SERIE DISTRICTEN COÖPERATIE VLAANDEREN-WEST

Het hoogste bestuurlijke orgaan van de Coöperatie CRV is de
ledenraad van 87 veehouders. Deze veehouders vertegenwoordigen de leden van de tien districten in Nederland en
Vlaanderen. Wat kenmerkt de verschillende districten? En hoe
kijken bestuurders naar de toekomst? Veeteelt brengt het in
een serie in beeld. Deze keer: district Vlaanderen-West.

District Vlaanderen-West in cijfers
aantal leden met melkvee
aantal leden met vleesvee
aantal mpr-bedrijven
aantal koeien/mpr-bedrijf
rollend jaargem. mpr-koeien

2.054
1.023
1.202
88
9.326 4,29% 3,50%

Melkveebedrijven

groeien in rap tempo

Sinds het einde van de quotering heeft de melkveehouderij in westelijk
Vlaanderen zich snel ontwikkeld. Groeien zal de komende jaren moeilijker
worden, maar de druk op rendement blijft. Aan CRV de opdracht om
veehouders te ondersteunen bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering.

D

e coöperaties VRV en CR Delta fuseerden officieel pas
vĳf jaar geleden, maar twintig jaar geleden werden de
bedrĳven van de coöperaties al samengevoegd in CRV
bv. Ingesleten gewoontes doorbreek je echter niet zomaar.
Stefaan Snauwaert uit Zerkegem is 48 jaar, zit nu zes jaar in
de ledenraad van CRV en is al twaalf jaar bestuurlĳk actief in
de afdeling Brugge-Kortrĳk. Hĳ herinnert zich nog goed hoe
hĳ als ‘jonge gast’ zĳn stierkeuze maakte uit het aanbod van
importsperma uit de hele wereld. ‘VRV had geen eigen fokprogramma en op de stierenkaart stonden stieren van diverse
aanbieders. Daarnaast waren alle grote ki-organisaties met
verkopers actief op de Vlaamse markt’, vertelt de melkveehouder. ‘Dat laatste is op de dag van vandaag nog zo.’

Fokdoel op kilogrammen
Als het gaat om de verkoop van sperma heeft CRV veel concurrentie. Binnen deze historische context is het voor een
aanzienlĳk deel van de melkveehouders in het district Vlaan-

62

deren-West niet vanzelfsprekend om stieren te gebruiken uit
het ‘eigen’ coöperatieve fokprogramma. Daarbĳ is het fokdoel van de gemiddelde Vlaamse melkveehouder – in vergelĳking met dat van het gros van zĳn Nederlandse collega’s –
meer gericht op de productie van kilogrammen vet en eiwit
en wat minder op gehalten. En dat koeien groter worden,
vindt de West-Vlaming niet zo bezwaarlĳk.
‘Dit fokdoel wordt niet altĳd geassocieerd met CRV’, stelt
Snauwaert vast. Hĳ weerlegt de beeldvorming echter met
kracht. ‘Het actuele aanbod van CRV vind ik zeer concurrerend en biedt passende stieren voor iedere veehouder. Bovendien kan CRV met het eigen TPI-programma ook collega’s
bedienen die meer gecharmeerd zĳn van het Amerikaanse
type koe’, legt hĳ uit. ‘Daarbĳ is CRV de enige partĳ in Vlaanderen die een compleet pakket van diensten en producten
aanbiedt om veehouders te ondersteunen in hun bedrĳfsvoering. Dat biedt kansen, want juist daaraan hebben veehouders in ons district meer behoefte’, stelt de bestuurder vast.
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Veel bedrijven in het district Vlaanderen-West hebben zich
sinds het einde van de melkquotering snel ontwikkeld. Veehouders met een kleinere vleesveetak stootten die dikwijls
af om ruimte te maken voor extra melkvee. In de provincie
West-Vlaanderen bijvoorbeeld nam de gemiddelde bedrijfsgrootte in vijf jaar tijd toe van 67 naar 84 koeien per bedrijf.
Daarbij steeg de gemiddelde melkproductie op de mpr-bedrijven in deze provincie dezelfde periode naar 9.544 kg
melk met 4,25% vet en 3,49% eiwit. Overigens betekent de
groei van de melkveetak in de meeste gevallen niet het einde van de traditioneel gemengde bedrijfsvoering. Veel bedrijven hebben naast de melkkoeien ook nog een akkerbouw- of grove tuinbouwtak of realiseren neveninkomsten
uit verbreding. ‘De West-Vlaming is niet graag afhankelijk
van één inkomstenbron’, verklaart Snauwaert.

Uitbreiden zonder luxe investeringen
De uitbreiding van de veestapel is in het westen van Vlaanderen veelal zonder luxe investeringen gerealiseerd. Daarvoor biedt de krappe melkprijs op de meeste bedrijven geen
ruimte. Een goed rendement halen uit de grotere veestapel
blijft op veel bedrijven dan ook de uitdaging. ‘Daarin kan
CRV onze melkveehouders perfect ondersteunen’, vindt
Snauwaert. ‘Bijvoorbeeld met expertise op het vlak van
vruchtbaarheidsbegeleiding, maar ook met mpr, waaraan
de deelname hier geen vanzelfsprekendheid is’, geeft hij
aan. De veehouder wijst ook op de toegevoegde waarde
van managementprogramma’s als CRV Dier en CRV Bedrijf,
die helpen om het overzicht te houden over een groter
koppel koeien en daarbij individuele dieren niet uit het
oog te verliezen.
De toepassing van merkerfokwaarden voor het optimaliseren
van het fok- en selectiebeleid staat in het district VlaanderenWest nog in de kinderschoenen. ‘In Nederland kreeg Fokken
op Maat de wind in de zeilen toen de fosfaatwetgeving vee-
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houders dwong om kritisch te kijken naar het aantal stuks
jongvee’, constateert Snauwaert. ‘In Vlaanderen was die
noodzaak tot nu toe minder groot. Maar ook hier zal de jongveeopfok verder professionaliseren en daarbij kunnen merkerfokwaarden een perfect hulpmiddel zijn’, vindt hij.

Van groeien naar optimaliseren
Hoe de melkveehouderij in het district Vlaanderen-West
zich de komende jaren zal ontwikkelen, laat zich lastig
voorspellen. Gemotiveerde ‘jonge gasten’, zoals Stefaan
Snauwaert er aan het begin van zijn boerencarrière één was,
zijn er nog steeds. Maar hun groeiambities zullen geremd
worden door stikstof- en andere wetgeving. Dit betekent dat
de aandacht verschuift van snel groeien naar optimaliseren.
‘Juist op dat vlak kan CRV veel toegevoegde waarde bieden’,
vindt hij. ‘De bestuurders uit het district zullen er in ieder
geval zorg voor dragen dat de belangen van de Vlaamse
veehouders binnen de ledenraad goed naar voren worden
gebracht.’ l

Afdeling Het Meetjesland houdt prijskamp Eeklo levendig
De fokkerij leeft in Het Meetjesland, de
streek rondom de stad Eeklo in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen.
Dit is niet in de laatste plaats te danken aan
de inspanningen van het bestuur van de
CRV-afdeling in dit gebied. ‘We organiseren
bijvoorbeeld ieder jaar een drukbezochte
feestavond, waarop we alle leden in het
zonnetje zetten die in het afgelopen jaar een
bijzondere prestatie hebben geleverd, bijvoorbeeld een koe naar de honderd ton
melk of tienduizend kilo vet en eiwit gebracht’, vertelt voorzitter Jules Vandevelde.
Daarnaast steekt het afdelingsbestuur veel
energie in de jaarlijks open landbouwdag in
Eeklo met prijskampen voor zowel rood- en
zwartbont melkvee als Belgisch witblauw.
Deze prijskamp is in het 17-jarig bestaan
uitgegroeid tot een evenement met zo’n
2500 bezoekers, waarvan een belangrijk
deel van buiten de agrarisch sector. ‘De
afgelopen twee jaar hebben we vanwege
corona verstek moeten laten gaan, maar we

zijn nu al weer terug opgestart met de voorbereidingen voor volgend jaar’, vertelt Vandevelde. Hij is in het dagelijks leven teeltleider van de schoolhoeve van het College ten
Doorn in Eeklo, dat ook het terrein voor de
landbouwdag beschikbaar stelt. ‘Het evenement wordt ondersteund door zo’n 110 sponsoren, waarvan er een 40-tal met een stand
aanwezig is. Dankzij deze steun kunnen we
de inzenders professioneel ondersteunen
en een vergoeding geven voor hun inspanningen. Zo houden we de animo levendig en
hadden we in 2019 in totaal 189 dieren op de
prijskamp’, legt de voorzitter uit.
Daarnaast komen kinderen met kalveren in
de ring en er is zelfs een schapententoonstelling. Bovendien is ook Groene Kring, de
organisatie van jonge Vlaamse boeren, bij
het evenement betrokken. Horecaleerlingen
van de school verzorgen tussen de middag
de catering en leerlingen kinderverzorging
vermaken de jongste bezoekers. ‘Ja, de
open landbouwdag in Eeklo is uitgegroeid

tot een echte familiedag’, vertelt Vandevelde
enthousiast. ‘Hier ontmoeten niet alleen
landbouwers elkaar, maar wordt de sector
ook positief in beeld gebracht bij burgers.’
De open landbouwdag is een echte familiedag
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