
Wanneer we het kraaknette erf van de Slagmolenhoeve in 
Brecht oprijden, is het meteen duidelijk dat we hier te maken 
hebben met super professionele en zeer toegewijde mensen. 
Bart is nog aan het voeren wanneer we aankomen en het 
smakelijk ogende rantsoen dat de mengwagen uitbraakt, is het 
eerste waar we het over hebben eenmaal aan de keukentafel.

OptimaliSeren vOOr een hOge prOductie
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. De 110 koeien 
(zwart- en roodbont) produceren hier in 305 dagen 12.100 kg 
melk met 4,30% vet en 3,55% eiwit! Bij 2 X daags melken is dit 
een resultaat om u tegen te zeggen. Bart vertelt meteen dat de 
stevige, in super conditie verkerende koeien die in de stal lopen 
het uiteindelijk allemaal zelf moeten doen. “Daarom streven we 
echt naar koeien met voldoende maat en veel inhoud. Ik ben er 
echt van overtuigd dat koeien een grote motor moeten hebben om 
topprestaties te kunnen verrichten. Een brede, sterke koe is dan 
in staat om het smakelijke rantsoen om te zetten in hoogwaardig 
melk.” Dit rantsoen, gebaseerd op zoveel mogelijk gras, wordt 
verder aangevuld met mais, draf, soja, maismeel en droge pulp. In 
de winterperiode (hier vanaf eind september tot eind mei) worden 
ook bieten gevoerd, waar Bart zeer enthousiast over is! “Wij 
werken er hier keihard aan om de koeien steeds een toprantsoen 
voor te schotelen, ook wanneer dit niet makkelijk is, zoals met 
de droogte vorig jaar. Als dit niet klopt zie je de producties zo 
onderuitgaan.”

eerSte kenniSmaking met Semex via 
SWiSS geneticS Stieren
De Slagmolenhoeve herbergt van oudsher een roodbonte 
veestapel. “Begin jaren 2000 maakten mijn schoonouders (toen 
nog eigenaar) kennis met de Red Holstein stieren uit Zwitserland 
via een studiereis met Semex,” vertelt Bart.  “Zo kwamen de 
eerste rietjes van Devis, Magisto, Baccala en later Savard in onze 
container. Deze stieren leverden goed werk, maar de stier die mega 
veel invloed heeft gekregen, is Mr. Burns. Als red-factor stier gaven 
we hem kansen. We hebben zeker 80 rietjes van hem gebruikt! En 
die heeft Burns hier echt wel gegrepen. Door Mr. Burns kwamen 
ook de eerste zwartbonten in onze stal.” Daardoor loopt er nu 
een gemende veestapel in de stal, die vandaag de dag neigt naar 
een zwartbonte meerderheid. “Stieren kiezen we vandaag echter 
niet meer om hun kleur, maar wel in functie van onze criteria. Wij 
maken dankbaar gebruik van SemexWorks en leggen veel nadruk 
op kracht en inhoud, karakter en gehaltes. Vandaag komen stieren 
als Darwin, Amazon-Red, Attico, Akyol, Lighthouse, Midnight 
en Sunlight aan bod. Stieren die het de laatste jaren zeer goed 

gedaan hebben zijn onder andere Shadow, Manifold en Admiral en 
bij de jongste lichting vaarzen zien we echt goeie nakomelingen 
van Utah, Emphasis en Artie-Red. De stap naar genomic stieren 
hebben we al lang gezet, maar eigenlijk maakt het ons niet zoveel 
uit, als ze maar voldoen aan onze criteria gaan we resoluut voor 
de stieren die uit het programma komen. De samenwerking met 
Semex vertegenwoordiger Nico Dierickx verloopt super en we 
hebben dan ook volle vertrouwen in hem!

OvertOllige vaarzen vOOr verkOOp
Directe plannen om uit te breiden zijn er voorlopig nog niet op het 
bedrijf. “Met z’n tweeën hebben we nu al de handen vol om al het 
werk rond gezet te krijgen,” vertelt Bart. “Als één van onze drie 
kinderen – die alle drie nog studeren – goesting heeft om te boeren, 
kan dat er nog van komen, maar dit is voor ons in ieder geval geen 
streefdoel. Zo goed mogelijke koeien fokken en melken daar doen 
we het voor! Door een laag vervangingspercentage kunnen we ook 
jaarlijks vaarzen verkopen. We hebben onder andere een adres 
in Nederland die af en toe drachtige vaarzen bij ons koopt. En 
meestal belt de veehouder ons na enige tijd om te zeggen dat onze 
vaarzen steevast bij de beste behoren. Wij vinden dat prachtig om 
te horen en dat maakt ons ook wel een beetje trots! Deze manier 
van boeren verschaft ons veel werkplezier en we halen er een 
degelijk inkomen uit, wat wil je als mens nog meer?”

De koeien moeten het doen!
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110 melkkoeien
305 dagenproductie: 12.100 kg melk met 4,30 % vet en 
3,55% eiwit
Stiergebruik: Darwin, Amazon-Red, Attico, Akyol, 
Lighthouse, Midnight en Sunlight
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