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Geld verdienen in
circulaire landbouw
is een zoektocht

Kris Heirbaut en Ginny De Meulemeester kozen op hun bedrijf
voor circulaire landbouw. Maisteelt werd geschrapt, soja gebannen
en een grasmengsel vormt nu het rantsoen. Carbon farming en
algenteelt moeten het circulaire verdienmodel sluitend maken en
de achteruitgang in melkproductie compenseren.
TEKST JEROM ROZENDAAL

‘D

e boer is er niet meer alleen voor voedselvoorziening, mensen verwachten steeds meer dat
hĳ ook een bĳdrage levert aan het oplossen van
het klimaatprobleem.’ Aan het woord is Kris Heirbaut
(41), melkveehouder in het Oost-Vlaamse Temse. Drie jaar
geleden schakelde het bedrĳf over naar een circulair landbouwmodel vanuit een heilig geloof dat de klimaatafdruk
naar beneden moest.
De jonge landbouwer heeft zĳn eigengereide bedrĳfstheorie niet van een vreemde. In 1999 waren zĳn ouders met
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de start van een hoevewinkel als een van de eerste melkveebedrĳven in de streek actief met hoeve-ĳs in de korteketenverkoop. In 2012 kwam daar een pocketvergister bĳ,
ook geen alledaagse installatie in de melkveehouderĳ.

Van lineair naar circulair
‘Ik zag al het geld dat we verdienden in de hoeveverkoop,
naar de veeteelt gaan’, aldus Heirbaut, gekleed in T-shirt
ondanks het gure winterweer. Zĳn vrouw Ginny De Meulemeester (37) – ze ontmoetten elkaar voor het oog van de
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Kris Heirbaut en Ginny De Meulemeester

BEDRIJFSPROFIEL
eigenaren
aantal koeien
aantal stuks jongvee
rollend jaargemiddelde
areaal

Kris Heirbaut en Ginny De Meulemeester
69
40
6900 kg melk, 4,4% vet en 3,5% eiwit
60 ha, waarvan 9 ha huiskavel, 20 ha zomer
en winterteelten gras, 10 ha blijvend grasland

Temse

Heirbaut, die de melkgift met 2000 liter zag teruglopen
tot 6900 liter.
Hĳ geeft aan dat de omschakeling niet mogelĳk was zonder de boerderĳwinkel die 40 procent van de omzet genereert. Boven op de productievermindering draagt de familie ook nog de schulden mee van een opwaardering van
de stal en de installatie van een 2 x 8 zĳ-aan-zĳ-melkinstallatie van DeLaval in 2019. ‘Door een hoge schuldenlast
zitten veel bedrĳven opgesloten in het lineaire productiesysteem. Alles staat in het teken van de productie om de
schulden te kunnen terugbetalen en er wordt niet stilgestaan bĳ de impact op het milieu’, zegt Heirbaut hierover.
camera van ‘Boer zoekt vrouw’ in 2007 – staat vierkant
achter haar man. ‘Heel veel melkveebedrĳven starten met
korteketenverkoop of alternatieve verdienmodellen. Dat
is het bewĳs dat er iets mis is met het lineaire landbouwmodel. Dat model kraakt in zĳn voegen en is op lange
termĳn niet houdbaar.’
In 2018 stopte het bedrĳf met de teelt van mais, soja werd
uit het rantsoen geschrapt en alleen verse koeien krĳgen
nog brok. ‘Het huidige model in de melkveehouderĳ met
veel krachtvoergift en kunstmestgebruik zorgt voor een
ontregelde nutriëntenkringloop en belast het milieu. Ik
wil niet zo veel mogelĳk melk uit de koe halen, maar zo
veel mogelĳk melk produceren met voer van eigen land’,
verklaart de boer zĳn besluit.

Verkleining van de veestapel
De veestapel werd teruggeschroefd van negentig naar
zeventig, het optimale aantal voor een circulair systeem,
aldus de 41-jarige Oost-Vlaming. ‘Daarmee kunnen we
alle koeien voederen van eigen land en blĳft er bĳ normale weersomstandigheden zelfs 7 hectare over voor de
verkoop. Zeventig koeien is bovendien precies het aantal
waar de pocketvergister op berekend is.’
De Biolectric-pocketvergister dateert van 2017 en renDe familie Heirbaut startte in 1999 al met eigen hoeveverkoop

Korteketenverkoop achter de hand
De overschakeling naar een permanent grasrantsoen van
grasklaver en kruidenmengels van eigen land, waarbĳ
bemesting met kunstmest ook niet meer wordt toegepast
en bodembewerking wordt geminimaliseerd, heeft de
kosten behoorlĳk gedrukt. De voerkosten daalden van 20
cent naar 14 cent per liter melk. ‘Maar dat is niet voldoende om de teruggang in productie te compenseren’, vertelt
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CO2 uit de
pocketvergister
wordt gebruikt
om de groei
van algen in de
buizeninstallatie
te versnellen

deert, in tegenstelling tot zijn voorganger, naar behoren.
‘Vorig jaar leverde hij 40.000 kWh, waarmee we de benodigde energie voor de ijsproductie en ijshoevewinkel kunnen voeden’, vertelt De Meulemeester, die verantwoordelijk is voor de hoevewinkel en de ijsbereiding die 5 tot 10
procent van de melkproductie opsnoept.

Duurzame koe
Sinds de strategieverandering worden de koeien niet langer tot het uiterste gedreven, waardoor gezondheidsproblemen zoals kalfziekte en mortellaro verminderd zijn en
ook de dierenartskosten terugliepen. Ook werd de tussenkalftijd verhoogd van 13 tot 16 maanden met het doel de
levensduur verder te verlengen. ‘Wij willen het aantal
lactaties verhogen van vier op dit moment naar zes over
enkele jaren’, zegt Heirbaut. Een klein jaar geleden is hij
begonnen met het inkruisen van fleckvieh en brown
swiss om een duurzamere koe te fokken. Intussen lopen
er bij het jongvee drie fleckvieh-holsteinkruislingen en
vier brown-swisskruislingen.
Het liefst had hij jerseys ingekruist, want deze presteren
nog beter op een grasrantsoen en gaan meer lactaties
mee. ‘Maar dan krijgen we een kleinere koe en dan past
deze niet meer in de melkstand’, verklaart de Oost-Vlaming, die aangeeft zoekende te zijn. ‘We denken nu na
over een driewegkruising tussen fleckvieh, holstein en
brown swiss. Dit zou resulteren in grote, lange, sterke
koeien.’

Waar de circulaire omschakeling vooralsnog geld kost in
de vorm van productieverlies, is de familie heilig overtuigd van de ingeslagen weg. ‘Er komt een moment dat
circulaire landbouw een verdienmodel wordt’, aldus Heirbaut, die wil bewijzen dat ook gangbare boeren met een
lage ecologische footprint kunnen werken. ‘Een kleine
minderheid heeft zich van de landbouw afgescheiden en
is met onze naam gaan lopen’, vertelt hij over bioboeren.
‘Vroeger werkten alle landbouwbedrijven zo en dat kan
zo maar eens terugkomen. De evolutie gaat in een golfbeweging.’
De boer krijgt regelmatig de vraag waarom hij niet overstapt naar een biologisch label. Zelf wil hij aantonen dat
ook gangbare, circulaire landbouw een verdienmodel kan
opleveren. ‘Het biologische verdienmodel is mogelijk op
zijn retour. In Frankrijk zie je dat de prijs van biomelk
sterk daalt, omdat er veel aanbod is. Daarnaast impliceert
biologisch dat je ook biologisch krachtvoer en zaaigoed
moet inzetten, wat een stuk duurder is in aanschaf.’

Carbon farming
Een extra Milcobel-premie voor duurzaamheid, die
in mei 2022 doorgevoerd wordt, is een van de eerste tekenen dat duurzaamheid gaat lonen. Heirbaut en De Meulemeester wijzen daarnaast ook op projecten zoals het CO2platform Claire (een afkorting van Clean Air), waar ze als
een van de zeven pilotbedrijven aan deelnemen (zie kader
onder). Het betreft een project in samenwerking met

Milcobel koopt carbon credits bij Claire
Zuivelcoöperatie Milcobel is de eerste klant
van het CO2-platform Claire die carbon credits
koopt en zo CO2-uitstoot compenseert bij
lokale boeren. Dit besluit komt enkele maanden nadat Milcobel CO2-compensatie verkreeg door te investeren in een windmolenproject in India. Hiermee wilde het bedrijf
CO2 compenseren en zo CO2-neutrale Bruggekaas op de markt brengen.
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Nils van Dam, CEO van Milcobel, geeft aan
destijds in Vlaanderen gekeken te hebben
naar carbon credits. ‘Maar tot recent waren er
geen aanbieders van CO2-compensatieprojecten met die lokale meerwaarde, die het
ook aantrekkelijk maken voor onze boeren.’
Met Claire is dat veranderd.
‘We geloven heel sterk in het concept van
een lokale CO2-marktplaats, waar Belgische

bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen compenseren via duurzaamheidsinitiatieven bij lokale landbouwers’, vervolgt Van Dam, die
eraan toevoegt dat met de participatie in
Claire de cirkel gesloten wordt. ‘Bovendien
kan carbon farming voor de lokale landbouwer een alternatief verdienmodel zijn. Die
wordt gecompenseerd voor zijn duurzaamheidsinspanningen.’
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Boerenbond en de Bodemkundige Dienst, dat koolstofopslag in de landbouwbodem te gelde maakt in de vorm van
‘carbon credits’. Deze credits kunnen lokale bedrĳven
opkopen om hun klimaatimpact te compenseren.
Heirbaut heeft grote verwachtingen van het project. Carbon farming levert een aanvullende inkomstenbron op
die circulaire landbouw op termĳn rendabel moet maken.
‘Wĳ rekenen dit jaar op 1500 euro aan carbon credits. Er
wordt minimaal 50 euro per ton CO2-opslag uitbetaald en
wĳ slaan door 15 hectare permanent grasland ongeveer
32 ton CO2 op.’
Het omzetten van akkerland naar permanent graskruidenland, zoals Heirbaut deed, is een van de mogelĳkheden om carbon credits te verkrĳgen binnen Claire. Voor
het carbon farming-project zal er in het eerste jaar een
staal genomen worden en in het zesde jaar. ‘Als de koolstofwaarde gestegen is, krĳg je er een premie bovenop’,
geeft Heirbaut aan. Hĳ overweegt om op termĳn ook met
zĳn akkerland aan carbon farming te doen. ‘In dat geval
moet er stalmest of compost toegediend worden.’

Boslandbouw en melkvee
Een andere, nog recentere vorm van carbon farming
op het bedrĳf is boslandbouw, oftewel agroforestry. Op
1 december gingen op één hectare akkerland zo’n 175
bomen de grond in, een combinatie van populieren, wintereiken en tamme kastanjes. Daarmee willen de ondernemers, naast carbon credits, op termĳn extra inkomen
genereren uit houtproductie. ‘Deze combinatie van houtsoorten zorgt er ook voor dat de inkomsten gespreid worden. Populier kan al over twintig jaar verkocht worden,
terwĳl eikenhout pas over veertig jaar geld opbrengt’,
verklaart de landbouwer.
Ook draagt boslandbouw bĳ aan de biodiversiteit op het
bedrĳf en wordt zo eveneens het natuurbeheer door de
landbouw naar een hoger plan getild. ‘Dat is ook goed
voor het imago van de landbouw’, geeft Heirbaut aan. Hĳ
benadrukt dat bosteelt een uitstekende combinatie is met
melkvee. ‘Zeker in het begin kan bos gecombineerd worden met akkerbouw of beweiding en daarbĳ kunnen de
bladeren en het snoeihout ingezet worden om boerderĳcompost te creëren. Compost kan vervolgens weer ingezet
worden in de akkerbouw, waardoor je ook hier voldoet
aan de eisen van carbon farming.’
Waar de boer met diversificatie door agroforestry, korteketenverkoop, met natuurlĳke bemesting en duurzame
koeien feitelĳk een stap terug in de tĳd zet, zien we aan
de achterkant van het bedrĳf letterlĳk het futuristische
gezicht van circulaire landbouw anno 2022. Een wirwar
aan glazen buizen, expansievaten en technische installaties vullen een kleine serre naast de pocketvergister. Het
betreft de proefalgenkweekinstallatie die afgelopen september werd geïnstalleerd.
De melkveehouders worden ook algentelers en willen zo
uitgangsmateriaal voor humane, plantaardige voedingsmiddelen produceren. Bĳvoorbeeld algensnacks. ‘Er is er
een groeiende groep van flexitariërs die op zoek is naar
vleesvervangers. Ook sluit het goed aan bĳ de ambitie van
de Vlaamse overheid om meer plantaardige eiwitten te
consumeren’, schetst Heirbaut het marktpotentieel.

CO2 en grassappen

Over enkele maanden maakt de proefinstallatie ruimte
voor een grotere installatie, die 30 tot 36 ton CO2 nuttig

gebruikt en de productie van 6000 kilo algen op jaarbasis
mogelĳk maakt. De landbouwers ontvingen hiervoor
steun van VLIF en Innovatiesteunpunt. ‘Hiermee kunnen
we de CO2-uitstoot van onze biogasinstallatie halveren’,
vertelt de melkveehouder, die aangeeft dat CO2 dient om
de groei van algen te faciliteren.
Waar momenteel kunstmest gebruikt wordt als voedingsmiddel in de algenteelt, wordt er ook geëxperimenteerd
met de inzet van grassappen. Deze grassappen worden in
het buizensysteem met water toegevoegd, waarmee de
algen gaan groeien. Een groei die versneld wordt door de
toevoeging van CO2. ‘Algen telen met hulp van grassappen
zou de circulariteit op het bedrĳf verder kunnen verhogen’, zegt Heirbaut.
Met agroforestry en de algenteelt lĳkt de melkveehouder
vooruit te lopen op de melkveehouderĳ van de toekomst.
Niet voor niets was het bedrĳf van Heirbaut en De Meulemeester in oktober het toneel van de presentatie van het
beursprogramma van Agribex. De beurs, die later wegens
corona geannuleerd werd, stond in het teken van duurzame, circulaire landbouw. ‘Ik geloof heilig in het model
van circulaire landbouw’, herhaalt Heibaut zĳn visie op
deze toekomst. l

Rantsoenmix van
het melkvee. Groen
is winterteelt en
bestaat uit
snijrogge en
winterwikke. In de
andere hand de
jaarrondteelt met
rode klaver en
smalle weegbree

Extra foto’s online
Meer beelden van het bedrijf van de familie Heirbaut
zijn te vinden op de website van Veeteelt.

Fotoserie op veeteelt.nl
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