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Aantal stuks voe: 120

Aantal kalvingen: 9ll

Melklevering: {ll0.lllllkilomelk
Grondsebruik 26,5hectare

l\ irect bü binnenkomst excuseert Aalt
V van de Bunt zich voor een kalvende
dikbilvaars waar hij af en toe even bij
moet gaan kijken. Sneller dan verwacht
is het moment daar dat de beslissingvan
al dan niet een keizersnede genomen
moet worden. Kort en vakkundig voelt
Van de Bunt de vaars op en al snel klinkt
het 'we gaan het proberen'.
Hoewel de geboorte rond de borst van
het kalfeven vertraagt, komt er relatief
snel een mooi bespierd vaárskalf ter we-
reld dat onbewust de brug slaat naar een
uitgebreide discussie. '95 procentvan de

vleesveehouders had hier een keizersne-
de gedaan', vertelt de 31-jarige Van de
Bunt. 'Het komt bij natuurlijke geboor-

Aalt van de Bunt: 'Er kunnen veel meer kalveren

natuurlijk geboren worden dan nu gebeurt'

Veelztidige d¡kb¡l
Bij de jonge ondernemer Aalt van de Bunt uit Dronten 'mislukt'

een d¡kbil níet snel. Heeft ze wat weinig vlees, dan geeft ze wel

veel melk of fokt ze goed. De veehouder heeft daardoor naast

veel arbeidsplezier een economisch brede basis onder zijn bedrijf

tekst Florus Pellikaan

tes aan op ervaring en die doe je wel op
met 90 kalvingen per jaar. Dierenartsen
hebben vaak de kennis van normaal kal-
vende dikbillen niet en een hobbyist met
een paar koeien wil, geheel begrijpelijk,
het risico op een dood kalfniet lopen. Er
ziin koeien die zo smal in het bekken
zijn dat er nog geen kat door kan, dus
die moet je uitselecteren. Maar ik weet
zeker dat er binnen de huidige populatie
veel meer kalveren natuurlijk geboren
kunnen worden dan nu gebeurt.'

Meer kennis rond afkalven
Van de Bunt is overigens helemaal geen
tegenstander van keizersneden en laat
zelfin twintig procent van de geboortes
het kalfook nogvia een keizersnede ter
wereld komen. 'De hele fokkerij moet
wat mij betreft ook niet op natuurlijk af-

kalven ingericht worden. Want niet de

consument die voor een goed stuk vlees
naar de slager gaat, vraagt om natuurlij-
ke geboorten, maar de groepen die zelf
geen vlees eten, roepen heel hard. Het
probleem is dat de politiek hier nooit
tussen had moeten gaan zitten.'
Nu dat wel is gebeurd, realiseert stam-
boekbestuurslid Van de Bunt zich goed

dat actie noodzakelijk is. Hij ziet er ech-
ter meer in om kennis te verzamelen van
de conditie van koeien, de voeding tij-
dens de dracht, het geboortegewicht en
het natuurlijk afkalfproces in combina-
tie met het meten van bekkens dan om
de hele fokkerij om te gooien. 'Als we
investeren in kennis, worden er zeker
veel meer kalveren natuurlijk geboren.
En dan hoeft de luxe ook niet direct
overboord en dalen we met de dikbil niet

De veestapel bestaat uit melkkoeien met gemiddeld 75 procent verbeterdroodbontbloed
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De excellente stalfavoriet Coba 16, goed voor een melkproductie van 5600 kilo melk, met haar lacobardochter en showwinnares Coba 19

af naar slechts supermarktvlees. Boven-

dien moeten vleesveehouders en slagers

de positieve kenmerken van de vleesvee-

houderij veel meer uitdragen. We ge-

bruiken van alle dierhouderijen de min-
ste antibiotica, veel dieren worden op

stro gehouden in plaats van op roosters

en het gros gaat naar buiten.'
Van de Bunt, die via het ouderlijk melk-
veebedrijf van Hoevelaken en Hooglan-

derveen in Dronten terechtkwam, maak-

te kennis met het verbeterdroodbontras
toen de mrij-melkkoeien hem in 1998 te

melktypisch werden. 'Ik hou van vlees,

van breedte en massa. Bovendien ga ik
graag mijn eigen gang. Als anderen met
holstein allemaal linksaf gaan, ga ik ze-

ker rechtsaf. Dit heeft gezotgd voor een

combinatie van melk en vlees die niet
veel bedrijven hebben', vertelt Van de

Bunt. Hij heeft de koeien in rnaatschap

met zijn broer John, die dagelijks actief
is in het bouwbedrijf dat ze ook samen

op naam hebben.

Fokkerijresultaten spannend
Het inkruisen met een dikbilstier lever-

de mede onder invloed van heterosis
goede resultaten op. De kruislingen ga-

ven minstens zoveel melk als de mrij-
koeien, waren duurzaam en leverden
bijna zonder uitzondering 400 tot 500

kilo aan de haak. Inmiddels bestaat de

65-koppige melkveestapel voor het gros

uit koeien met zo'n 75 procent verbe-

terdroodbontbloed. Sommige zijn dikbil,

andere gewoon luxe koeien. Van de Bunt
staat op de grupstal stil bij een mooi re-

sultaat van zijn fold<erlj. 'Deze vaars heeft
drielo¡¡art verbeterdroodbontbloed, gaf
de laatste mpr 32 kilo melk en bracht via
een keizersnede een heel best dikbil-
kalf.' Het illustreert de fokkerijstrategie
van de melkvee- annex vleesveehouder.
'Door oude verbeterdroodbontstieren te
gebruiken op mijn beste melkkoeien en

daarvan een eigen stier aan te houden,
probeer ik de melkproductie onder de

koeien te houden. Het resultaat is ver-
volgens nooit voorspelbaar en dat maakt
het leuk én spannend. Bij ieder kalf is

het weer een verrassing waar haar kwali-
teiten liggen.'

Excellente dikbilmelkkoe
Omdat Van de Bunt zijn afgemolken
koeien zelf afmest en veel kanalen heeft
voor de afzet van de diverse typen vlees-

koeien die de stal rijk is, 'mislukt' een

koe eigenlijk nooit. Want is ze geen bo-

vengemiddelde melkkoe, dan heefl ze

wel veel vlees offokt ze goed.
'De melk is met 400.000 kilo het hoofd-
inkomen, maar de Post omzet en aanwas

is hier ook wel heel erg hoog. Doordat
we meerdere poten onder het bedrijf
hebben, is de economische basis breed

en hoeven we niet zo veel dieren te heb-

ben als wanneer we alleen vleesvee zou-

den houden. Ik melk graag, maar in
mijn hart hou ik van vlees.'
De fokkerijstrategie van Van de Bunt, die

ook een voorliefde heeft voor mooie af-

tekeningen, leverde recent een excellen-

te koe binnen het verbeterdroodbont-
stamboek op die dagelijks ook gewoon

dienstdoet als melkkoe. 'De moeder van
deze Coba 16 was geen dikbil en de vader
zo'n eigengefokte stier', vertelt Van de

Bunt over de witrugstalfavoriet. Dit jaar
staat ze geschat op een productie van
5600 kg melk met 4,20o/o vet en 4,02o/o

eiwit. Van de Bunt spoelde haar met Ja-

cobar en Patamon. 'Bij een tiental van de

meest luxe koeien kijk ik wat minder
naar productie, maar ik melk ze wel. Als

ze geen andere goede melkkoe in de weg

staan, is ook 3000 liter nog weer mooi

meegenomen. Kom ik plek tekort, dan

maak ik zo'n koe gewoon eerder droog.'
Coba 19, de Jacobardochter van Coba 16,

werd onlangs op de vleesveemanifestatie
in Hulshorst kampioene één tot twee
jaar en Miss Toekomst.

Jaarlijks koopt Van de Bunt ook nog een

honderdtal dikbilkoeien aan die hij met
en bij zijn vader afmest. Daartussen zat

dit jaar wel een heel bijzonder exem-

plaar. De vleesveehouder in Van de Bunt
zorgt voor een trotse glimlach. Silvia 13

(v. Bertus van de I(orenaar) werd in
Hulshorst dagkampioene en oP Paasvee

in Schagen was ze de beste rode. 'Twee

dagen later woog ze 576,8 kilo geslacht

en door de eierstokken eruit te halen
hebben we nog twaalf embryo's van
Storm kunnen winnen. Hopelijk levert
dat weer enkele mooie luxe dieren op.' I
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