BEELD VAN BOVEN VAN DER LOOVEN-BAEKELANDT

In balans na jaren bouwen
Een nieuwe melkveestal, extra sleufsilo’s, de aanleg van een voederloods en de aanschaf van een mestscheider. Na jaren van uitbreiden
en bouwen is het melkveebedrijf van Steven Van der Looven en
Isabelle Baekelandt uit Nazareth nu in evenwicht.

Brede weersverzekering
In het land ligt nog een najaarskuil (rechts) en
een kuil met 10 hectare mais. ‘Omdat de maisoogst dit jaar goed van kwaliteit was, hebben
we afgelopen jaar extra mais gekocht. Dat is
onze brede weersverzekering’, lacht Steven.

Voeren met zelfrijder
Met de zelfrijder laden de veehouders de ene
dag vier vrachten voer, de andere dag drie
vrachten. Ze beginnen met het laden van soja,
koolzaad en mineralen in de voerloods naast
de mestsilo, voegen dan ccm toe en laden ten
slotte bierdraf, perspulp, mais en graskuil.

Mechanisch geventileerd
In de afkalfstal, die in 2016 gebouwd is, bevindt zich ook de mechanisch geventileerde,
gesloten afdeling voor de jongste kalveren.
Als de kalfjes vier maanden oud zijn, verhuizen ze naar de stal naast de afkalfstal. In totaal
telt het bedrijf 160 tot 170 stuks jongvee.

1700 tot 1800 liter per uur
De 2x16 zij-aan-zijmelkstal met rapid exit van GEA bevindt zich in het gebouw voor de ligboxenstal. Isabelle
melkt meestal, terwijl Steven intussen de diepstrooiselboxen reinigt. Per uur halen ze een capaciteit van 1700
tot 1800 liter melk. Het gebouw, met daarin ook een
kantoor, fungeerde afgelopen jaar ook tien maanden
als woonhuis, toen de woning gerenoveerd werd.
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Dag en nacht voer schuiven

Knotwilgen en elzen

De koeien verblijven jaarrond in de in 2015 gebouwde
ligboxenstal met 183 diepstrooiselboxen, die verdeeld
zijn over zes rijen. De voerplaatsen liggen aan de buitenzijdes van de stal. De Lely Juno voerschuiver, die
linksvoor tegen de stal staat, schuift het voer dag en
nacht aan, niet alleen in de melkveestal, maar ook in de
jongveestal en de afkalfstal.

In totaal hebben Steven en Isabelle ruim 90 hectare in gebruik,
waarvan 40 hectare mais. De ruilverkaveling begin jaren negentig zorgde ervoor dat het bedrijf een grote huiskavel heeft.
Op de kleinere percelen vlak bij de stal lopen ’s zomers de
droge koeien en het jongvee. Tussen de percelen staan knotwilgen en elzen, die het vlakke landschap doorbreken, maar
ook het nodige onderhoud vergen.

Openfrontstal
In de openfrontpotstal naast de mestsilo houden Steven en Isabelle de koeien die net
droog staan. De schuur dient ook als opslag
voor stro. De koeien hebben vanuit hun
strostal zicht op de mestscheider, die de ondernemers sinds tweeënhalf jaar in gebruik
hebben. De dunne fractie gaat in de mestsilo,
de dikke fractie doet naar volle tevredenheid
dienst als boxbedekking.

Doodlopende straat
Op de afkalfstal prijkt de naam van het
bedrijf: Hof ter Galeien. De naam is afgeleid van de straatnaam. Sinds de aanleg
van de E17 ligt het melkveebedrijf aan een
doodlopende straat. Als kind kon Steven
de snelweg nog te voet oversteken; nu
is het een drukke verkeersader tussen
Kortrijk en Gent met veel vrachtverkeer.
Rechtsboven ligt de afrit naar Deinze.

Uitkijken op close-upkoeien
Vanuit hun woning kijken Steven en Isabelle en hun kinderen Thor, Lars
en Ella in het voorjaar en in de zomer uit op de close-upkoeien. In de
afkalfstal kunnen de koeien binnen in het stro liggen, maar bij mooi weer
geven ze vaak de voorkeur aan het zand buiten. Het woonhuis, dat in
1956 is gebouwd door de grootvader van Steven, is vorig jaar gerenoveerd en uitgebreid. Komend jaar krijgt de tuin een opknapbeurt. De
ouders van Steven wonen in het huis met de rode dakpannen.
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