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Altijd prioriteit

voor de hoeveslagerij

BEDRIJFSPROFIEL
eigenaren
veestapel
Vlamertinge
grondgebruik
extra

Dirk (52) en Wivina (53)
Haghedooren
120 stuks witblauw,
20 vleesvarkens
mais, aardappelen, grasland
hoeveslagerij

Op het vleesveebedrijf ’t Legergoed van Wivina en Dirk Haghedooren staat nagenoeg de volledige bedrijfsvoering in het teken
van de hoeveslagerij. Groeikracht heeft de volle aandacht in de
fokkerij. Kwaliteit en een stabiele krachtvoerkwaliteit krijgen
vooral aandacht in de afmestfase van de koeien.
TEKST WIM VEULEMANS

W

ie Ieper hoort, denkt meteen aan de geschiedenis van de oorlog in Vlaanderen, en dat wordt
alleen maar bevestigd als je aankomt op het
vleesveebedrĳf van Dirk en Wivina Haghedooren in het
West-Vlaamse Vlamertinge, een deelgemeente van Ieper.
Achter het bedrĳf met de mooie naam ‘’t Legergoed’
lag in de Tweede Wereldoorlog een groot vliegveld van
de Duitse bezetter. Een loods en een klein gebouw dat
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de elektriciteitsvoorziening huisvestte, zĳn daarbĳ nog
duidelĳk herkenbaar in het landschap.
Eind jaren tachtig namen Dirk en Wivina het bedrĳf
over van de ouders van Dirk, die er sinds begin jaren
vĳftig het bedrĳf hadden uitgebouwd. ‘Ik was vrĳ jong,
negentien jaar, toen ik het bedrĳf van mĳn vader overnam’, vertelt Dirk. ‘Toen liepen er nog West-Vlaamse
roden van het dubbeldoeltype op het bedrĳf. Omdat het
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beschikbare melkquotum vrĳ beperkt was, zĳn we toen
gaan overschakelen naar Belgisch witblauw.’

Bloedlijnen van Mahoux
Bĳ het gekende fokbedrĳf ‘de St.-Fontaine’ in het Waalse
Pailhe, toen nog in handen van Michel Mahoux, vader
van Luc en Benoit, kochten Dirk en Wivina een vĳftal
spoelkoeien. Onder hen ook Harle de St.-Fontaine, overgrootmoeder van Vigoureux de St.-Fontaine (v. Rameau)
en overovergrootmoeder van Ecrin de St.-Fontaine
(v. Brutal).
‘De hele huidige veestapel voert zo terug op die vĳf koeien’, stelt Dirk trots. ‘Stuk voor stuk waren het wel zware
dieren, maar het was ook wel een taai verhaal met die
koeien. We hebben wel wat embryo’s uit de dieren kunnen winnen, maar de resultaten waren niet meteen
geweldig’, vertelt Dirk eerlĳk.
In het verleden nam het bedrĳf regelmatig deel aan keuringen in de regio, waaronder in Meigem, Ploegsteert en
Nieuwkerke. In 2001 won de familie Haghedooren op de
laatste locatie nog het kampioenschap bĳ de stieren.
‘Ook dat was met een afstammeling uit de bloedlĳnen
van Mahoux’, vertelt Dirk. ‘Maar dat was ook meteen de
laatste keer dat ik deelnam aan een keuring. We hebben
voor ons bedrĳf een andere richting gekozen.’
Al meer dan dertig jaar insemineert de vleesveehouder
zelf zĳn dieren, alles wordt in het stamboek geregistreerd. Net als destĳds bĳ de aankoop van de et-donoren
kiest Dirk ook nu nog steeds voor een duidelĳke lĳn in
zĳn fokkerĳ: zeer groot en zwaar, met voldoende bespiering en een probleemloze opfok. ‘Maat en gewicht zĳn
voor mĳ het allerbelangrĳkste, dat extraatje bespiering

moet ik niet hebben’, verduidelĳkt hĳ. ‘Uiteindelĳk kies
ik voor dieren die met ruwvoeder makkelĳk wegkunnen, ook al is de opfok en de afmest op ons bedrĳf wel
meer intensief.’
Stieren die vaker terug te vinden zĳn in de stal, zĳn:
Kubitus, Langoureux, Empereur, Heros, Jackpot, Plombe,
Cerbere en Glaileul. Opvallend in dit lĳstje is dat het
steeds om fokstieren gaat. ‘Dat is heel bewust’, is Dirk
stellig. ‘Ik werk alleen met fokstieren die cĳfers hebben,
jonge stieren gebruik ik niet. Ik wil weten wat ze vererven en ik wil zo weinig mogelĳk tegenvallers.’
Volgens Dirk heeft de fokkerĳ in het witblauwras de
voorbĳe jaren flinke stappen gezet. ‘Het is daarbĳ goed
geweest dat de invloed uit Vlaanderen groter werd. Vergelĳk de ki-boeken van twintig jaar geleden maar eens
met deze van nu. Je ziet nu toch een ander type stieren.’

Tot 1350 gram dagelijkse groei
De keuze van de bedrĳfsleiders van ’t Legergoed voor
maat en gewicht legt hun geen windeieren. Ongeveer de
helft van de stieren in 2019 werd verkocht voor de fokkerĳ. Ze hadden een gemiddelde leeftĳd van 14,9 maanden en een gemiddeld gewicht van 665 kilogram. Daarmee haalden deze stieren een gemiddelde dagelĳkse
groei van maar liefst 1,35 kg per dag. De rest van de
stieren wordt zelf afgemest en verkocht via een handelaar onder het BelBeef-label.
Ook de koeien mesten ze zelf af en nagenoeg allemaal
worden ze vermarkt via de eigen hoeveslagerĳ op het
bedrĳf. Ook hiervan heeft Dirk een lĳstje met cĳfers
beschikbaar. ‘De laatste 33 koeien die we hebben afgemest, hadden een gemiddeld gewicht van 926 kilogram,
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Zoals het fokdoel op het bedrijf stelt, tonen de kalveren veel maat en lengte

acht ervan wogen weer dan 1000 kilogram.’ Hij geeft
meteen ook mee dat de oudste koe op zijn bedrijf vier en
een half jaar is. De koeien kalven twee tot drie keer af,
waarmee het aantal kalvingen bepaald wordt door de
kwaliteit en evolutie van het dier zelf alsook door haar
fokkerijresultaat. Een enkele gekalfde vaars wordt al
eens afgemest indien ze niet voldoet.
Elke vier weken slacht het bedrijf een koe voor de hoeveslagerij, waarmee ze al in 2002 begonnen zijn. Eerst
enkel met eigen rundvlees, maar in 2004 maakten Dirk
en Wivina in de buurt van het Waalse Nassogne kennis
met varkensvlees van dieren die op een weide werden
afgemest. Sindsdien hebben ze steeds een kleine twintig
vleesvarkens op het bedrijf lopen en verkopen ze ook dat
vlees via de hoeveslagerij.
‘In 2002 zijn we inderdaad begonnen met het zelf versnijden en vermarkten’, geeft Dirk aan. ‘Dat kwam eigenlijk door een negatieve ervaring met een startend
label, dat liep niet zoals ik het wilde. En dan namen we
maar het heft in eigen handen.’
Sindsdien staat alles op het bedrijf in het teken van de
hoeveslagerij. ‘Als het tijd is om een dier te slachten en
te vermarkten, dan laten we alles vallen’, stelt Dirk.
‘Ook toen we nog spruiten hadden op het bedrijf.’

Maatwerk is belangrijk
Met hun jarenlange ervaring in de afzet van hun eigengekweekte vlees weten Dirk en Wivina heel goed wat er
belangrijk is voor hun klanten. Ze bieden hun geen pakketten aan, maar elke klant mag zelf zijn bestelling samenstellen. Daarmee is er ook keuze in het aantal stuks
Al in 2002 begonnen Dirk en Wivina met een eigen hoeveslagerij
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per verpakking of het gewenste gewicht in de verpakking. ‘Je moet eigenlijk produceren wat je klant wil.
Vaak hoor of lees je dat consumenten veel aandacht
hebben voor eigen kweek, dierenwelzijn en dergelijke.
Maar daar betalen ze niet altijd voor. Waar het echt om
draait, is prijs en kwaliteit’, is Dirk heel duidelijk.
‘De beleving van het eten van een goed stuk vlees duurt
maar een paar minuten’, verduidelijkt hij. ‘Die beleving
moet dus top zijn.’
Maar volgens de West-Vlaamse vleesveehouders is die
kwaliteit geen eenvoudig gegeven. ‘De kwaliteit van een
afgemest dier is niet altijd op voorhand in te schatten’,
geeft Dirk aan. ‘Het karkas wordt samen met de slager
uitvoerig besproken. Op die manier willen we het steeds
beter doen.’ Daarom is er ook veel aandacht voor het
rantsoen. Dirk en Wivina werken zodoende al enkele
jaren samen met lokale voerproducent Nollet. Het rantsoen van alle dieren is vrij basic: mais en voordroogkuil,
aangevuld met krachtvoer op maat van de leeftijd. Vooral aan het krachtvoer voor de dieren die ze afmesten,
hebben ze samen met de voeradviseur lang zitten sleutelen tot het voer dat ze nu hebben. De prijs van het voer
is daarbij minder belangrijk voor Dirk, die liever een
constante samenstelling heeft van zijn voer op maat.
‘Het grote voordeel van een hoeveslagerij is dat je zelf
het resultaat van je werk ziet’, geeft Dirk aan. ‘Als we
sleutelen aan een rantsoen of een andere type stier zouden gebruiken, dan merken we dat in het karkas.’
Met de jaren ervaring met de hoeveslagerij heeft Dirk
wel ervaren wat het verschil soms is tussen een veebedrijf en een hoeveslagerij uitbaten. ‘Een veehouder die
produceert, krijgt maar zelden terugkoppeling op datgene wat hij heeft geproduceerd, het vlees. Maar als je
start met een hoeveslagerij, dan ervaar je al snel dat je
ook een kok moet zijn en een marketeer. Maar ook een
geduldig, sociaal iemand’, lacht hij. ‘Je moet te allen
tijde, dus ook als je eigenlijk weinig tijd hebt, willen
praten met je klanten.’
Kwaliteit is dus cruciaal voor hun hoeveslagerij, daarom
begrijpt Dirk ook niet waarom het in België nog steeds is
toegestaan om water – soms zelfs tot 30 procent – toe te
voegen aan vlees. ‘Dat snap ik dus niet, op die manier
wordt vlees goedkoper gemaakt, maar is er ook minder
nodig’, stelt hij vol onbegrip. ‘Degene die de moed heeft
om hier een einde aan te maken, verdient mijn eindeloze appreciatie.’

Investeren in ondersteuning
Een opvolger is er niet op het bedrijf van Dirk en Wivina, beide zonen hebben buiten het bedrijf hun carrière
uitgebouwd. Ze voorzien samen nog een tien jaar verder
te boeren en zien dan wel wat er op hun pad komt. Toch
pasten ze hun bedrijf de voorbije jaren verder aan. De
teelt van wortelen, bloemkool en ook spruiten werd
stopgezet om meer rust en tijd in het leven te krijgen.
Maar tegelijkertijd werd er volop geïnvesteerd, eerst in
drinkautomaten voor de kalveren en jaren later ook in
een kalvingssysteem van Medria en het vruchtbaarheidsmanagementsysteem Ovalert. ‘Als we in het najaar druk
waren met de spruiten, misten we toch te veel tochten’,
verklaart Dirk de keuze voor Ovalert. ‘Ook merken we
dat veel koeien ’s nachts tochtig worden en in de ochtend amper nog wat laten zien. Dat heeft ons toch heel
wat werk uit handen genomen’, besluit hij. l
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