Tom Cockx uit Tervuren
RLD vzw: Tom, kan je wat meer vertellen over je
bedrijf?
Tom: Ik startte met een vleesveebedrijf met franse
runderrassen. Deze robuuste koeien zijn zeer geschikt
voor de extensieve veeteelt, waarbij kleinere groepen
dieren gevoed worden op grote oppervlaktes land.
Het zijn niet alleen mooie dieren, ze hebben ook
welklinkende namen zoals Blonde d'Aquitaine,
Aubrac, Limousin en Bazadaise. Ik heb twee kinderen.
Mijn oudste zoon is nog bezig met zijn opleiding maar
draait al volop mee in het bedrijf. In de toekomst wil
ik een korte ketenbedrijf met vleesverkoop op mijn eigen hoeve.
RLD vzw: Je hebt je bedrijf prachtig ingegroend met een gemengde heg en een hoogstamboomgaard van maar
liefst 40 bomen?
Tom: In dit prachtige landschap voelt het mooi aankleden van mijn bedrijf als vanzelfsprekend. Ik heb plaatsen
op mijn weide vanwaar ik geen enkel huis zie, enkel een prachtig glooiend landschap. Ik heb al bij mezelf
gedacht dat ik op die plekken bij wijze van spreken een tafeltje zou moeten neerzetten om mijzelf en de
voorbijgangers eraan te herinneren om even stil te staan om van dat landschap te genieten. Kleine
landschapselementen zoals heggen, houtkanten en bomenrijen maken dit landschap nog mooier. Bovendien
zorgen ze voor schaduw voor mijn koeien.
RLD vzw: Heb je een favoriet onder de diersoorten die je op en rond je boerderij ziet?
Tom: Op één jaar tijd zijn er hier meer dan 50 zwaluwnesten bijgekomen, zowel van de huiszwaluw als de
boerenzwaluw. De bedrijvigheid van zo’n grote kolonie zwaluwen vormt nogal een schouwspel, zowel wanneer
ze jagen boven mijn velden als wanneer ze hun nesten bouwen of hun jongen eten geven aan de stallen. Ik ben
vereerd dat ze zich hier zo thuis voelen. Ik zie ook dagelijks twee buizerds boven mijn bedrijf vliegen en
konijnen en hazen die opschrikken als ik rondloop op de weides.

