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Gedurfd en innovatief:
het (bijna) onbemand melkveebedrijf Bawagri
Tekst: Franky De Letter & Clem Reynders
Beeld: FDL

De aanhoudende malaise in de sector kan er
Michel Warzée niet van weerhouden zijn droom
van een (bijna) onbemand melkveebedrijf, te
realiseren. Een utopie? Zeker niet in de ogen
van de Agrafiek*-jury. Danig onder de indruk
besloot die immers uitzonderlijk een bijkomende
Oscar in de categorie ‘Gedurfd & Innovatief’ toe
te kennen.
Het bedrijf Bawagri is het resultaat van een
samenwerking van drie partners (lees Bedrijfsprofiel). Het plan werd geconcretiseerd met de
realisatie van een gloednieuwe melkveestal
die - enigszins overdreven - omschreven kan
worden als een stal die kan functioneren
zonder personeel. Het opzet voorziet behalve
in de installatie van 4 melkrobots, tevens in
een zogenaamde hydrocurage om de mest
uit de loopgangen te verwijderen, camerabewaking voor de controle en het inzetten
van een voederrobot die geheel zelfstandig
de grondstoffen uit de opslag gaat halen om,
na het mengen van een gepast rantsoen, de
mengsel ook op de juiste plaats af te leveren.
In het businessplan is sprake van drie fasen.

Fase 1: de bouw
De eerste fase, de bouw van de stal, naderde
bij ons bezoek afgelopen maand haar
afwerking. De stal meet 35 bij 96 meter. Met
de inkom- en productiehal, plus de silo’s en
de lagune vormt het complex, dat net buiten
het dorp werd neergezet, een indrukwekkend
geheel.
Eind september werd de stal bevolkt met de
nieuw samengevoegde stapel. De 180
productieve dieren worden door 3 Lely-robots
gemolken; de stal door camera’s bewaakt.
Via het internet kunnen de partners het
reilen en zeilen op het bedrijf volgen.
Heel apart is de hydrocurage. Zoals de naam
laat vermoeden betreft het een techniek van
Franse origine. Met name in Bretagne heeft de
afgelopen jaren een aantal melkveebedrijven
de stallen van deze spoeltechniek voorzien.
Michel Warzée over de werking: “De loop* Agrafiek: tweejaarlijkse wedstrijd voor de
meest ondernemende Belgische landbouwer
(categorie melkveehouderij).
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De stal waarin momenteel 180 koeien staan, werd berekend op de huisvesting van maximaal
320 productieve dieren.

gangen hebben een helling van minimaal 2 %.
Aan het eind van de helling wordt het mengsel
van spoelwater en mest verzameld in een
kanaal dat de vloeistof naar een bezinkingsreservoir buiten de stal met een inhoud van
150 m brengt. Een zeeftapijt scheidt de
vloeistof in een dunne en een dikke fractie.
De dunne fractie wordt naar een grote lagune
- vergelijkbaar met een extern mestbassin
en deels gevuld met regenwater - gepompt.
Dat bassin zit hier 2,5 meter hoger dan het
vloerniveau van de stal. Onderaan is een
uitgang waarlangs, via een pvc-leiding met
een diameter van 400 mm onder de stal, de
vloeistof de kranen (grote openingen bediend
met een hydraulische pomp) bovenaan de
loopgangen bevoorraadt. De loopgang wordt
aldus, net als een toilet, in amper 20 seconden
helemaal doorgespoeld.”
Bij ons bezoek was het proces nog niet
geautomatiseerd. De herhaling van het
spoelen vanuit het gesloten circuit diende
nog manueel aangestuurd te worden.
“Voorlopig spoelen we dan ook slechts
driemaal daags door”, verklaarde Warzée.

“Binnen 14 dagen moet het proces echter
volautomatisch verlopen. Dan zullen de
gangen om de 4 uur met een kleinere
hoeveelheid water gespoeld worden.”
De ondernemer verantwoordt zijn keuze als
volgt: “Omdat de koeien hier altijd op stal
blijven, is de klauwgezond een grote zorg. In
een stal met een goed afgestelde hydrocurage
droogt de betonnen ondergrond snel
helemaal schoon op. Dat komt de klauwgezondheid van de dieren ten goede.” De
dikke fractie die zo wordt verzameld wil
Warzée volgend jaar verder verwerken.
“Bestudeerd wordt in hoeverre we vanuit dit
deelproject energie kunnen opwekken.”

Fase 2: eigen verwerking
In een tweede fase heeft Bawagri het plan
opgevat om de eigen melkproductie ter
plaatse te verwerken. Vooraan het gebouw
zal daarvoor een speciale ruimte worden
ingericht. Voorlopig heeft geen van de
partners ervaring met verwerking van de
eigen melkproductie. “We hebben wel een
succesvolle proef achter de rug waarbij we

Bedrijfsprofiel
— Michel Warzée (46) - tevens eigenaar en
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manager van het constructiebedrijf
Warzée (www.warzee-sa.be) - zette
samen met zijn echtgenote en broer die
ook hun melk inbrachten, in Hamois
(Namen) het melkveebedrijf Bawagri op.
Het samengevoegde quotum noteert
momenteel 1.450.000 liter. De coöperatie
Lac+ haalt de melk op.
— De samengevoegde stapel omvat behalve
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180 koeien tevens 220 stuks jongvee. Op
basis van zijn eigen productiecijfers - de
stapel werd pas recent samengevoegd schat Michel het gemiddeld productiepotentieel van zijn koeien op zo’n 8.200
liter.
— Aan het nieuwe bedrijf zijn 45 ha grond,
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een soort jam produceerden op basis van
onze eigen melk”, vertelt Michel nog. De
ondernemer steekt ook hier zijn ambities
niet onder stoelen of banken. “Idealiter
komen we er ooit toe de hele productie zelf
te verwerken. Dat lijkt ons een noodzaak om
de opbrengst te maximaliseren.”
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— Opzet is dat alle arbeid op het bedrijf -

het algemeen management en de
controle van de computerdata niet te na
gesproken omdat die vooral door Michels
dochter zal worden uitgevoerd - door
slechts 1 VAK, eigenlijk een dierverzorger,
kan worden uitgevoerd.

Fase 3: voerrobot
Wat de derde fase betreft maakt Warzée
zich sterk dat hij - gesteund door de technici
die in zijn atelier aan de slag zijn - er in zal
slagen om een gps-gestuurde voerrobot te
ontwikkelen. “Uitgangspunt zal een
eenvoudige voedermengwagen van 4 m
zijn”, laat hij alvast even doorschemeren.
“Bedoeling is dat die de dieren 4 à 5 maal
per dag vers voeder brengt zonder dat we
daarvoor een structuur van allerlei rails
moeten monteren in de stal.”

waarvan 35 ha grasland, verbonden. De
dieren blijven het jaarrond op stal.
Momenteel worden ze gemolken door 3
Lely-robotten. Het grondplan voorziet de
installatie van een 4e robot. In de stal
kunnen maximaal 320 productieve koeien
gehuisvest worden. Die uitbreiding
verwacht Warzée echter pas na 2015 te
realiseren.



De realisatie van deze derde fase zal nog
even op zich laten wachten. “Want ook wij
ondervinden nu eenmaal dat er vandaag
geen cent aan de melk verdiend wordt”,
geeft Warzée ons nog mee. Toch blijft de
ondernemer-melkveehouder geloven in de
toekomst. “Maximaal gebruikmakend van
automatisering moet de inzet van één
voltijdse dierverzorger in de toekomst
volstaan om dit melkveebedrijf te runnen.” <

Michel Warzée
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1. Op het bovenste punt van de loopgang
opent de hydraulische kraan zich…
2. … waarna gedurende 20 seconde
spoelwater …
3. … door de gangen wordt gestuurd.
4. Via een opening achteraan de loopgang
wordt de vloeistof afgevoerd…
5. … naar een zeef- en bezinkingsreservoir
waar de dikke fractie wordt afgescheiden.
6. De dunne fractie wordt terug in de lagune
gepompt.

Hamois >
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