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De excellente Lola van
het Zomerbloemhof
(v. Reflector) is de stalfavoriet
met ruim 17.000 kg melk

Acteren op hoog niveau
Een hoge, langdurige en persistente melkproductie, daar
draait alles om op de Zomerbloemhoeve van Dries Lahousse.
In een zeer comfortabele nieuwe ligboxenstal rijgt de Vlaamse
koeienliefhebber het ene productierecord aan het andere.
‘Fokkerij kost veel tijd, maar levert ook veel energie op.’
TEKST FLORUS PELLIKAAN

D

e publicatie van de jaarstatistieken door CRV is
voor Dries Lahousse in Elverdinge iedere keer
weer een hoogtĳdag. Niet dat hĳ alles op alles
zet om de beste te zĳn, maar het hele management is
wel ingericht op een zo hoog mogelĳke productie. Afgelopen jaar was wat dat betreft weer succesvol voor
Lahousse met een derde plek in de lĳst met hoogste
mpr-bedrĳven van Vlaanderen.
Ook de koe met de hoogste productie in het afgelopen
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jaar, Kiekie van het Zomerbloemhof (v. Commander),
staat op het bedrĳf van Lahousse. Afgelopen mpr-jaar
werden Ioli van het Zomerbloemhof (v. Goli) en Ioty van
het Zomerbloemhof (v. Alta Iota) ook nog eens de snelste
honderdtonners van Vlaanderen. Ook de snelste tientonner Britt (v. Alta Myron) komt van het Zomerbloemhof.
En het Vlaamse record hoogste levensproductie staat
met ruim 181.000 kilo melk door Vitesse (v. Celsius) nog
altĳd op naam van Lahousse.
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BEDRIJFSPROFIEL
naam bedrijf
eigenaren
aantal melk- en kalfkoeien
aantal stuks jongvee
rollend jaargemiddelde
grondgebruik
neventakken
jaargemiddelde exterieur

Dries Lahousse (37) glundert bĳ het in beeld brengen van
de waslĳst aan productierecords. ‘Dit is het resultaat van
jarenlang een uitgebalanceerde fokkerĳ en management
op een hoog niveau. Ik geniet ervan om de lat hoog te
leggen en haal daar veel energie uit.’

Embryo’s uit melkrijke koefamilies
De liefhebberĳ in de fokkerĳ dateert al van vele jaren
terug. Toen Dries Lahousse acht jaar oud was, kocht
hĳ al de rietjes. ‘Mĳn vader zat meer in de Belgisch witblauwen en ik kreeg de ruimte om de stierkeuze voor
holstein te doen. Ik kreeg alleen een limiet van 25 euro
per rietje. Daarom gebruikten we Horton in plaats van
Blackstar en gebruikten we Sunny Boy alleen op een
reeks vaarzen. Toen ik veertien jaar was, heb ik mezelf
insemineren aangeleerd, zonder een cursus te volgen.’
Om de ouderlĳke veestapel te verbeteren heeft Lahousse
door de tĳd veel embryo’s gekocht uit een breed scala
aan koefamilies. Enkele voorbeelden zĳn afstammelingen uit Big Super Star, Mogul Panzul, Bookem Modesto,
Cinderella, Chief Adeen, Windy-Knoll-View Promis, Roxy
en Apple. ‘Embryo’s aankopen moet je doen als je jong
bent, dan kun je er enkele generaties mee verder fokken.
Daarom koop ik nu ook niet veel meer, maar spoel ik
mĳn beste dieren voor eigen gebruik of verkoop van
embryo’s.’
Bĳ de aankoop van embryo’s was Lahousse kritisch. ‘Ik
heb altĳd gekozen voor koefamilies met veel melk of
melk gecombineerd met exterieur, maar ik heb nooit
embryo’s gekocht uit drie generaties stieren met alleen
maar stĳl. Die dieren kunnen mĳn hoge melkproductie
niet aan. Een goede, uitgebalanceerde koefamilie is voor
een productie van 17.000 liter een vereiste.’

Enkel gebruik van genoomstieren
De favoriet van de stal wĳst Lahousse zonder lang te
twĳfelen aan. Dat is Reflectordochter Lola van het Zomerbloemhof, ingeschreven met 90 punten en voorzien
van hoge genoomfokwaarden en een lage inteeltgraad.
Lahousse verkocht haar eerste vaarskalf aan CRV en ook
21 embryo’s verlieten al het bedrĳf. ‘Ze is breed, maar
toch jeugdig met een heel best kruis, de benen hebben
de gewenste kromming en ze heeft een super uier. En
niet te vergeten is ook de productie uitzonderlĳk goed.
Deze koe heeft alles.’
Lola, die stamt uit de familie van Robust en Jedi, realiseerde afgelopen jaar in 325 dagen een productie van
maar liefst 17.022 kg melk met 3,46% vet en 3,46% eiwit.
Het fokdoel van Lahousse is eenvoudig: hĳ streeft naar
sterke, goed gebouwde koeien die gemakkelĳk produceren. Het liefst met wat rasmelktype, want Lahousse ziet

Zomerbloemhoeve
Dries Lahousse en Veerle Lagache
265
300 en 40 dekstieren
13.179 4,17 3,45
140 ha inclusief 50 ha akkerbouw
65.000 kippen en akkerbouw
84,5 (60 vaarzen)

Elverdinge

ook graag een sterke keuringskoe. ‘Maar het belangrĳkste criterium bĳ het stiergebruik is zo min mogelĳk
afvallers. Daar is de opfok veel te duur voor. Als je stieren wilt gebruiken met weinig uitvallers, dan krĳg je
niet de absolute showtopper. Want stieren die zo’n topper kunnen geven, spreiden veel te veel en dan vallen er
ook een aantal dochters tegen.’
Op fokkerĳgebied gebruikt Dries Lahousse enkel genoomstieren om de grootste vooruitgang te boeken.
Hĳ spreidt sterk in het gebruik. Criteria zĳn voor hem
minimaal 1000 kilo melk, liefst positieve gehalten, goede gezondheidskenmerken en goed exterieur. Ook bĳ
de stieren bekĳkt hĳ of de afstamming past bĳ de criteria die hĳ aan koeien stelt op het gebied van productie
en exterieur.
Op de inseminatielĳst van dit moment staan, dikwĳls
gesekst, onder andere Powerlift, Woody, Nippon, Freestyle, Endless, Porsche, Mahomes, Alta Zazzle, Parsly,
Captivating en German Boy. Goede melkgevende dochters zĳn er van Kingboy, Rubicon, Sound System, Lunar
en Morrison.

Sterk gegroeid in 10 jaar tijd
Het melkveebedrĳf ontwikkelde zich door de geschiedenis heen altĳd al redelĳk snel en groeide strak met de
quotumplafonds mee. In 2010, toen Dries in het bedrĳf
kwam, stond de teller op 600.000 kilo melk. In 2019,
tĳdens de open dag ter gelegenheid van de nieuwe ligboxenstal, werden er 200 koeien gemolken en inmiddels
zĳn er 240 koeien aan de melk. Vanuit een stuk liefhebberĳ telt het bedrĳf ook 300 stuks jongvee. ‘We hebben
daarvoor nutriënten bĳgekocht, maar eigenlĳk is de
grond hier veel te duur om jongvee op te fokken. We
verkopen gelukkig ook veel gebruiksvee, maar de fokkerĳhobby kost zeker tĳd en geld. Al levert de fokkerĳ mĳ
Het bedrijf met in het midden de nieuwe stal
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De twee jaar oude ligboxenstal is luxe gebouwd en voorzien van veel koecomfort

persoonlijk vooral ook heel veel energie op om dit bedrijf op dit hoge niveau te blijven runnen.’
In de oude stal moesten Dries en zijn vrouw Veerle Lagache (37) door het groeiende koeienkoppel uiteindelijk
acht uur per dag melken. In combinatie met de akkerbouw en de kippen was dat niet te doen, omdat alle
werk ook nog eens zelf wordt uitgevoerd door Dries,
Veerle en de ouders van Dries. De Belgisch witblauwen
zijn in twee stappen inmiddels van het bedrijf verdwenen, maar de kippen en akkerbouw blijven. ‘Een gemengd bedrijf is economisch het sterkst. De drie takken van ons gemengde bedrijf hebben ervoor gezorgd
dat we deze stal konden bouwen. Met alleen de melkkoeien was dit te luxe geweest en had het niet gekund.’

Stal van 163 meter lang
De oude stal kon op een gegeven moment zowel in ruimte als in koecomfort niet meer voldoen aan de eisen van
Lahousse en dus kwam de bouw van een nieuwe stal in
beeld. ‘Ik had altijd geroepen dat de koeien op zand zouden komen als ik een stal zou bouwen.’ Lahousse zag het
zand in Amerika en stond perplex van het comfort ervan. Hij had nog een paar eisen. Zoals een 2-rijige stal,
waarbij de koeien en vaarzen apart worden gehouden
en waarbij alle dieren een vreetplek hebben.
Deze wensen resulteerden uiteindelijk in een stal van
163 meter lang. Een stal die bijzonder ruim is opgezet,
erg veel licht en lucht bevat en waar echt op helemaal
niets is bezuinigd. ‘Een stal bouwen doe je in mijn geval maar één keer in je leven. Daarom wilde ik ook een
stal bouwen die de koeien de omgeving geeft om met
veel comfort een hoge productie te realiseren’, vertelt
Dries Lahousse.
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Gezien het gemengde karakter van het bedrijf en het
meer dan twee keer per dag willen melken, koos Lahousse voor robotmelken. Hij bedacht om twee robots bij
elkaar te zetten in een L-vorm. Hierbij dient de robot
als selectiepoort. Door deze opstelling kunnen alle ophaal- en behandelkoeien via één robot, waarbij de andere robot gewoon door kan gaan met het melken van
‘gewone’ koeien.

Zand bevestigt vooroordelen
Nu de stal inmiddels twee jaar staat, heeft Lahousse
ruime ervaring met onder andere het zand in de ligboxen. ‘Het is voor de koeien nog beter, maar voor de
boer nog slechter dan ik dacht. We pompen de mest
niet, alles gaat door middel van overlopen en bezinken,
maar zand geeft met name aan de mestschuiven enorme
slijtage. Met de lengte van onze stal is mest schuiven
bijna niet te doen. Nog betere mestschuiven zijn dus nog
wel een wens.’ Maar voor de koeien is zand volgens Lahousse meer dan ideaal. ‘In de stal zie je vaak lange rijen
boxen met in elke box een koe. Dat is een teken dat het
ligcomfort goed voor elkaar is’, stelt de melkveehouder.
Een automatische boxinstrooier aan de dakconstructie
van de stal vult de boxen doorlopend met een klein
beetje zand. En eens in de paar weken rijdt Lahousse
even met een shovel met hark langs de boxen om het
ligbed te egaliseren. ‘Het voordeel van een aparte koeien- en vaarzengroep is dat je de boxafstellingen daarop
kan aanpassen. Hierdoor bevuilen de koeien de boxen
veel minder.’
In de stal gaan veel processen automatisch, zoals het
instrooien van de boxen en het mestschuiven. ‘Er zijn
collega’s die denken dat je dan niets meer hoeft te doen,
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maar dat is niet zo. Er staat ook altĳd wel wat stil wat
gerepareerd moet worden. Vroeger was ik de tĳd kwĳt
met melken, nu met het aansturen van alle techniek. En
dat kan je niet laten sloffen, want met zo’n productie
mag er niets fout gaan. Als de melkingen opschuiven
door een technisch probleem, breken onze koeien bĳna
de robot af en kost het direct productie.’

Op en door elkaar inkuilen
Behalve een nog betere mestschuif zou Lahousse niets
willen veranderen in de nieuwe stal. In het dak zit bĳvoorbeeld een lichtstraat op het noorden, waardoor er
veel licht in de stal komt, maar geen warmte. Ook de
ventilatoren bevallen goed, al gaat Lahousse zĳn koeien
niet koelen met water. ‘Vanuit de kippen weet ik hoe
gevaarlĳk het vernevelen met water is voor de ziektedruk. Daarnaast haalt de waterdamp alle zuurstof uit
de lucht. Wĳ kiezen daarom liever voor gewoon goede
ventilatoren en dus luchtverplaatsing in de stal. Tĳdens de warme dagen in de afgelopen zomers merkten
we geen druk op de productie, dat was in de oude stal
wel anders.’
Insemineren doet Lahousse ondanks de werkdruk nog
steeds zelf. ‘Het is de beste barometer om te kĳken of
het rantsoen goed is. Afwĳkingen heb ik daardoor snel
in beeld en dat moet ook om de productie op het constant hoge niveau te houden.’
Het rantsoen bestaat uit 18 kilo graskuil, 25 kilo snĳmais, 3 kilo bierborstel (ingekuild op het gras),
8 kilo perspulp (ingekuild op de snĳmais), 3 kilo voederbieten (ingekuild in de mais), wat graszaadhooi en 3,5
kilo eiwitmengsel. ‘Het voordeel van producten op en
door elkaar kuilen is dat we maar twee kuilen open hebben. Dat voorkomt broei en bederf.’ De grootste zorg van
Dries is optimaal en hoogwaardig ruwvoer winnen. Dit
wordt volgens hem steeds moeilĳker door minder bemesten en weersinvloeden.
Op het gebied van vruchtbaarheid geeft Lahousse de laatste jaren koeien bewust iets meer ruimte. ‘In het verleden
probeerden we onder de 400 dagen tussenkalftĳd te komen. Maar dat kost veel rietjes. Nu we rond een tussenkalftĳd van 400 dagen zitten, ligt het inseminatiegetal
rond de 2. Daarnaast produceren koeien in de laatste
dagen van de lactatie goedkope liters met hoge gehalten.
En op zo’n koppel scheelt een wat langere tussenkalftĳd
ook direct een flink aantal afkalvingen en daarmee ook
behoorlĳk wat werk.’

Ioli van het Zomerbloemhof (v. Goli) is de snelste honderdtonner van Vlaanderen

in de slechte tĳd wel achter dat 40 liter melken in deze
luxe ligboxenstal moet. ‘We hadden de ervaring met de
oude stal dat de koeien het konden geven. In de nieuwe
stal zĳn we in melkproductie niet heel veel meer gestegen, we zitten nu op een dagproductie van 42 kilo. Maar
met name de gehalten hebben een mooie sprong omhoog gemaakt. In de oude stal hadden de koeien wel
de melkdrang, maar niet het comfort voor goede gehalten. Voor ons is wel duidelĳk geworden dat door veel
meer koecomfort de koeien meer liggen en daardoor de
gehalten zĳn gestegen. In combinatie met selectie op
gehalten heeft dat een mooie plus opgeleverd in de afgelopen jaren.’
Richting de toekomst kan Lahousse niet meer groeien,
vier robots vormen de beperkende factor. De ondernemer heeft dan ook geen plannen om nog verder door te
groeien. ‘Mestafzet en voer aankopen wordt veel te duur.
Daarnaast hebben we meer dan voldoende werk. Ik verkoop de komende jaren dan liever wat meer fokvee en
dekstieren. Dat geeft de mogelĳkheid om wat van de
vele fokkerĳ-investeringen terug te verdienen. En het is
goed voor de arbeidsvreugde, want praten over koeien
en stieren verveelt nooit.’ l

Zwart scenario in 2020
Ondanks een zeer fraaie stal, hoge productie en fraaie
koeien, is het niet enkel rozengeur en maneschĳn bĳ
Lahousse. Vorig jaar was de melkprĳs bĳ Milcobel met
27 eurocent erg slecht door corona. De vleesmarkt van
de kippen kreeg daar ook klappen van, waardoor er enkele ronden zwaar verlies werd geleden. En als klap op
de vuurpĳl ging de fabriek waaraan de aardappelen geleverd waren, failliet. ‘We hebben vorig jaar veel zwarte
sneeuw gezien en ik heb me toen ook regelmatig afgevraagd of ik wel zo’n stal had moeten zetten.’
Inmiddels ziet alles er weer iets rooskleuriger uit. Lahousse stapte vorig jaar van zuivelfabriek Milcobel over
naar Farmel, wat hem direct een hogere melkprĳs opleverde. ‘Maar daar staan ook wel weer erg sterk gestegen
voer- en productiekosten tegenover.’ Lahousse kwam er

Extra foto’s online
Nieuwsgierig naar meer foto’s van het bedrijf van
Dries Lahousse en Veerle Lagache?
Kijk dan op de website van Veeteelt.

Fotoserie op veeteelt.nl
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