden schoongemaakt, wordt eerst gecomposteerd en daarna over het
land uitgereden.
Met zĳn veestal en naburige bouwbedrĳf is Bailly de
grootste ondernemer in Burtonville, dat verder weinig
bedrĳvigheid kent. De vleesveeactiviteiten roepen geen
weerstand op in het gehucht met vĳftig inwoners. ‘Door
het gebruik van een potstal is er ook geen enkele stankoverlast’, verklaart hĳ. Het feit dat de buren hun huiskavels verpachten aan de veehouder, bewĳst ook dat de
gallowaykoeien met liefde door de omgeving zĳn
opgenomen. l
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