BEDRIJFSREPORTAGE VAN VELTHOVEN-VAN LOOVEREN

Michaël Van Velthoven gebruikt
rundveekoek om het vertrouwen
van de limousins te winnen
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Drie rassen vragen om

divers management
Belgisch witblauwen, limousins en galloways:
BEDRIJFSPROFIEL
Michaël Van Velthoven beperkt zijn veestapel
namen Michaël Van Velthoven (33),
		 Eline van Looveren (33), Lies (2,5) en Cis (1)
niet tot één ras. ‘Het is een combinatie van
rassen 110 Belgisch witblauwen, 50 limousins en
40 galloways
intensief en extensief boeren’, vertelt de veegrond circa 625 ha natuurgebied en
40 ha conventionele landbouwgrond
houder. De drie rassen vragen om drie verschillende manieren van aanpak in het houden van
Wuustwezel
de dieren en in de afzet van het vlees.
TEKST QUINTEN VAN OOIJEN

W

anneer we het erf van Michaël Van Velthoven
oplopen, is hij nog druk bezig met het voeren van
zijn koeien. Zodra de veehouder met een voermengwagen de stal uitrijdt, schiet zijn grootvader Fons Van
den Keybus vanuit zijn scootmobiel te hulp met het aanschuiven van het voer. ‘De boerderij was vroeger van hem’,
vertelt Van Velthoven.
In 2009 kreeg Van Velthoven de kans om op de plek van de
boerderij van zijn grootvader een nieuwe vleesveestal te
bouwen. Die kans liet hij niet schieten. ‘Een jaar eerder had
ik 25 stuks Belgisch witblauwen van een familielid overgenomen. Dit was een mooie mogelijkheid om hier samen met
mijn vrouw Eline, en naast mijn andere parttime baan bij
het bouwbedrijf van mijn vader, verder te gaan’, vertelt hij.

Een natuurlijker en economischer ras
In de loop der tijd groeide zijn veestapel met Belgisch witblauwen door eigen aanfok uit tot 110 dieren. ‘We insemineren nagenoeg al onze Belgisch witblauwen met gesekst sperma, zodat we genoeg aanfok van eigen dieren hebben’, zegt
Van Velthoven. ‘Om de bronst te detecteren gebruikten we
altijd een zoekstier, maar een aantal jaar geleden zijn we
overgestapt naar Ovalert-halsbanden. Als een koe of vaars in
goede conditie is en meer dan 85 procent bronst vertoont,
insemineren we haar’, legt de veehouder uit.
Zo’n veertig Belgisch witblauwe runderen kalven tussen
september en mei af, met een afkalfpiek rond nieuwjaar.
Waar de veehouder de kalveren eerder altijd apart van de
moeder opfokte, laat hij ze sinds een jaar bij de moeder
zogen. ‘We merken dat dit de vleeskwaliteit goed doet. De
hormoonspiegel van de koe verandert als we haar jong bij
haar laten zogen, waardoor ze meer groei laat zien in de
afmestfase, vooral met “nieuw’ vlees”’, vertelt hij. De veehouder ziet daarnaast dat de kalveren sneller en meer ruwvoer opnemen. ‘Ook biedt het laten zogen van de kalveren

bij de moeder veel arbeidsgemak’, vult Van Velthoven aan.
‘In tegenstelling tot in het begin proberen we naar een meer
natuurlijke en economische witblauwe te gaan’, stelt hij.

Limousins leven met de seizoenen
Met het natuurlijk houden van koeien heeft de veehouder
ervaring. In 2016 kocht hij via een Franse fokkerijorganisatie twintig limousinrunderen uit Zuid-Frankrijk. ‘We haalden al verschillende jaren hooi uit een natuurgebied in
Nederland voor onze witblauwen. Dat hooi was ook heel
geschikt voor de limousins. Daarnaast kunnen de limousins
door een samenwerking met een Nederlandse natuurbeheerder nu op rijker natuurlijke weilanden grazen’, licht
Van Velthoven toe. Hierbij maakt hij gebruik van een systeem waarbij de koeien met de seizoenen meeleven. ‘We
laten de koeien mager afkalven in het voorjaar, waardoor de
kans op afkalfproblemen door vervette dieren klein is. In de
zomer zijn de weiden erg eiwitrijk, wat zorgt voor een goede
melkproductie bij de koe en een goede groei van de kalveren. In de herfst spenen we de kalveren. De koeien blijven
zolang het weer het toelaat in de winter buiten. De weiden
zijn dan schraal, waardoor de voeding sober is en de koeien
in het voorjaar weer mager afkalven. Dan is de cirkel rond’,
legt de veehouder uit.
Om het aantal limousins – dat inmiddels is uitgegroeid tot
vijftig stuks – op peil te houden wordt het bedrijf jaarlijks
nog begeleid door een adviseur van de Franse fokkerijorganisatie. Van Velthoven: ‘Deze adviseur geeft ons foktechnisch advies en denkt mee in de stierkeuzes.’

Heidevegetatie op peil houden
Door zijn ervaring in natuurbeheer met runderen kreeg Van
Velthoven in 2020 de vraag van het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB) om zijn limousins te laten grazen op de Kalmthoutse Heide. Dit zag de veehouder na een bezoek echter
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De oorsprong van het bedrijf ligt bij de Belgisch witblauwen

De galloways bestrijden het dominante gras pijpenstro op de Kalmthoutse Heide

niet zitten. ‘Het gebied was te groot en te druk bezocht door
recreanten’, stelt hij. De limousin heeft een sterk karakter
en is daardoor minder geschikt voor begrazing in een drukbezocht gebied. De veehouder licht toe dat het echte kuddedieren zijn, waarbij altijd dezelfde gewoonten en handelingen vereist zijn. ‘Met limousins is het alles of niets’, zegt
Van Velthoven. ‘Van limousins win je nooit. Als boer moet je
hun vertrouwen winnen.’ Hij geeft ook aan dat de limousinrunderen te zwaar zijn voor de heidevegetatie.
Het gallowayrund, dat al 25 jaar de Kalmthoutse Heide begraast, bleek een betere keuze te zijn. Dit rund is met zo’n
650 kilogram een stuk lichter van gewicht dan de limousin
en zorgt voor weinig vertrapping van de vegetatie. ‘Deze
koeien gaan ook nog eens bijzonder goed om met mensen.
Wandelaars en recreanten kunnen tussen deze dieren lopen’, vertelt Van Velthoven. ANB had zelf galloways in beheer, waar Van Velthoven er vorig jaar 35 van kon overnemen. Die begrazen nu de Kalmthoutse Heide. ‘De grootste
taak van de dieren is het eten – en tegelijkertijd bestrijden
– van de dominante grassoort pijpenstro’, legt de veehouder
uit. Deze grassoort verdringt namelijk andere plantsoorten
en zorgt voor brandgevaar in droge perioden.
Om de runderen in het grote gebied te vinden is een deel
van de kudde uitgerust met gps-halsbanden. Het Instituut
Natuur en Bosonderzoek (INBO) leest deze jaarlijks uit om
de graaspatronen te bepalen en indien nodig bij te sturen.
Voor Van Velthoven hebben de halsbanden een groot voordeel. ‘Hiermee kunnen we de dieren snel lokaliseren. Dat
levert een enorme tijdwinst op. Ook krijgen zowel de boswachters van ANB als ik direct een melding als een rund
buiten de rasters komt’, vertelt hij.
Van begin mei tot eind oktober lopen de inmiddels veertig
gallowayrunderen in het natuurgebied. In de winter worden
de dieren gehuisvest in een aparte winterstalling op locatie.
Van eind januari tot begin april kalven de koeien daar volledig zelfstandig af. Op 1 mei verhuizen de runderen weer
naar de Kalmthoutse Heide.

eventueel bijgevoerd met wat grasklaver of luzerne. De koeien en stieren die voor de slacht dienen, worden bijgevoerd
met spelt, gerst, grasklaver en luzerne.
De zelfvoorzieningsgraad van de Belgisch witblauwen ligt
op het bedrijf van Van Velthoven op 80 procent. ‘De resterende 20 procent bestaat uit bijproducten voor in de groeien afmestfase, zoals draf, pulp en aardappelpuree’, licht Van
Velthoven toe. Deze bijproducten slaat hij op in een lasagnekuil. ‘Dit zorgt voor arbeidsbesparing. Bovendien krijgen de
koeien hierdoor jaarrond hetzelfde rantsoen’, stelt hij. Voor
de Belgisch witblauwen koopt de veehouder daarnaast één
eiwitkern voor groei en één eiwitkern voor afmest.
Van de 40 hectare landbouwgrond die de veehouder beheert,
gebruikt hij 8 hectare voor de teelt van granen, spelt, wintergerst en een tussenteelt van sorghum. Op 5,5 hectare
wordt mais verbouwd, 4,5 hectare wordt gebruikt voor luzerne en 22 hectare doet dienst als grasland. De 22 hectare
grasland bestaat voor 15 hectare uit grasklaver. Bij het verbouwen van de ruwvoeders werkt Van Velthoven met een
kringloopsysteem. ‘We proberen onze gewassen zo veel
mogelijk met eigen stalmest, compost, bokashi – goed gefermenteerd organisch materiaal – en vloeibare mest te telen.
Door teeltrotatie, vlinderbloemigen en de groenbemesters
sorghum en bladrammenas houden we onze bodemkwaliteit zo hoog mogelijk. Ons motto luidt dan ook: behandel de
aarde goed. Je kreeg het niet van je ouders, je leent het van
je kinderen’, vertelt hij. Het resultaat van deze kringlooplandbouw is goed doorwaterde akkers en gezonde gewassen.

Focus op zelfvoorziening en kringlooplandbouw
Doordat de limousins en galloways in natuurgebieden lopen, zijn ze bijna volledig zelfvoorzienend. ‘Ze eten wat er
in de natuurgebieden te vinden is’, stelt Van Velthoven. In de
wintermaanden moet hij de galloways echter wel van voer
voorzien. De voeding bestaat dan voornamelijk uit natuurhooi en sorghum. Als de koeien gekalfd hebben, worden ze
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Opkomen voor eerlijk en veilig voedsel
Ook in de afzet begeeft Van Velthoven zich buiten de ‘standaard’ paden. Tachtig procent van de dieren verlaat het
bedrijf via lokale afzet. De andere twintig procent wordt
afgezet via een paar vaste handelaren richting de retail.
‘De Belgisch witblauwen zetten we meestal na twee keer
kalven af naar een lokale slager die onder andere lokale
restaurants bevoorraadt. Daarnaast werken we al een aantal
jaar samen met een hoeveslager die onze limousins mager
koopt. De afzet van de galloways vindt plaats via een hoevewinkel die verse pakketten en diepgevroren vlees in de winkel verkoopt.’ Van Velthoven: ‘Ik wil staan voor een eerlijk
en veilig product van eigen bodem waar ik trots op ben.
Aan het begin van mijn carrière als vleesveehouder zei een
wijze man tegen mij: “Och Mich, ooit zullen ze die zotten
die ’s nachts opstaan, belonen.”’ l
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