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“Een minimale
inspanning
met maximaal
resultaat”
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Koen Scheirs installeerde een wildredder
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Koen Scheirs is altijd een fan geweest van gras in het rantsoen van zijn
melkkoeien. Daardoor maait hij jaarlijks heel wat hectaren grasland.
Toen hij hoorde over de wildredder, twijfelde hij niet. Hij installeerde
begin dit jaar het kleine apparaatje op zijn maaier en sindsdien maakt hij
nog nauwelijks maaislachtoffers. Vooral konijnen en hazen maken zich
snel uit de voeten wanneer de machine met het storende geluid bij hen
in de buurt komt.
Liesbet Corthout
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devogelbeheer. Het is via die weg dat ik
de wildredder heb leren kennen. Het
interesseerde mij meteen. Ik maai
ongeveer 30 ha grasland intensief –
minstens 6 keer per jaar – en daarnaast nog enkele hectare in natuurgebied. Wij zitten hier in een gebied dat
wordt bejaagd en de jager houdt de
vossen onder controle, waardoor kleinwild meer kans krijgt om te overleven.
Want dat is wel opvallend. In de
natuurgebieden, waar de vos vrij spel
heeft, zijn er zo goed als geen maaislachtoffers omdat de vos het kleinwild
snel te grazen neemt. In landbouwgebied vallen er helaas wel maaislachtoffers. Hier gaat het vooral over konijnen
en hazen. Je probeert het natuurlijk te
vermijden, want een maaislachtoffer
maken is noch voor het dier, noch voor
de boer prettig. Als je dat met zo’n eenvoudig toestelletje kunt bekomen, doe
ik het graag. Begin dit jaar heb ik het
dus geïnstalleerd vooraan op de ->
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aar nu het bedrijf van Koen
staat, stond in 1990 nog
helemaal niks. Het was in
1991 dat hij hier zijn melkveebedrijf uit
de grond stampte. “Mijn vader was al
eens onteigend in het dorp van Berlare
toen daar een weg werd verbreed. Hij is
toen verhuisd, maar de nieuwe locatie
werd op de gewestplannen ingekleurd
als woonuitbreidingszone waardoor er
geen vergunning meer kon komen voor
het gemengde bedrijf. Ik was de jongste
van vijf kinderen en had interesse om
over te nemen, maar ik begreep dat dat
op de huidige locatie nooit zou kunnen.
Daarom ben ik naar hier gekomen.”
Koen is een heel geëngageerde boer. Zo
zit hij onder andere in de gecoro en de
milieuraad, het bestuur van de provinciale vakgroep Melkvee, de studiekring,
de plaatselijke landelijke gilde én is hij
voorzitter van de agrobeheergroep
Berlare-Laarne-Wetteren-Wichelen.
“Onze groep is vooral actief rond wei-
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Melkvee

Berlare
(Oost-Vlaanderen)
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ermee naar lokale boerenmarkten.
Daar werd zijn kaas opgepikt door een
speciaalzaak die de Berloumikaas –
want zo heet hij – op grotere schaal
wilde verdelen. Het bedrijf groeide
gestaag en intussen neemt hij een aanzienlijk deel van onze melk af.
De gehalten in de melk zijn altijd
belangrijk, maar vanwege dit kaasverhaal spenderen we er extra aandacht
aan. Natuurlijk moet je ook liters hebben, maar toch. Wij leveren misschien
net wat minder liters, maar we krijgen
meer betaald, dus uiteindelijk komt het
beter uit. Samen met het aangepaste
rantsoen zorgde de Berloumikaas
ervoor dat we op een andere manier
naar melkproductie en de bijbehorende
rantsoenen zijn gaan kijken. Eigenlijk
bijna onverwacht: het kruist je pad en
je beslist erin mee te gaan. Zo stuur je
je bedrijf bijna onbewust een bepaalde
richting uit. Ik merk dat ik voor veel
open sta en ik ben nog altijd blij dat ik
gekozen heb voor deze manier van
werken. Zo kunnen we meerwaarde
creëren voor onze melk. En het is ook
heel belangrijk naar imago toe. De Berloumikaas wordt gemaakt met melk
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problemen doordat koeien aan de
automaten gingen drummen en
mekaar verwondden. Toen we uitbreiden naar onze huidige 120 melkkoeien
moesten we óf extra krachtvoederautomaten voorzien, óf een andere oplossing zoeken. Op dat moment veranderden we van veevoederfirma en zij
stuurden ons in de richting van een
totaalmixrantsoen. We hebben de
krachtvoederautomaten volledig afgebouwd en de productie en waarden
bleven goed. Het rantsoen heeft op
deze manier wel een enorm grote
invloed op het teeltplan. Voor mij is dit
een serieuze omschakeling geweest, ik
ben echt heel hard bezig met de voeders.”
Koen leverde al jarenlang zijn melk aan
Milcobel. Dat doet hij nu nog steeds,
hoewel er sinds enkele jaren wel een
extra afzetkanaal is bij gekomen. “Dat
is eigenlijk heel toevallig gekomen. Een
oud-klasgenoot van mij begon kaas te
maken en hij vroeg of hij daarvoor bij
mij melk kon komen halen. Het was in
het begin een kleinschalige hobby, met
maar enkele liters melk per keer. De
kaas was wel erg lekker en hij ging
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Het apparaat maakt veel kabaal op een
bepaalde frequentie waarvoor het wild
gevoelig is. Konijnen en hazen vluchten
ervan weg. Fazanten en eenden trekken
zich van het geluid niets aan, maar die
hebben wij hier veel minder. En
sowieso zie je een fazant vrij makkelijk
opvliegen. Enkel wanneer die broedt,
gaat hij niet van het nest af. Ik ben de
wildredder beginnen te gebruiken in
het voorjaar van 2021 en heb sindsdien
nog nauwelijks maaislachtoffers. Ook
andere boeren hier uit de buurt gebruiken het en zij zijn er net zo tevreden
over. Je moet het natuurlijk wel uitzetten wanneer je op de openbare weg
komt. Het maakt veel lawaai en onder
andere paarden hebben er schrik van.”
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maaier. Dat kan heel eenvoudig met
een magneet en voor de zekerheid deed
ik er nog enkele extra spanbandjes aan.
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“Ons werk moet in
harmonie zijn met
de omgeving.”
Gras is altijd al een belangrijk element
geweest in het rantsoen van de koeien
van Koen. Nu nog meer dan vroeger.
“Vroeger hadden wij wat minder
koeien en werkten wij met twee
krachtvoederautomaten. Dat gaf soms
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Meerwaarde creëren

“Een oud-klasgenoot van mij begon kaas te maken en hij vroeg of hij daarvoor bij
mij melk kon komen halen”, aldus Koen Scheirs.
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“Wat we doen,
willen we zo goed
mogelijk doen.”
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Die mensen zoeken een nuttige daginvulling en een duidelijke structuur. We
hebben hier al jonge gasten gehad die
schoolmoe of depressief zijn, personen
met autisme of met een mentale
beperking. Sommigen komen voor een
korte periode, andere zijn er wat langer.
Hoewel we soms meerdere zorggasten
per week hebben, zorgen we ervoor dat
ze nooit met twee tegelijk op het bedrijf
zijn. Ik doe die begeleiding het liefst
één op één, door ze hier aan ’t werk te
zetten. Dat is heel laagdrempelig hoor,
bijvoorbeeld wat helpen opruimen of
brandhout klaarzetten, maar ze halen
er meestal wel voldoening uit. En ze
komen terecht in een traditioneel
gezin. Vaak is de thuissituatie niet zo
optimaal, en hier zien ze dat het ook
anders kan zijn. ’s Middags lunchen we
hier samen aan de keukentafel en we
proberen onze zorggasten op die
manier het warme nest te geven waar
ze vaak zo’n nood aan hebben.”
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Koen zet niet enkel in op de technische
kant van zijn bedrijf. Ook het sociale is
hier belangrijk. In 2013 werd hij gehuldigd als ‘zorgboer van het jaar’. “Wij zijn
een tiental jaren geleden gestart als
zorgboerderij. Op een vergadering van
de regioraad kwam Mieke Braet spreken over Groene Zorg. Ik was meteen
geïnteresseerd en heb dat dan aangegeven. De mensen van Groene Zorg
brachten ons dan in contact met zorgvoorzieningen die zorggasten hebben
die mogelijk gebaat zijn bij tijd op de
boerderij.

Tijdens ons gesprek vliegen de mussen
druk heen en weer in de struiken en
meesjes komen zonnebloempitten eten
aan een voederstation. In het voorjaar
en de zomer bloeien hier veel bloemen
die bijen aantrekken en in de voortuin
hangt een bijenhotel. Koen boert mét
de natuur. “We hebben aandacht voor
de natuur op het bedrijf en dat vind ik
niet meer dan normaal. Als boer leven
we in een groter geheel. We maken er
deel van uit. Het is niet onze bedoeling
om schade toe te brengen, ons werk
moet in harmonie zijn met onze omgeving. Natuur en landbouw zijn zo sterk
met elkaar verweven. Ik vind het onbegrijpelijk dat er vaak zo’n tweestrijd
lijkt te zijn en dat beide kanten moeilijk
met elkaar te verzoenen zijn. Nochtans
hoeft het niet zo moeilijk te zijn. Kijk
bijvoorbeeld naar de wildredder. Je kan
grote theorieën vertellen, maar begin
er zelf een keer mee. Doe als boer die
kleine inspanning: er vallen minder
maaislachtoffers, én het is goed voor
het imago van de sector.
Mijn hobby is mountainbiken en dan
kom ik met veel niet-landbouwers in
contact. Zij kijken met een andere blik
naar de sector dan wij zelf, en dat is
heel verrijkend. Ik vind het belangrijk
dat een boer niet enkel op zijn hof zit,
maar dat hij ook buitenkomt. Anders
wordt je blik te eng. En het geeft me
ook de kans om te vertellen over mijn
bedrijf, over hoe het er echt aan toe
gaat. Mensen vragen wel eens waarom
iets op een bepaalde manier gebeurt
in de landbouw. Het is goed dat ik dat
kan uitleggen. Naast hobby moet er
ook tijd zijn voor vakantie. Wij gaan
elk jaar op verlof en we vinden dat
belangrijk. Je werkt om te leven en
niet omgekeerd. Wij zijn een gewoon
bedrijf. Mijn echtgenote en ik doen
ons werk met z’n tweeën en we proberen dat zo goed mogelijk te doen.
Onze prioriteit ligt niet bij groei, wel
bij datgene wat wij doen zo goed
mogelijk te doen.” n

Maaike De Ridder,

projectcoördinator Boerennatuur Vlaanderen
maaike.de.ridder@boerennatuur.be
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Zorgzaam voor mens en
omgeving

Boeren met de natuur

Zet ook je schouders
onder meer boeren
natuur
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van de lokale boer, zo werken wij mee
aan een mooi duurzaam verhaal.”

Sinds juli 2021 kan je de wildredder 100%
terugbetaald aanschaffen via de nietproductieve investeringen (NPI’s) van het
VLIF. Aangezien de wildredder minder
dan 1000 euro kost, combineerden we bij
Boerennatuur Vlaanderen dit toestel met
een groot bijenhotel en twee nestkasten
voor de boerenzwaluw en de steenuil. Zo
komen we aan het minimumbedrag voor
een geldige aanvraag en ontzorgen we de
landbouwer maximaal. Het Boerennatuurpakket wordt aangeboden tot eind 2022 in
samenwerking met Boerenbond, Groene
Kring en Ferm voor Agravrouwen. Bij het
pakket zitten ook handige infofiches met
bijvoorbeeld informatie over de installatie
en werking van de wildredder maar ook
tips rond wildvriendelijke maaitechnieken.
De niet-productieve investeringen zijn
binnen VLIF heel laagdrempelig. Je hebt
enkel een ondernemingsnummer met
landbouwactiviteit nodig, waardoor
ook starters en deeltijdse landbouwers
kunnen deelnemen. Voor advies over het
pakket en de andere NPI’s kan je terecht
op npi@boerennatuur.be.

“Een maaislachtoffer
maken is noch voor het dier,
noch voor de boer prettig.”
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