
Een strooier op een rail voorziet  
alle boxen in geen tijd van vers stro. 

Een weerstation regelt de aanvoer van  
verse lucht vanaf de zijwanden via screens. 

Een circulatiepomp zorgt voortdurend  
voor vers water in elke box.

Waar het voer komt te liggen,  
is er epoxy voorzien.

Een drempel aan de ‘baar’ voorkomt  
dat de koeien mest op het voer maken. 

De afvoer van  
de lucht gaat  

via de nok.

De ‘baar’ is in de hoogte verstelbaar in  
functie van de grootte van de dieren.

D E  N I E U W E  M O D E L S TA L  VA N  W E E MA E S - V E R H A E R T  N V

Omdat de passie na 37 jaar nog even groot is
In theorie hadden ze kunnen uitbollen 
en stoppen. Voor een buitenstaander 
zou dat logisch zijn geweest, maar niet 
voor Raf Weemaes en Luce Verhaert. 
Toen ze werden onteigend, hebben ze 
niet getwijfeld: ze zouden er nog eens 
100% voor gaan. Aan de overkant van 
wat altijd Rafs thuis is geweest – ‘1924’ 
en ‘JW’ voor Jozef Weemaes staat er 
op de nok van de schuur – lieten ze 
een volledig nieuwe stal bouwen. Een 
modelstal, waar alle ervaring van 37 jaar 
- eigen ervaring zowel als de ervaring 
van trouwe partners zoals Franson – 
samenkomt. Want Luce en Rafs passie 
voor de veekweek en -mesterij is nog 
altijd even groot, al kijken ze er wel naar 
uit om het werk voortaan in de allerbeste 
omstandigheden te kunnen doen.

Modelstal voor een mooie toekomst
Dit nieuwe klasse 1 veebedrijf, gelegen in 
de Wase polders op de scheidingslijn met 
de Antwerpse Haven, is een toonbeeld van 
efficiëntie en een staaltje van innovatieve 
stalleninfrastructuur geworden. Het 
begint al buiten, met de voorzieningen 

voor het bewaren van het ruwvoer. 
CCM (vermalen maiskolven), maiskuil en 
rauwe frietsnippers worden er in ideale 
omstandigheden bewaard. Een gemengd 
rantsoen daarvan, aangevuld met All 
Mash van Franson, vormt het perfect 
uitgebalanceerde dieet voor de koeien.

Comfort en veiligheid voor  
veehouder en dier
De nieuwe stal meet niet minder dan 46 bij 
132 meter. Alles is zo geconcipieerd dat in 
principe één persoon het werk aankan. Het 
concept is zo uitgedokterd dat comfort en 
veiligheid voor zowel de veehouder als de 
dieren gegarandeerd zijn. 

De eerste 1200m2 van de stal is een 
overdekte opslagplaats voor mengmest. 
Spaceboarding – een structuur van 
verticale lamellen in hardhout – zorgt 
voor een goede verluchting.

De eigenlijke stal, de thuis van de koeien 
zeg maar, is zo uitgerust dat de dieren 
er in alle rust kunnen doen wat van hen 
verwacht wordt: eten, herkauwen en 
slapen. Voor hun welzijn en comfort is 
werkelijk aan alles gedacht:

1| De stal is volledig thermisch geïsoleerd, 
om in de zomer de hitte buiten te 
houden, en in de winter de kou. 

2| De stal is opgedeeld in 15 grote boxen 
voor telkens zo’n 20 à 25 dieren, wat 

toelaat dat er ruimte is voor elk dier 
om haar eigen plek op te zoeken. 
Er is ook een deel ‘open front’ met 
kleinere boxen voor dieren die om een 
of andere reden even apart moeten 
worden gehouden.

3| Alle vloeren lopen schuin af, zodat de 
koeien altijd droog staan.

4| De vloer van de boxen is geborstelde 
beton, op een te gladde ondergrond 
riskeren koeien uit te glijden. Om de 
stal optimaal rein te houden, is het 
beton elders wel gepolierd. 

5| Op een strook tegen de ‘baar’, waar 
het voer komt te liggen, is er dan 
weer epoxy voorzien, zo blijft het voer 
maximaal droog en dus lekker. Het 
wordt als het ware op één lang plateau 
geserveerd. 

6| Een circulatiepomp zorgt voortdurend 
voor vers water in elke box.

7| Aan de binnenkant van de ‘baar’ is een 
drempel gegoten, die voorkomt dat de 

koeien zich met hun achterste tegen 
de ‘baar’ komen wrijven, waardoor ze 
ook hun mest op het voer zouden 
kunnen maken. 

8| Hun vel eens lekker schuren kunnen ze 
hier trouwens tegen ‘slimme’ borstels 
die contactgevoelig zijn: duwt een koe 
ertegenaan dan beginnen de borstels 
rond te draaien. Zulke verwennerij is 
alleen financieel haalbaar in boxen 
zoals deze van Weemaes-Verhaert.

9| Slapen en herkauwen doen de dieren 
achter de dubbele hekkens. Die 
hekkens kunnen de boxen in twee 
richtingen afsluiten, om de dieren al 
dan niet in het voorste deel te laten 
komen. Dat is handig voor wanneer de 
boxen worden gereinigd. 

10| Een strooier op een rail voorziet alle 
boxen in geen tijd van vers stro. 

11| Een weerstation regelt de aanvoer van 
verse lucht vanaf de zijwanden via 
screens. De ammoniakhoudende lucht 
wordt afgevoerd via de nok.

De vroegere autobanden om de silo’s luchtdicht te houden zijn vervangen door spanbanden,  
waarvoor er in de betonnen wanden speciaal ijzers werden voorzien.  
Netten beschermen het plastic tegen vogels en voorkomen scheuren bij het aanspannen.
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Elk detail telt
Bij Weemaes-Verhaert nv passeren per jaar gemiddeld 1500 
dieren. Elk blijven ze hier tussen de 75 en 120 dagen. Raf en Luce 
hebben in 37 jaar zo al meer dan 55.000 koeien zien komen en 
gaan – ze staan er zelf van te kijken. De nieuwe stal heeft twee 
aanrijsluizen, één op maat van een vrachtwagen en een op maat 
van een aanhangwagen, waardoor elk dier met een minimale 
stress hier haar ‘entree’ kan maken.  Bij aankomst, op dag één, 
passeert elke koe langs de wacht- en behandelbox, waar ze 
wordt gewogen, geschoren en eventueel gevaccineerd. Raf: “Een 
koe met luis voelt zich niet goed in haar vel en een koe die zich 
niet goed voelt in haar vel eet en slaapt niet goed. Elk detail telt 
en dat van de eerste tot de laatste dag van het verblijf hier bij 
ons.”  

Transparantie en respect
Twee jaar zal het hele proces van plan tot oplevering hebben 
geduurd. De eigenlijke bouw is in september 2017 gestart. 
Vroeger was een stal gesloten, de nieuwe stal van Weemaes-
Verhaert is open. Die transparantie zit in de structuur van het 
gebouw, maar ook in de mentaliteit. De band en het respect 
tussen alle betrokkenen - kweker, mester, veevoederhandelaar, 
slager én dier - is essentieel. Ruben Vereecke van Franson 
bijvoorbeeld komt hier al over de vloer sinds hij ‘een klein 
manneke’ was. Slagers, supermarkten en vleesgroothandelaars 
komen naar een of meerdere koeien kijken of ze vragen om een 
foto door te sturen met de gsm. Dan moet ze er wel goed op 
staan natuurlijk, ‘hun’ koe. Die openheid en die band worden 
weer belangrijker, ook in de ogen van de consument. 
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Raf en Luce, 37 jaar maatschap in nv Weemaes-Verhaert 
en nog altijd even passioneel en ambitieus.

Het deel ‘open front’ heeft 
kleinere boxen voor dieren die 
je even apart wilt houden.

In de opslagplaats voor mengmest zorgt 
spaceboarding voor een goede verluchting.

De aardappelsnippers liggen in  
een ‘pente’: het vocht dat vrijkomt 
wordt automatisch in de put 
opgevangen en gerecupereerd, 
alles perfect volgens de 
milieuwetgeving.


