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‘Hobbyboeren zijn

nagenoeg uitgestorven’
Luc Vanhaelemeesch heeft niet alleen de rundveehouderij sterk zien
veranderen de voorbije decennia, ook zijn eigen bedrijf maakte met de
intrede van zijn zoon Bruno een professionaliseringsslag door. Zo worden
de dieren onder meer om de maand gewogen en kan er beter gestuurd
worden op geneticaverbetering en voerefficiëntie.
TEKST JEROM ROZENDAAL

I

n 2012 beschreef Luc Vanhaelemeesch in VeeteeltVlees
zijn plannen om de witblauwveestapel uit te breiden
van 170 naar 300 dieren. Directe aanleiding was dat zijn
zoon Bruno dat jaar in het bedrijf van zijn ouders stapte,
het bedrijf dat behalve rundvee ook nog een varkens- en een
akkerbouwtak telde, activiteiten die overigens ook nu nog
worden uitgevoerd.
Een kleine tien jaar verder is de veestapel verder gegroeid
tot 430 runderen, die over zeven ruime stallen verdeeld zijn
op het gemengd bedrijf in Watervliet in het Meetjesland aan
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de Nederlandse grens. ‘Mensen verklaarden ons voor
gek de afgelopen tien jaar toen wij investeerden in nieuwe rundveestallen en fokmateriaal. Het was juist in die
periode dat de marges sterk onder druk stonden’, vertelt
Luc Vanhaelemeesch (61) op zijn bedrijf.

Toekomst varkenshouderij onzeker
Passie en een geloof in de toekomst waren de drijvende
krachten achter de investeringen. ‘In mijn carrière heb
ik geleerd dat alles in een golfbeweging gaat: na een
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slechte periode volgt een goede periode. En Bruno heeft
van jongs af aan een passie voor het vleesvee’, vertelt
Luc, die tot eind augustus vorig jaar zijn boerenactiviteiten combineerde met een zelfstandige thuisverplegingspraktijk. ‘Geen standaard combinatie’, beaamt hij.
De varkenshouderij waarmee zijn vader Antoine in 1974
startte, heeft een ongewisse toekomst op het bedrijf.
‘Wij zijn een oranje bedrijf, omdat we nabij een zeer
klein natuurgebied liggen. Om de stikstofdoelstellingen
te halen moeten wij grote investeringen doen, die niet
rendabel zijn met de huidige varkensstapel van 100 zeugen’, verklaart Luc. Hij twijfelt nog of hij in zal stappen
in de vrijwillige opkoopregeling die de overheid voor de
varkenshouderij voorziet. ‘Als we hierop intekenen, is er
minder mogelijkheid om de rundveehouderij in de toekomst uit te breiden, mocht Bruno dat willen.’
Niet dat de jonge veehouder, die net als zijn vader een
opleiding tot verpleger volgde, nu plannen heeft om de
vleesveestapel uit te breiden. ‘Op dit moment is de omvang van de veestapel goed in balans met de oppervlakte
landbouwgronden en de akkerbouwactiviteiten’, zegt
een gepassioneerde Bruno, die met zijn 31 jaar tot de
jongste vleesveehouders in België behoort. ‘De gemiddelde leeftijd in de sector ligt boven de zestig jaar’, zegt
Luc hierover. Hij heeft de laatste jaren veel collega’s zien
wegvallen. ‘Wij merken dat ook aan de vraag naar dekstieren. Veel collega-landbouwers, kopers van fokmateriaal, zijn ondertussen op pensioen.’
Net als in de varkenshouderij werken vader en zoon ook
in de rundveehouderij met een gesloten bedrijfsmodel
en mesten ze zowel de koeien als de stieren zelf af. Gemiddeld verlaten stieren na 16 tot 18 maanden op een
gewicht van 700 kg het bedrijf. Voor het vrouwelijk vee
ligt dat op zo’n 800 kg levend gewicht. ‘Wij leveren gemiddeld één vrouwelijk dier per week aan twee plaatselijke beenhouwers’, vertelt Vanhaelemeesch senior, die
al vijftien jaar verkoopt aan plaatselijke beenhouwers.

om het imago van de vleesveehouderij en de maatschappelijke waardering. ‘Zo’n 25 jaar geleden was witblauw
een hype. Door het melkquotum zijn toen veel melkveebedrijven op vleesvee overgestapt. Na deze hype kende
de sector het voorbije decennium lange tijd slechte prijzen en werd deze ondergewaardeerd. Sinds corona is dat
omgeslagen en worden we niet alleen weer gewaardeerd,
maar ook geapprecieerd. Mensen hebben meer aandacht
voor lokale productie en geven meer uit aan een goed
stuk vlees van nabij’, zegt Bruno, die de toekomst hierdoor rooskleurig inziet.
Naast de maatschappelijk waardering hebben de boeren
ook de bedrijfsvoering in de sector de voorbije decennia
sterk zien veranderen en verbeteren. ‘De professionalisering is enorm toegenomen en heeft het hobbymatige
vervangen’, vertelt Luc, die ter illustratie wijst op onder
andere de rantsoenberekeningen. ‘Nu is er meer bekend
over het rantsoen van Belgische witblauwen, maar toen
ik in 1987 begon, waren de rantsoenberekeningen gebaseerd op die van de jongveeopfok van het melkvee.’

Meer wegen en meten
Zijn eigen bedrijfsontwikkeling symboliseert de professionalisering van de sector. De intrede van zijn zoon is
daar voor een groot deel de verklaring voor. ‘Sinds Bruno
in het bedrijf zit, wordt er veel meer gemeten, gewogen
en geanalyseerd’, vertelt de vleesveehouder. Het vrouwelijk vee wordt sinds enkele jaren om de twee weken gewogen in de afmestfase van twee tot drie maanden en de
stieren na een jaar elke maand. Meten is weten.
Deze regelmatige metingen stellen de veehouders in
staat de genetica te verbeteren, te achterhalen of een

Nieuwe rantsoen
van mks in
combinatie met
voederbieten in de
afmestfase zorgt
voor extra
karkasgroei van
80 gram per dag

Voorloper korteketenverkoop
De vleesveehouder deed hiermee al aan korteketenverkoop voordat dit een hype werd. De opkomst van hoevewinkels de afgelopen jaren heeft het imago van de sector
veel goeds gedaan volgens hem. Ook probeert hij zelf
hieraan een steentje bij te dragen. Zo deed hij in 2016
mee aan de door Boerenbond georganiseerde Dag van de
landbouw en ook verzorgt de familie rondleidingen voor
scholen en hogescholen en andere groeperingen.
Voor aan de boerderij graast een koe met haar kalfje in de
wei. Het is het enige kalf dat bij de moeder zuigt. ‘Voorbijgangers vinden dat prachtig om te zien’, verklaart Luc.
De boeren constateren een duidelijke trend als het gaat
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Holsteins op het
vleesveebedrijf
dienen als
draagmoeders

bepaalde voerstrategie aanslaat en of het überhaupt nog
zin heeft om een dier verder af te mesten. ‘Een groei van
een kilo per dag is de benedengrens’, zegt Bruno. ‘Gemiddeld hebben we 1,3 kilo groei per dag bij de stieren en 1,1
kilo bij de koeien in de afmestfase’, voegt hij eraan toe.
Het is mede door deze intensieve manier van wegen dat
de Watervlietse veehouders hebben kunnen vaststellen
dat hun rantsoen van maiskolvenschroot (mks) in combinatie met voederbieten aanslaat. ‘Dat zijn we sinds dit
jaar gaan bijvoeren in de afmestfase in plaats van perspulp en uit de berekeningen blijkt dat we een extra
dagelijkse groei van het karkasgewicht hebben van
80 gram’, vertelt Bruno. Per koe wordt er ongeveer
7 kilo van deze mix gevoerd.

Al tien jaar luzerne
Nog een opvallend element in het rantsoen is luzerne.
‘Dat telen we al tien jaar’, aldus Luc, die niet uitsluit dat
het huidige areaal van 5 hectare nog verder uitbreidt.
‘Dat gewas doet het erg goed tijdens droge zomers, die
steeds vaker voorkomen, en bovendien verbetert de
grondkwaliteit door de lange wortels van de plant. Hierdoor wordt de grond luchtig en kan deze goed water
opnemen.’
De boeren halen ongeveer vier sneden luzerne van het
land met een opbrengst van 11 ton droge stof per hectare. Het eiwitpercentage schommelt rond de 20 procent.
De eerste snede wordt met gras in een sleufsilo gemengd
en de andere sneden worden in balen verwerkt. ‘Wij
voeren een kuilanalyse uit en door de gewenste hoeveelheid pure luzerne uit de balen toe te voegen in de mengwagen kunnen we goed sturen op de rantsoenwaarden’,
vertelt Bruno. In de toekomst zou hij ook meer eiwit van
eigen land willen halen om zo minder afhankelijk van
soja te zijn. Hij denkt onder andere aan grasklaver.
Door zijn nevenactiviteiten als thuisverpleegkundige
heeft Luc altijd extern personeel aangehouden om het
werk rond te krijgen. Nadat een van de drie personeelsleden had aangegeven met pensioen te willen gaan,
heeft Luc de nevenactiviteit van de thuisverpleging stopgezet. ‘Ik ben eigenlijk pas sinds september 2021 fulltime boer, op mijn 61e’, zegt hij met een knipoog.
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Eén personeelslid helpt mee in de vleesveehouderij en
voert onder andere de kalveren. Tot enkele weken geleden kregen ze volle melk die afkomstig was van een
twintigtal holsteinkoeien op het bedrijf. ‘Het melken
van de holsteinkoeien was een arbeidsintensieve job en
omdat onze medewerker aangaf minder uren te willen
gaan werken, zijn we drie weken geleden overgestapt op
poedermelk’, vertelt Luc.

Draagmoeders melken
De productie van melk was overigens niet de belangrijkste taak van de holsteins op het vleesveebedrijf. ‘Wij
zetten draagmoeders in voor eigengespoelde embryo’s’,
verklaart Bruno. Zo’n twintig van de 160 afkalvingen
komen op deze manier tot stand. Door te werken met
embryo’s willen ze de genetica verbeteren en tevens
voldoende aanwas van het koppel verzekeren. ‘Onze
beenhouwers verkiezen jonge dieren, waardoor we net
niet aan een gemiddelde van twee afkalvingen komen’,
legt Luc uit.
Welke koe gespoeld wordt, wordt onder andere aan
de hand van de meetresultaten bepaald. De koe met
oornummer 8917, een Odilon van het Perenhof uit een
Albinosmoeder, die met vier andere witblauwen in de
wei aan de zijkant van het huis loopt, is daarbij zeer in
trek. ‘Zij is elf jaar en heeft twee keer afgekalfd’, vertelt
Bruno om zich vervolgens gelijk te verklaren. ‘Dit is de
koe die wij het meest gebruikt hebben om te spoelen.’
De koe telt meer dan twintig nakomelingen die bovengemiddeld scoren op het gebied van vruchtbaarheid en
vleesaanzet. De laatste en voorlaatste inseminaties waren met sperma van Rejoui en Darko.
Fokkerij is al jaren een grote hobby van de boeren, die
op het moment van bezoek vier pinken met een speciaal
rantsoen klaarmaken voor de prijskamp in Eeklo. De
grotere prijskampen laten de boeren aan zich voorbijgaan. Ook daar hebben ze een reden voor.
‘Dan moet je nog meer aandacht besteden aan het klaarmaken van het vee en het op korte termijn vetmesten.
Bij terugkomst houd je vaak problemen met de vruchtbaarheid over en dan komt de rentabiliteit van de bedrijfsvoering in gevaar’, stelt Bruno. l
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