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De Vaerendriesch

De Vaerendriesch is een boerderij in het Hageland, 
meer bepaald in de Welpevallei in Hoeleden. Op de 
weiden grazen om en bij de 200 dubbeldoel runderen 
(witblauw ras) op een oppervlakte van 40 à 50 hectare. 
Het vlees wordt verkocht in de hoevewinkel, en de 
melk vers verkocht of verwerkt tot heerlijk hoeve ijs 
door broer Jente en Jarno’s vriendin Valerie. Een zestig- 
à zeventigtal runderen worden daarvoor dagelijks 
gemolken. De vaarzen die groot genoeg zijn gaan naar 
de stier, en wanneer er gekalfd wordt, wordt verder 
geselecteerd op melkproductie en natuurlijke kalving. 

Binnenkort neemt Jarno Vandepoel het roer over 
van vader en sterkhouder Luc Vandepoel. Omdat de 
bedrijfsvoering al dicht aanleunde bij de biologische 
productiemethode, en ze zich als bio-bedrijf verder 
kunnen onderscheiden en de rendabiliteit kunnen 
verhogen, werd beslist om over te schakelen van een 
conventioneel naar een biologisch rundvee bedrijf. 
Jarno wil daarin nog verder gaan en op zo’n natuurlijk 
en autonoom mogelijk manier boeren, deels om 
zich te onderscheiden van de concurrentie, maar 
grotendeels uit overtuiging dat zijn manier op termijn 
beter is voor zowel klimaat, milieu als portemonnee. 
Zo is hij overtuigd dat een degelijke, eventueel 
gelegde, meidoornhaag als veekering op termijn een 
geldbesparing zal betekenen in vergelijking met het 
steeds moeten vervangen van palen en draad. Jarno 
is nog jong en vol energie, maar zeker niet naïef. Elke 

beslissing wordt weloverwogen genomen en zorgvuldig 
afgetoetst. Om de autonomie van het bedrijf te 
verhogen, worden eiwitrijke akkerbouwgewassen 
zoals veldbonen (in combinatie met triticale) geteeld. 
Door krachtvoer op het eigen bedrijf te produceren, 
zijn ze minder afhankelijk van import, prijsfluctuaties 
en kunnen ze preciezer sturen. Ook het ander voeder, 
gras(klaver), maïs, voederbieten,… worden op het bedrijf 
geteeld; enkel mineralen worden nog aangekocht. 

Momenteel vinden de kuddes vooral schaduw langs 
bestaande bomenrijen en houtkanten. Door een 
goede rotatie aan te houden, wordt mestophoping 
in deze schaduwzones vermeden. De grasgroei onder 
de bomen is sterk weersafhankelijk. In droge jaren is 
het gras er productiever en gezien het vleesvee niet 
bijgevoederd wordt, is het een welgekomen hap. In 
nattere of koudere jaren gaat het er dan weer wat 
minder. Jarno wil de komende jaren heel veel bomen 
en struiken aanplanten, en start daarvoor deze 
winter met een gemengde haag. Deze zal voor 80 
à 90% uit meidoorn bestaan, aangevuld met wilde 
rozen en andere soorten met doornen, eventueel een 
beperkte hoeveelheid sleedoorn. Omdat sleedoorn 
veel wortelopslag heeft en zich zo ongewenst kan 
uitbreiden, zal deze zeker niet in grote aantallen 
aangeplant worden. De belangrijkste functie van deze 
hagen zal veekering zijn, maar ook aan biodiversiteit 
wordt veel belang gehecht. Het tegenhouden van de 
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wind is in deze streek iets minder cruciaal. Jaarlijks zal 
geëvalueerd worden hoe de aanplanten het doen, en 
stelselmatig zullen meer en meer hagen toegevoegd 
worden. 

Voor het melkvee test Jarno momenteel een 
rotatiesysteem uit waarbij de runderen telkens kleine 
delen weide toebedeeld krijgen. Eens dit op punt staat 
wil hij de palen vervangen door hoogstambomen die 
het vee ook schaduw zullen geven. Hiervoor zullen 
soorten geselecteerd worden die de inkomsten op het 
bedrijf kunnen verbreden, bv. op lange termijn voor 
houtproductie (bv. eik) en op middellange termijn 
voor voedselproductie (bv. walnoot, kastanje, fruit). In 
ieder geval zullen veel verschillende soorten geplant 
worden, zodat de risico’s gespreid worden.

Het jongvee, dat ongeveer de helft van de veestapel 
uitmaakt, is robuuster dan klassieke melkkoeien 
en daardoor meer geschikt voor het natuurbeheer 
waarvoor ze intussen al meer dan 15 jaar worden 
ingezet. Het bedrijf werkt hiervoor samen met 
Natuurpunt en er wordt gegraasd op onbemeste 
natuurweiden in het Heibos in Hoeleden. Het jongvee 
heeft langs de natuurweides toegang tot de jonge 
scheuten van overhangende houtkanten. Deze 
fungeren dus als voederbomen. Sinds enkele jaren 
begrazen ze ook een bosgedeelte, wat hun dieet nog 
verder diversifieert. De runderen vullen zo eventuele 
mineralentekorten aan door te kiezen van welke 
soorten ze knabbelen. Daarnaast bevatten bepaalde 
soorten zoals eik, hazelaar en es relatief hoge 
concentraties aan gecondenseerde tannines, welke 
voor herkauwers belangrijk zijn voor het onderdrukken 
van parasitaire wormen in het maagdarmsysteem. Dit 
is vooral van belang tijdens het eerste weideseizoen, 
wanneer de weerstand beperkt is. De tannines maken 
de larven in de darm van de runderen onschadelijk, 
waardoor de infectiedruk op het grasland vermindert. 
Pleegmoeders, die soms ook voor het natuurbeheer 
worden ingezet, leren het jongvee wat wel en niet 
gegeten kan worden.


