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Voorwoord

De foto op de omslag heb ik op twee april 2008 om half zes ‘s ochtends gemaakt ergens   
in het oosten van Portugal tussen de koeien in de wachtruimte. De zon was al een 
poosje op en begon net boven de heuvel uit te komen waar ik de koeien zojuist vanaf 
gehaald had. 

De momenten zoals toen, vlak na zonsopkomst en ‘s avonds weer voor 
zonsondergang waren heerlijk; geen vliegen, geen drukte en net koud genoeg om 
de adem van de koeien te zien en hun warmte te voelen als je er tussen liep. 

Achteraf had ik pas door dat ‘t om die momenten draait. 

Op Warmonderhof heb ik weinig van dergelijke momenten meegemaakt en ik 
begon misschien daardoor ‘veehouderij’ saai, niet inspirerend en oninteressant te 
vinden. 

Doordat ik afgelopen winter toevallig weer wat ‘onder de koeien kwam’ en ging 
nadenken en tekenen ben ik toch aan dit onderdeel begonnen. 

En prompt ontmoet ik inspirerende boeren en andere mensen en (her)ontdek ik de 
koeien. 

kj
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1. Inleiding

‘Breed 26’ is een gemengd Biologisch-Dynamisch landbouwbedrijf 
met akkerbouw en melkvee als hoofdtakken.

1.1. Uitgangssituatie

De boerderij die ik ga omschakelen ligt in de Flevopolder, aan de Alikruikweg, 
zuidelijk van Biddinghuizen. Het betreft een gemengd bedrijf waar 
consumptieaardappelen, uien, bieten, peen en tarwe wordt verbouwd en ook nog 
vleeseenden gemest worden. 

Er is 45 ha zavel in gebruik, de grond is niet zwaar (25% lutum, 37% afslibbaar) en er 
het organische stof percentage is aan de lage kant; 2%. De kleilaag is ruim 80 cm 
diep, daarna komt een laag redelijk fijn zand. 

Op het bedrijf zijn momenteel 4 bedrijfsgebouwen, warvan 3 voor de bewaring van 
450 ton uien en 700+300 ton aardappelen, beide helaas losgestort. De vleeseenden 
worden gehouden in een stal van 1.500 m2. De gebouwen staan op een bouwblok 
van 1 hectare, maar er is een vergunning voor het uitbreiden naar 2,5 hectare 
bouwblok.

De percelen lopen van de Alikruikweg tot de Olderbroekertocht en zijn op het ene 
blok 280 meter breed en op ‘t andere blok 140 meter, hier wordt nu in de lengte 
geteeld.

1.2. Idealen

Om mijn werk lang vol te houden helpt het als ik mijn werk niet als werk ervaar. Dit 
betekent voor mij onder meer dat ik dingen moet doen met mijn handen en met 
mijn hoofd. Daarnaast moet ik natuurlijk de dingen doen die me nauw aan het hart 
liggen en hier en daar een uitdaging hebben.

Ik ben handig met m’n handen, kan werken met vee, techniek, computers en 
sommige mensen. Er zijn weinig onderwerpen waar ik geen interesse voor heb of 
kan ontwikkelen en ik ben mede hierdoor een goede sparring partner voor de 
mensen die om me heen werken.

Ik moet uitgedaagd worden, maar niet te veel. Ik wil geïnspireerd worden door m’n 
omgeving en de mensen waar ik mee werk. Dan kan ik op mijn beurt de mensen en 
andere ‘dingen’ in mijn omgeving van dienst zijn. 

Ik neem graag verantwoordelijkheden op me, maar vind het ook fijn als anderen dat 
ook doen, het lijkt me daarom goed om veel samen met mede-ondernemers te 
werken en te zorgen dat we allemaal goed kunnen leven van en met ons werk.

Met de natuur meewerken is natuurlijk het grootste cliché in de branche, maar toch 
ook belangrijk. De bodem niet belasten maar levend maken en houden, slimme 
combinaties maken met planten en dieren die elkaar versterken, alles in balans, etc.
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Het geeft me veel voldoening als mensen producten die ik maak of teel goed 
ontvangen. Het telen van lekkere groente of produceren van goede melk is 
belangrijk.

Ik wil de zaken graag netjes hebben en de techniek en logistiek moet goed voor 
elkaar zijn en alle mogelijkheden optimaal benut. En als dat allemaal geregeld is, kan 
ik af en toe een beetje ‘rommelen’. 

1.3. Overzicht Nieuwe Situatie

‘Breed 26’ is een gemengd 
biologisch-dynamisch bedrijf 
met 86 hectare zware zavel, 
waarvan 36 (1) hectare in 
eigendom is en de rest (3) 
gepacht wordt, daarnaast 
wordt er nog 10 hectare gras-
klaver gehuurd van de 
buurman.

Aan de noordzijde van het 
bedrijf bevindt zich de 
gezamenlijke compostplaat (2) 
van mij en m’n buurman.

De Alikruikweg doorsnijdt de 
verder prachtig 
aaneengesloten percelen.

Op het erf is een nieuwe stal 
voor de koeien gebouwd (6) en 
een nieuwe hooidrogerij en een 
kistenbewaring (5).
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1.3.1. Bodem & Bemesting

De mest van de koeien wordt in samenwerking met de buurman gecomposteerd tot 
koepost en uitgereden over de gewassen. De bodem blijft, ook ‘s winters, zoveel 
mogelijk bedekt door gras of groenbemesters en er wordt niet geploegd. 

Door gebruik van vaste rijpaden blijft de bodem permanent onbereden.

1 	   	   	   	   2 	   	   	   	   3 	   	   	   	   4 	   	   	   	   5 	   	   	   	   6 	   	   	   	   7 	   	   	   	   8 	   	   	   	   9 	   	   	   1 0 	   	   	   1 1 	   	   	   1 2 	   	   	   1 3 	   	   	   1 4
zaaiui spelt pt	  aard kool plt	  ui fr.	  aard peenspelt spelt

De bovengrond (links) bestaat uit een pakket zware zavel (25% lutum) van ongeveer 
70 cm met daaronder fijn zand. 

De organische stof wordt in 14 jaar van 2% naar 3% gebracht. 

1.3.2. Veehouderij

Ik ga 80 Fries-Hollandse koeien melken met een gemiddelde productie van 6.000 
liter. De koeien grazen op 40 ha gras-klaver wat neerkomt op een gemiddelde 
productie van 9.000 liter / hectare. De koeien zullen in het voorjaar afkalven en 
zoveel en zo lang mogelijk strip-grazen.

Naast gras krijgen de koeien veel hooi uit 
de hooidrogerij gevoerd en graan in de 
melkput.

De stal voor de koeien is rond en 
helemaal ontworpen om zo min mogelijk 
stress te veroorzaken.

Kal!es blijven 2-3 maanden bij de koe en 
de melk wordt verwerkt tot zuivel.

Voor het runnen van de veehouderij heb 
ik een medewerkster in dienst. 

Ik maak veel gebruik van eigen stieren, natuurlijk Fries-Hollandse maar ook  
Brandrode stieren ten behoeve van het slachtvee.
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1.3.3. Akkerbouw
Er worden poot-en frietaardappelen, kool, peen, 
plant- en zaaiuien en spelt geteeld. Alle gewassen, 
met uitzondering van de peen, worden volledig vanaf 
vaste rijpaden geteeld en geoogst. 

De aardappels en uien worden op het bedrijf 
bewaard. In samenwerking met de buurman worden 
de peen en kool in eigen beheer verwerkt. Ook voor 
de akkerbouw heb ik een medewerker in dienst.  

Een groot deel van de werkzaamheden wordt in eigen 
beheer gedaan. Om de kosten voor en investeringen 
in mechanisatie te delen ben ik samen met m’n 
buurman lid van een werktuigencoöperatie. 

1.3.4. Economie
De boerderij is ondergebracht in een CV waarvan ik de uitvoerende vennoot ben 
en die ondersteund wordt door m’n geldschieters als stille vennoten. 

Die geldschieters brengen ongeveer 1,7 miljoen in het bedrijf waardoor het bedrijf 
voldoende solvabel is om voor 2,5 miljoen aan leningen aan te gaan. Het hele 
bedrijf, 36 hectare en gebouwen, is ruim 4,4 miljoen euro waard. 
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2. Fokkerij

Ik wil graag mooie vrouwelijke koeien hebben die lang op mijn 
bedrijf kunnen blijven. 

2.1. Fokdoel & Selectiecriteria

Ik wil graag koeien hebben die lang mee gaan. Ik wil ook graag koeien hebben die 
efficiënt kunnen produceren, veel gras kunnen vreten en vruchtbaar zijn. Alleen 
dan kunnen ze lang op m’n bedrijf functioneren. Dan wil ik ook graag koeien 
hebben die prettig zijn in de omgang en er mooi uit zien. 

De levensproductie, van stiermoeders en koe-lijnen, vind ik belangrijk. Een hoge 
levensproductie geeft volgens mij aan dat de koeien goed passen binnen een 
systeem. Daarnaast is de voederefficiëntie van belang, met name de hoeveelheid 
krachtvoer die een koe nodig. Door gebruik te maken van koe-herkenning en 
automatische verstrekking van krachtvoer in de put en registratie daarvan kan ik een 
beeld krijgen van die efficiëntie. 

Natuurlijk is een functioneel exterieur van belang voor het behalen van een goede 
levensproductie en ook een prettig karakter.

De selectie van mijn koeien zal gedeeltelijk een natuurlijk verloop kennen. Als de 
koeien niet op tijd drachtig kunnen worden vliegen ze d’r uit, helaas. Ik denk dat 
hetzelfde moet gelden voor koeien die antibiotica nodig hebben. 

De vraag is natuurlijk wel of ik me de luxe kan permitteren om koeien af te voeren 
nadat ze antibiotica gebruikt hebben. Omdat ik waarschijnlijk al wat koeien moet 
afvoeren die niet op tijd drachtig worden en er altijd slijters zijn hou ik misschien 
maar een paar koeien over! 

2.1.1. Triple A

Voor de stierkeuze wil ik ook gebruik maken van aAa om beter in te kunnen 
schatten wat een stier aan het exterieur van koeien gaat veranderen. Ook kan ik 
hiermee stieren die ik niet zelf gezien heb - maar waarvan ik de geschiedenis 
natuurlijk wel ken - toch inzetten.

Ik ben vooral gecharmeerd van de manier van kijken naar koeien binnen dit 
systeem. Men kijkt naar de hele koe en vervolgens naar interactie tussen 
‘onderdelen’, in plaats van focussen op een bepaald onderdeel. 

Goed voorbeeld hiervan is de kruisligging. Hoe het kruis ligt is vaak afhankelijk van 
de draaier of de zitbeenderen, wil je dus iets aan het kruis veranderen dan moet je ‘t 
niet zozeer in de kruisligging van de stier zoeken maar kijken waar bij de koe het 
‘probleem’ ligt, bijvoorbeeld dus bij de draaier, en daar iets aan doen.
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2.2. Natuurlijke Dekking

Omdat ik in een korte periode al m’n koeien wil laten afkalven moeten de koeien 
ook op tijd en liefst in een keer drachtig worden. Een natuurlijke dekking kent over 
het algemeen een hogere kans van slagen en ik kan gebruik maken van 
bedrijfseigen dieren.

Maar er kleven natuurlijk veel nadelen aan deze manier van werken. Werken met 
een eigen stier is onveilig, maar dat probleem heeft vooral met huisvesting te maken 
en kan ik eenvoudig oplossen. Daarnaast moet ik de stieren even laten testen op 
vruchtbaarheid en gezondheid, als ze onvruchtbaar zijn en toch koeien dekken of 
ziektes verspreiden zou dat sneu zijn. En dan moet ik natuurlijk ook extra voer en 
stalruimte beschikbaar hebben. En een stier kan geen acht koeien op ‘n dag dekken.

Het aantal stieren dat ik nodig heb is afhankelijk van de koeien op het bedrijf. Het is 
handig om van elke moederlijn waar ik mee wil fokken een stier te hebben, maar 
om het praktisch te houden ga ik maar 5 koeien per jaar aanhouden. Twee hiervan 
zullen stieren van een vleesras zijn, één om terugkomers en ondereind te dekken 
en één om de pinken te dekken. Dan hou ik nog drie stieren over die ik gericht kan 
inzetten. 

Hoelang deze stieren aangehouden worden hangt af van de koeien die ze dekken. 
Als er alleen noch maar dochters rondlopen wordt ‘t toch echt tijd om afscheid te 
nemen. Als ik heel erg tevreden ben met een stier die weg moet dan kan ik 
natuurlijk altijd nog wat sperma in ‘t vat bewaren. 

2.2.1. Stiermoeders

Bij het selecteren van een stiermoeder uit eigen kudde zou je m.i. moeten kijken 
naar de levensproductie en het karakter van de koe. Hierin kan soms een 
tegenstrijdigheid voorkomen, als de ‘haantje de voorste’ koeien op je bedrijf het 
langst meegaan. Het laatste wat ik nl. wil is een stier met een ‘haantje de voorste’ 
mentaliteit. 

Ik heb ervaren dat dergelijke dominante stieren een bijzonder nadelige invloed 
kunnen hebben op het welzijn van de boer. Een koe die altijd vooraan staat aan het 
vreethek is misschien een mooi gezicht, een stier die je alle kanten van een strohok 
laat zien is gewoon slecht voor je gezicht.

De stiermoeder moet dus een koe zijn met een prettig, en misschien zelfs rustig 
karakter. Dit betekent wel dat de koeien met zo’n karakter binnen je koppel de kans 
moeten krijgen een leuke levensproductie te halen. Als de huisvesting van de koeien 
niet tip-top is zullen de dominante koeien altijd een streepje voor hebben, de wat 
minder dominante koeien krijgen het wat moeilijker en dus selecteer je indirect via 
je stal.

Pas na een lactatie of 4-5 kun je volgens mij zeggen of een koe goed op je bedrijf 
past. Ik ben van mening dat je vanaf dan pas stieren kunt aanhouden voor de 
fokkerij. Zou je eerder gaan selecteren dan worden alle laatrijpe koeien onterecht 
benadeeld. 
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2.3. (BIO) KI

Met alleen eigen stieren kom ik er natuurlijk, zeker in het begin, niet. Stieren van 
andere boeren zijn ook nodig. Voor het selecteren van de juiste stieren kijk ik 
natuurlijk op de stierenkaart naar de code en indexen, maar ik vind het ook 
belangrijk te weten waar de stier vandaan komt. Hoe is de bedrijfsvoering, hoe doet 
de moederlijn het in die bedrijfsvoering, wat is de gemiddelde levensproductie, 
welke gehaltes zijn normaal, etc. 

Bij de FH fokkerij is dit eenvoudig, omdat er maar weinig fokkers zijn en ze allemaal 
redelijk in de buurt wonen. Door lidmaatschap van zo’n fokkersclub zie je alle 
bedrijven en koeien en weet je wat je in huis haalt. Bestel je een rietje van één of 
andere Braunvieh stier uit Oostenrijk dan is dat toch wat lastiger. Het gebruik van KI 
betekent dus niet dat ik opeens overal maar wat stieren weg kan halen.

Ik ben geen grote fan van genomics en embryo-transplantatie en dergelijke, dus 
vind ik het leuk dat er een begin gemaakt is met een biologische KI vereniging. Ik 
zou graag meedoen met dit programma. 

2.4. Raskeuze

Eigenlijk is de keuze voor een stier net zo belangrijk als de keuze voor een ras. Ik 
heb voldoende vlezige HF’s en armetierige Blaarkoppen gezien om daarvan 
overtuigd te raken. Dit wetende kan ik toch ook wel iets zeggen over welk ras 
geschikt is voor het bedrijf.

Allereerst werk ik niet met een melkrobot en ben ik geen fan van gebroken armen, 
dus ik wil geen Montbeliarde’s. Ook ‘Fleckies’ die vanaf de derde lactatie ‘t uier achter 
zich aan over de grond slepen hebben niet direct mijn voorkeur. Alle HF, BS, JY, etc 
uit Canada maken ook weinig kans, veel te veel doorgefokt naar ‘t melktypische.

Wat heeft dan wel m’n voorkeur? Eigenlijk hou ik wel van een mengelmoesje, met 
de Fries-Hollandse koe aan de basis. Een pure Jersey is te melktypisch en 
kwetsbaar maar kan in combinatie met een grove Engelse Frisian en een FH wel 
weer wat worden. 

Ook Holstein blijft een interessant ras, mits je goed oplet dat je niet te veel smalle, 
moderne genetica binnenhaalt. Een rietje van Tops zou nog wel moeten kunnen, 
dergelijke ‘oude’ hosteins zijn nog niet zo groot en melktypisch. Worden de Holsteins 
te melktypisch dan is dat ook weer snel opgelost met een Witrik of een Blaarkop 
stier. Eigenlijk geldt hetzelfde voor rassen als Brown Swiss en Deens Roodvee. Ik 
moet dan wel goed kijken naar de stier, past die wel bij de koe en hobbel ik niet heel 
hard achteruit in ‘kwaliteit’.

Voor de pinken, ondereind-koeien waar ik niet verder mee wil, en de terugkomers 
is er een vleesstier. Ik heb me laten vertellen dat er vraag is naar het gemarmerde 
vlees van brandrode koeien. De kalveren van deze stieren zijn niet al te zwaar dus 
kan ik de stieren prima inzetten in zowel de pinken als de melkkoeien.
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3. Jongvee

Doel van de jongveeopfok is het grootbrengen van een goede melkkoe, 
die makkelijk kan produceren van gras en goed in de kudde past.

3.1. Waarom Kal!es Bij De Koe

Als ik consumenten vraag of ze vinden dat kal#es bij hun moeder moeten zijn dan 
zeggen veel van deze mensen; “ja, natuurlijk”. Veel mensen verwachten desgevraagd 
dat bio & bd boeren dit principe toepassen. 

Maar naast deze maatschappelijke verwachtingen en misschien nog enkele morele 
of ethische afwegingen zijn er volgens mij ook andere redenen om kal#es (een 
poosje) bij de koe te houden:

3.1.1. Ontwikkeling

De fysieke ontwikkeling van kalveren die bij de moeder zogen is over ‘t algemeen 
beter dan van kalveren die in een eenlingbox een speenemmer vol kunstmelk 
wegwerken1. Natuurlijk is melkconsumptie bij zogen ook vaak wat hoger, de 
opname kan wel meer dan 10 kg / dag / dier zijn.2 

Het moment en de manier van spenen is in deze belangrijk. Tijdens het spenen kan 
de voorspoedige ontwikkeling geremd worden als de overgang te abrupt is of 
anderzijds ongunstig beïnvloed wordt.3 Geleidelijk en met weinig stress spenen is 
van groot belang en vraagt veel tijd en aandacht. 

3.1.2. Overdracht

Vooral in de eerste 2 maanden leren kalveren veel van hun moeder. Naast 
praktische vaardigheden als grazen, ontwikkelen ze ook hun sociale vaardigheden 
en leren ze door interactie met de kudde en dan vooral met de andere kalveren in 
de kudde.4 Hierdoor kunnen ze op latere leeftijd beter omgaan met andere dieren in 
de kudde5. Door middel van dreigen en ontwijken, wat ze leren door spel met 
anderen, kunnen later serieuze conflicten tussen koeien vermeden worden.

Er wordt nog meer overgedragen: melk. Allereerst krijgen kalveren die bij de moeder 
drinken niet alleen de juiste, voor hen bestemde antistoffen, ze krijgen ze ook nog 
eens vers en direct. Dit laatste is belangrijk omdat de antistoffen in de biest snel 
afbreken. Hoe sneller de opname van de biest hoe meer antistoffen er dus 
opgenomen worden.6
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6Muttergebundene Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung - FIBL 2015



3.2. Hoe & Wat Kal!es Bij De Koe

In figuur 1 hieronder is weergegeven hoe de samenstelling van de kudde door het 
jaar heen varieert. De koeien (blauwe lijn) kalven in het voorjaar, de kalveren 
(groene lijn) blijven de eerste 2-3 maanden bij de moeder en komen als drachtige 
pink weer terug in de kudde.

De stieren (rode lijn) gaan even uit de kudde als de kalveren geboren worden, 
vanwege de veiligheid tijdens de kalverperiode en natuurlijk ook vanwege de 
geboorteplanning.  
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Figuur 1: Samenstelling van de 
kudde door ‘t jaar

3.2.1. Geboorte

Het zou zo maar eens zo kunnen zijn dat de koeien al buiten lopen als de eerste 
kalveren geboren worden. Deze kunnen dan in het land geboren worden, als het 
weer het toelaat. Als een koe gekalfd heeft gaat ze 24-72 uur met d’r kalf alleen in 
een separatiehok. 

Deze periode is nodig om een goede kalf-koe band op te kunnen bouwen en ook 
handig om de biestopname van het kalf en de gezondheid van de koe te 
controleren. 

Het is wenselijk deze afzondering zo kort mogelijk te laten duren. De koe zal een 
natuurlijke drang hebben om zich van de kudde te verwijderen, maar deze drang 
kan bij sommige dieren snel weer verdwenen zijn. 

Daarnaast kalven de koeien allemaal in een korte periode en heb ik slechts de 
beschikking over een beperkt aantal separatiehokken. Ook moet ik de koeien die 
afgezonderd zijn apart voeren, dus kost het veel extra tijd.
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Als kalf en koe elkaar goed kennen kunnen ze terug in de kudde. Een goede band 
tussen kalf en koe is belangrijk voor de zelfredzaamheid van het kalf waar dit 
systeem op draait. Ik moet ervoor zorgen dat de kalveren zich goed kunnen redden 
voordat ze in de kudde komen, pas dan kan ik efficiënt werken. De kalveren moeten 
goed drinken bij de moeder, als ik na de eerste week nog kal#es moet begeleiden 
kost dat veel te veel tijd en werk. 

3.2.2. Eerste Weken

In de pot bouw ik een tijdelijke kalvercrèche. Hierin kunnen de kal#es beschut 
tegen weer, wind en koeien prettig vertoeven. De kal#es kunnen voor ‘t melken 
opgesloten worden in de crèche en dan weer los gelaten als de koeien in de 
wachtruimte staan. 

Door eenrichtinghekjes te maken kan ik ervoor kiezen de kal#es alleen in of uit de 
crèche te laten of de vrije loop te geven. Naarmate er meer kalveren komen kan ik 
de ruimte groter maken en opdelen. Zo kan ik beginnen met het spenen van de 
oudste kalveren terwijl de jongste nog naar hun moeder kunnen.

In de crèche moet ik ook drinkwater aanbieden voor de wat oudere kalveren. En 
lekker hooi en geplette haver en muesli natuurlijk. In deze periode is het ook van 
belang dat de kalveren veel interactie met mensen hebben, zo voorkom je dat ze te 
wild en afstandelijk worden. Uitzondering hierop zijn de stiertjes. 

Wanneer je stieren op jonge leeftijd al laat wennen aan mensen zullen ze je later als 
gelijke zien.7 Dit kan best gevaarlijk worden op ‘t moment dat je tussen een 
tochtige koe en de stier komt te staan. Beter is de stieren groot te brengen met 
behulp van zoogkoeien, maar wel in een kudde natuurlijk.

3.2.3. Spenen

In een natuurlijke situatie zou een kalf na 6 maanden of pas voor een volgend kalf 
gespeend worden. Ik ben echter van plan dit iets aan te passen, omdat ik de koeien 
graag weer wil melken. 

Het moment van spenen is per dier verschillend maar zal ergens rond de 2-3 
maanden liggen. Dit is ietwat vroeg, gemiddeld spenen de meeste boeren rond de 
4-5 maanden maar het lijkt mij mogelijk. De kalveren zijn na 2 maanden grotendeels 
uitgeleerd bij de moeder, ze grazen en drinken al water. 

Door de kalveren groepsgewijs en geleidelijk te spenen verwacht ik dat ze minder 
stress ervaren dan bij een abrupte scheiding. Een hoog stressniveau is niet 
wenselijk vanwege terugval in ontwikkeling van het kalf. 

De minste stress wordt ervaren als kalveren geleidelijk gespeend worden. Ik wil dan 
ook het drinken bij de koe in fase afbouwen, van permanent drinken naar alleen na 
het melken drinken. Als de kalveren alleen na het melken bij de moeder kunnen 
drinken dan kan de opname geleidelijk afgebouwd worden, terwijl het contact 
tussen kalf en koe nog wel kan bestaan.

Door het spenen in groepen te doen kan ik de dieren gericht controleren en hebben 
de kal#es ‘afleiding’ aan elkaar. Ik moet wel zorgen dat de kal#es de behoefte om te 
zuigen kwijt zijn voordat ze volledig van de koeien gescheiden worden, omdat ze 
anders aan elkaar beginnen te zuigen met alle negatieve gevolgen van dien.

3.2.4. Aandachtspunten 

Het is bekend dat koeien die zelf als kalf bij moeder gelopen hebben de melk soms 
slecht laten schieten. Deze koeien hebben wel het voordeel dat ze betere maternale 
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zorg geven.8 Het is lastig om tijdens het melken ook kalveren in de melkput rond te 
laten lopen, maar er zijn goede ervaringen met het laten drinken voor ‘t melken. De 
moeders schijnen toch makkelijker de melk te laten schieten als hun kalf net 
gedronken heeft.

Dan is het ook zaak dat je goed in de gaten houdt welke koeien zich ‘vrijwillig’ 
opgeven voor het pleegmoederschap. Deze koeien kunnen zich leeg laten drinken 
door de kalveren en zodoende slecht scoren tijdens de melkcontrole. Als je niet 
weet welke koeien dit betreft dan krijg je een vertekend beeld van de productie van 
een koe. 

Hetzelfde principe geldt ook voor het wegsnoepen van biest van koeien die nog 
niet gekalfd hebben. Deze koeien kunnen soms in de veronderstelling zijn dat ze al 
wel een kalf hebben en laten vervolgens andermans kalveren al drinken.

Dan is er nog de verspreiding van ziekten zoals bijvoorbeeld paratbc, IBR en BVD. 
Deze ziekten worden snel vermeerderd en verspreid in de kudde. Ik wil dus een 
kudde hebben die vrij is van dergelijke ziekten en koop o.a. om deze reden liever 
geen dieren aan. 

Een vrij praktisch probleem van heel andere aard is het binnen de gebaande paden 
houden van de kalveren. Een vreetbuis rondom de stal is niet afdoende, evenals een 
enkele draad rond de weide en langs het kavelpad. Dubbele draden dus, gedurende 
de eerste maanden van de weidegang en een aangepaste vreetbuis.

3.3. Kal!es Zonder Koe

De gespeende kalveren komen terecht in de boomgaard. Hier kunnen ze 
beschutting vinden onder de bomen en ook grazen. De boomgaard ligt naast m’n 
huis dus ik kan de kalveren goed in de gaten houden. Ik kan ze hier ook een beetje 
krachtvoer bijgeven en zodoende nog wat mens-dier contact behouden.

De stierkalveren en vaarskalveren waar ik niet mee wil fokken gaan met 
pleegmoeders het natuurgebied in.
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4. Veevoeding

Gras is op mijn bedrijf ‘t enige gewas wat niet (direct) door mensen 
geconsumeerd kan worden. Echt koeienvoer dus.

4.1. Rantsoen

Het rantsoen van de koeien bestaat voornamelijk uit gras en hangt dus ook 
grotendeels af van de beschikbaarheid van gras. In de zomer begin ik met 
structureel bijvoeren van hooi en in de winter voer ik vanzelfsprekend volop hooi en 
haverstro. 
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Figuur 2: Rantsoen door ‘t jaar

Daarnaast voer ik ongeveer de hele lactatie graan in de melkput en in het najaar en 
de winter komen daar nog voeraardappelen en hier en daar wat witte kool en 
pompoenen aan het voerhek bij. Een overzicht van de rantsoenen voor de diverse 
lactatiestadia is bijgevoegd als bijlage. 

Opvallend in voorgenoemd overzicht is dat de koeien bijna continu een overschot 
aan eiwit krijgen voorgeschoteld. Dit is wat betreft stikstof-efficiëntie niet ideaal. 

Maar ik kan natuurlijk sturen in het aanbod van gras en ook extra energie en 
structuur in de pens aanbieden. Dat doe ik door geplet graan en hooi bij te voeren 
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en door de koeien in relatief lang, en dus stengelig, gras in te scharen waardoor de 
balans tussen eiwit, suiker en structuur weer een beetje de goede richting in 
gestuurd wordt. 

Maar uiteindelijk heb ik toch koeien nodig die goed kunnen omgaan met een hoog 
ureum en moet ik zorgen dat ik tijdens de compostering van de mest niet te veel 
stikstof verlies. 

4.2. Beweiding

Ik ben voornemens om te gaan stripgrazen. Dit systeem past volgens mij het beste 
op mijn bedrijf. Het combineert een goede grasproductie met een goede invloed op 
de bodem en is goed toepasbaar op de grote kavels.

Vanwege de relatief grote percelen lijkt daags omweiden me onpraktisch, dan moet 
ik kilometers draad (ver)zetten. Standweiden vind ik inefficiënt en niet geschikt voor 
bodemverbetering.

Mijn ervaringen met stripgrazen zijn zeer beperkt, ik heb ‘t in 2003 eens 3 weken 
geprobeerd in Portugal, maar dat was ‘t dan. Gelukkig zijn er mensen die er wel 
verstand van hebben, het meeste van de praktische invulling heb ik dan ook geleerd 
van Catrinus Veninga en Sierd Deinum. 

4.2.1. Principe

Ik wil gebruik maken van ‘t gegeven dat de grasgroei door het jaar heen niet geheel 
toevallig leuk overeenkomt met de behoeftes van een koe. Als ik het voor elkaar 
krijg dat de koeien zelf het voer dat ze nodig hebben bij elkaar grazen, en ik zorg er 
ook voor dat ze dat gedurende het grootste deel van de lactatie kunnen, dan denk ik 
dat ik verhipte efficiënt aan de gang ben. 

Als het goed is hoef ik dan zelf heel weinig op te trekker te zitten om voer binnen te 
halen. Dit is direct een van de grote nadelen van ‘t systeem omdat ik juist best graag 
op een trekker mag zitten. Om het gemis toch een beetje te compenseren wil ik 
daarom ook een akkerbouwtak.
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Leidraad in mijn beweiding is bovenstaande curve. In het blauw is de productie van 
m’n koeien weergegeven. Ik kan niet zo goed tekenen, dus er is wellicht een en 
ander aan op te merken maar ‘t gaat hier om de grote lijnen. In het groen is de 
grasgroei weergegeven, ook hier schets ik slechts een indicatieve lijn. Door mijn 
koeien in het voorjaar te laten kalven probeer ik een piek in melkproductie, en dus 
een piek in de voederbehoefte, samen te laten vallen met een  piek in de 
grasproductie. 

In de rechtse grafiek is met oranje grofweg aangegeven wanneer ik te weinig gras 
op stam heb en dus moet bijvoeren en met groen zijn de momenten aangegeven 
waarop ik voer zou kunnen conserveren. Het is nu simpel om je voor te stellen wat 
er zou gebeuren als er minder gras zou groeien of wat er gebeurt als ik de koeien 
wat eerder of later zou laten kalven. In dit geval zouden de koeien later moeten 
kalven. 
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Lactatiecurve
Als ik eenmaal een datum geprikt heb waarop ik m’n koeien wil laten afkalven kan ik 
die lastig veranderen. Het veranderen van de kalf-datum is mogelijk, maar het later 
kalven kost me minstens een jaar en het vervroegen van het moment van kalven is 
een meerjarenproject. Deze factor staat dus vrij vast, ik kan er niet mee spelen, niet 
even iets later pieken in productie als de grasgroei tegenvalt.

Groeicurve Gras
De groei van het gras is natuurlijk behoorlijk afhankelijk van het weer, hier heb ik vrij 
weinig over te zeggen. Maar gelukkig heb ik wel invloed op het soort gras wat er 
staat, de bemesting en de beweiding.

Zo kan ik door verschillende mengsels in te zaaien enkele percelen vrij vroeg 
beschikbaar maken, door gebruik te maken van vroege soorten en of vroege 
rassen. Andere percelen zaai ik weer in met rassen die laat bloeien, zo leg ik 
uiteenlopende groeicurves over elkaar en vlak ik de pieken en dalen, theoretisch, 
wat af. 

Ook met bemesting kan ik sturen, op vroege percelen ga ik dan niet met 
gecomposteerde potstalmest aan de gang, maar wacht ik liever even en rij ik sneller 
werkende drijfmest uit. 

Natuurlijk krijg ik een optimale spreiding nooit helemaal perfect voor elkaar omdat 
het weer zo’n grote invloed heeft op het geheel en de invloed van bemesting en 
raseigenschappen ook niet altijd verhipte groot is.

Grazende Koeien
De enige factor waarop ik relatief veel controle uit kan oefenen is de koe zelf. Ik kan 
bepalen waar, wanneer, en tot op zekere hoogte ook hoe en hoeveel ze graast. In 
het hele ‘spelletje‘ is dit volgens mij het belangrijkst.

4.2.2. Stripgrazen In Praktijk

Hoe dit grazen er in de praktijk uit gaat zien is lastig te voorspellen, laat staan in een 
excel bestandje samen te vatten. Ik heb ‘t laatste geprobeerd en het werd er allemaal 
niet duidelijker van. Ik zal daarom slechts de mechanismen proberen te beschrijven.

Draden Verzetten
Door de koeien te begrenzen in hun grazen kan ik ze sturen. De draad kun je een 
aantal keer per dag verzetten. Door te spelen met het vrij te geven oppervlak kun je 
bepalen hoever het gras, in hoogte wordt afgegraasd. 

De minimale breedte van het te weiden perceel is 0,5 meter per koe. Maximale 
breedte en dus lengte van de voordraad is afhankelijk van de hoeveelheid ‘spinnen’. 
De praktijk leert dat je 5 sterren nog wel in beweging krijgt, meer is lastig. Hieruit 
volgt een maximale breedte van ongeveer 80 meter.

Kort Afgrazen
Ik wil graag dat de koeien het gras relatief kort afgrazen. Een systeem waarin men 
relatief laat inschaart en een vrij hoge stoppel achterlaat zie ik niet zitten. Ten eerste 
neemt de smakelijkheid van het gras af, zeker in de tweede en derde ‘snede’.9 
Daarnaast wil ik graag aan onkruidbestrijding kunnen doen.

Omdat ik niet ploeg verwacht ik een hoge onkruiddruk en een kort afgegraasde 
weide geeft mij de kans om vooral distels en andere wortelonkruiden die de koeien 
niet eten, goed aan te pakken in het voorjaar. Zou ik in lang gras uitscharen dan zie 
ik ‘t onkruid minder goed.
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Gedurende de zomer, als het wat droger wordt, is het misschien wel wenselijk een 
langere stoppel te laten staan. Dit is dan mogelijk omdat ik in het voorjaar al de 
distels opgeruimd heb. 

Terugweiden
Wanneer de koeien het gras eenmaal afgegraasd hebben moet de plant kunnen 
beginnen aan de wederopbouw. Er moet een nieuw blad gebouwd worden. Simpel 
gezegd sterven de wortels hiervoor af, de reserves worden aangewend, omdat er 
van de fotosynthese niet meer zoveel verwacht kan worden. Wanneer er tijdens 
deze beginfase van hergroei dan weer een koe langs komt die de prille blaadjes 
verorbert moet de plant weer vanuit z’n reserves aan de slag. Op den duur raakt ie 
hiervan uitgeput.

Nu, dit kan voorkomen worden door de koeien geen toegang te verschaffen tot het 
reeds begraasde land. Je spant er simpelweg een draadje voor, de achterdraad. Het 
verzetten van deze draad ga ik maar een keer per dag doen.

Voorweiden
Vanaf begin april ga ik voorweiden, dit doe ik om het gras te activeren. Door de 
begrazing gaat het gras, of graan, uitstoelen en produceert het exudaten in de 
rhizosfeer waardoor er nutriënten vrijkomen, super. De productie in de tweede snee 
valt dan wel iets lager uit10 maar dat is niet heel erg. De belangrijkste reden om 
voor te weiden is namelijk het aanleggen van groeitrappen in het gras.

Gras Op Gras
Wanneer het gras mede door het voorweiden is geactiveerd begint de bladmassa te 
groeien. Hoe meer bladmassa, hoe meer fotosynthese, hoe sneller de groei gaat. Dit 
versterkende effect zorgt ervoor dat er naarmate er meer gras staat, er ook meer 
gras groeit. 

De groei lijkt haast exponentieel, zie de curve 
hiernaast. De groei van 1500 naar 1700 kg 
DS / ha duurt hier net zo lang als de groei 
van 1700 naar 2500. 

Wanneer je in dit voorbeeld al begint met 
weiden bij 1700 kg DS / ha dan mis je de 
snelle-groei periode tussen de 1700 en 2500, 
je loopt dan dus DS opbrengst mis.

Tweede Keer Weiden
Optimaal moment van inscharen ligt rond een DS opbrengst van 2500 kg/ha. Het is 
natuurlijk afhankelijk van het seizoen, maar meestal is dit begin mei nog niet het 
helemaal het geval. Toch begin ik dan al met de tweede graas-ronde omdat ik de 
groeitrappen moet behouden voor de derde ronde. 

Omdat het gras zo snel gaat groeien kunnen de koeien niet alle percelen kort 
krijgen. Ik kan in deze periode beslissen om een aantal percelen te gaan maaien, 
hoeveel en wat ik kan maaien is afhankelijk van weer en groeiseizoen.

Het is zaak dat ik in deze periode de groeitrappen in de gaten blijf houden. Doe ik 
dat niet dan zijn er in de volgende periode niet genoeg percelen beschikbaar, met 
als gevolg dat je sneller gaat weiden. Je komt dan dus weer eerder terug op een 
perceel, waar weer weinig staat en dan moet je nog sneller roteren.
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Ik kan in het voorjaar ook sturen in de groeitrappen door het gras wat minder kort af 
te laten grazen en zo voor een snellere hergroei zorgen. In het voorjaar is een 
hogere stoppel minder nadelig voor de smakelijkheid van de hergroei dan in het 
najaar dus smakelijkheid is geen groot probleem.

Groeiseizoen Verlengen
Rond augustus neemt de grasgroei af en moet ik oppassen met weiden. Doel is om 
zo lang mogelijk door te weiden in de herfst en zo veel mogelijk gras op gras te 
laten groeien. Ga ik dan te veel weiden dan blijft er geen gras meer over voor de 
maanden oktober en november. Door in deze periode structureel te gaan bijvoeren 
kan ik het weideseizoen dus verlengen.

Een andere mogelijkheid om het weideseizoen te verlengen is het weiden op 
groenbemesters. Na pootaardappelen en vroege zaaiuien kan ik een haver-klaver of 
gras-wikke mengsel inzaaien. Mits het weer het toelaat kunnen de koeien op deze 
10 ha nog wel een poosje weiden. Vervolgens wordt er na de pompoenen nog 
bladrogge ingezaaid. Hier kunnen de koeien in de winter en het vroege voorjaar 
nog op weiden.

Graastijd
Zoals gezegd heb ik in Portugal ooit ‘s met koeien gewerkt. Vanwege de warmte 
wilden de koeien daar midden op de dag graag siësta houden in de schaduw van 
een oude olijfboom. In de ochtend en avond graasden ze dan in enkele uren wel het 
grootste deel van hun behoefte bij elkaar. 

Later heb ik begrepen dat dit mede mogelijk is doordat we daar destijds in een 
enorme snede aan het weiden waren waardoor de koeien met iedere hap een halve 
kruiwagen gras naar binnen werken. Wanneer daarnaast het voer dat ze op stal 
eventueel bijgevoerd krijgen of niet al te smakelijk is of beperkt wordt dan blijven de 
koeien ‘graag’ op het gras en is het mogelijk om in korte tijd veel voer op te halen.

Als de koeien een relatief korte tijd weiden, maximaal 12 uur per dag, krijg ik relatief 
veel mest in de stal in plaats van op het grasland. Dit is voor het gemengde bedrijf 
ideaal omdat ik de stalmest gericht kan gebruiken voor de groenteteelt. 

4.2.3. Samenstelling Weide

In de volledige gewasrotatie zaai ik op drie momenten gras-klaver in. Twee keer als 
onderzaai in spelt en een keer na pootaardappels. Omdat de omstandigheden 
verschillen ga ik verschillende mengsels inzaaien. Hierbij hou ik ook rekening met 
spreiding van groei en bloei.

Korte Weide
Deze weide wordt laat gezaaid onder graan en na het tweede seizoen gescheurd. Ik 
wil graag een snelle beginontwikkeling, goede stikstofbinding en hoge DS opbrengst 
van deze weide.  

GRASSEN KLAVER

festulolium 20% 7 kg rode klaver 60% 4,8 kg

timothee 20% 7 kg perzische klaver 40% 3,2 kg

engels tetra 40% 14 kg 8 kg

engels diploid 20% 7 kg

35 kg totaal 43 kg

Omdat de weide maar kort bestaat zaai ik geen luzerne in. Na deze weide worden er 
namelijk uien gezaaid en hierin kan met name luzerne, met z’n taaie wortels, als een 
vervelend onkruid uit het vorige seizoen overblijven. 
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Wel ingezaaid worden perzische klaver, rode klaver, festulolium, timothee en engels 
raaigras. Alle grassen en klavers zijn biologisch beschikbaar, maar festulolium staat 
wel op de annex 3 lijst. 

De perzische klaver en festulolium zorgen voor een snelle beginontwikkeling in het 
eerste jaar, daarna moeten de rode klaver en de andere grassen zich kunnen 
ontplooien.  

Ik zaai zowel diploïd als tetraploïd engels gras in. De tetra’s geven een hoge 
opbrengst goede smakelijkheid en de diploïde grassen wortelen beter.11   

Lange Weide
In de langere weides wordt wel luzerne ingezaaid. Vanwege de goede beworteling 
en de smakelijkheid. Ik hoop dat de luzerne na 3 jaar maaien en weiden wel dood 
is, maar zo niet dan is dat niet zo erg want er worden aardappels na geteeld. 

Omdat deze weides voornamelijk voor het begrazen bedoeld zijn wil ik hier ook 
kruiden en verschillende grassoorten inzaaien, voor meer diversiteit in het gras en 
als apotheek voor de koeien. Zo kan rietzwenkgras met z’n diepe beworteling in 
droge omstandigheden ook nog uit de voeten en kunnen de koeien hun levers 
opschonen met de paardebloemen. 

De gras-kruiden mengsels van het bedrijf PVM bv zijn wat dat betreft ideaal, kant en 
klaar en divers. (Deze mengsels worden ook aan Puregraze verkocht) 

KRUIDEN KLAVERS GRASSEN

Kleine Pimpernel Witte klaver Engels raaigras

Cichorei Rode klaver Veldbeemd

Peterselie Bastaardklaver Beemdlangbloem

Karwij Luzerne Timothee

Smalle weegbree Gele honingklaver Kropaar

Paardenbloem Wondklaver Rietzwenkgras

Duizendblad

4.2.4. Water

Zodra je gaat weiden met een achterdraad krijg je een probleem. Waterbakken 
rollen niet met je spinnen mee.  De oplossing bestaat vaak of uit een oude giertank 
of een hele rij waterbakken in het land. Iedere dag met een trekker het land in om 
een oude giertank te verzetten lijkt me niet ideaal, veel arbeid, structuurschade, 
diesel verstoken, etc. 

Ook het plaatsen van een rij waterbakken is niet ideaal. Ten eerste heb ik heel veel 
waterbakken nodig, tenzij ik ze continu verplaats maar dan heb ik weer veel werk. 
Daarnaast ontstaat bij iedere waterbak structuurschade doordat een vochtige 
bodem zich eenvoudig laat verdichten door de vele koeienpoten. 

Nu is die schade in grasland misschien niet heel significant, maar in een volgend jaar 
staan op de plek van de waterbak uien die door de slechte structuur vatbaarder zijn 
voor fusarium en vervolgens m’n hele perceel aansteken waarop ik de hele winter 
kan genieten van de geur van rotte uien in de schuur. Daar heb ik geen zin in.

Dus ik heb een mobiele watervoorziening nodig, die meebeweegt met de koeien, 
de onvermijdelijke structuurschade netjes verspreid over het perceel en ‘s winters 
niet kapot vriest.
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De mobiele watervoorziening (MWV) zoals te zien op afbeelding 3 is een 
combinatie van een wiedbed, een zonnedrinkbakken en ‘n oude drainspuit. Het 
frame zorgt voor een spoorbreedte van 3,2 zodat ik op m’n rijpaden kan blijven en 
de structuur helemaal niet bederf met verplaatsen. Aan beide kanten van het 
apparaat bevinden zich drinkbakken. 

Door het eigen gewicht van de machine kunnen de waterbakken in verhouding 
klein blijven, ze worden niet snel door de koeien omver gedrukt. De ruime wielbasis 
en spoorbreedte zorgen voor een goede horizontale vlakstelling. Zonnepaneeltje 
voor stroom en Kees is klaar. Een tyleenslang van 250m op de haspel zorgt ervoor 
dat ik overal, ook bij de buurman, vanaf een vaste waterleiding bij de kavelpaden 
het land in kan met de MWV. 

water-‐
leiding

haspel

waterbakken

zonnepaneel

graas-‐
richting

Afbeelding 3: MWV

De achterdraad verzet ik gelijk met het ophalen van de koeien. Op dat moment 
moet ook de MWV verzet worden. Het verzetten is kinderspel met een elektrisch 
wielmotortje op zonnestroom. Als je de waterleiding bij ‘t kavelpad afsluit voordat je 
de koeien ophaalt is de MWV bijna leeggedronken voor ‘t verplaatsen. En voor 
verplaatsen naar een ander perceel kan ik ‘m natuurlijk zo in de hef hangen. 

Omdat je soms in twee percelen tegelijk wilt weiden en vaak alvast iets klaar wilt 
zetten voor de volgende dag moet ik minimaal twee MWV’s hebben. 

Totale investering voor twee stuks,  € 3.200,-  Kosten / jaar: € 800,-

4.2.5. Bemesting Gras-Klaver

De bemesting van de gras-klaver percelen is voor ongeveer de helft van de percelen 
gericht op vroege groei van gras zodat ik al wat groeiverschillen aanbreng en dus 
groeitrappen. Deze bemesting bestaat uit een gift van 11 kuub drijfmest per ha. zo’n 
37 kg effectieve stikstof, dat is volgens berekeningen met NDICEA ruim voldoende 
om aan de behoefte te voldoen en past ook mooi bij m’n mesttank: 11 kuub per 
hectare is een tank per rondje dus geen onnodig heen en weer rijden.

De klavers in het gras hebben volgens mij niet veel last van deze bemesting omdat 
klaver in het voorjaar niet zo actief is en de drijfmest alweer ‘weg’ is als de klaver 
echt aan de gang gaat. Ik verwacht weinig concurrentie dus. Ook verwacht ik weinig 
negatieve effecten op de beworteling omdat de gift zo gering is.

Naast de drijfmest strooi ik nog koepost - compost van vaste koemest, houtsnippers 
en groente afval - over de gras-klaver, met name daar waar er in de jaren die volgen 
andere gewassen geteeld gaan worden. Met de koepost wil ik vooral het 
bodemleven voeren en organische stof toevoegen.
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4.3. Geconserveerd Gras

Wanneer de koeien even geen gras op kunnen halen moeten ze bijgevoerd kunnen 
worden. Ik moet dus ruwvoer conserveren. 

4.3.1. Geen Kuil

Ik kan de wereld aan gewassen gaan conserveren; snijmais, snijgraan, sorghum en 
zelfs zonnebloemen. Voor al deze gewassen geldt dat ze een concurrerende positie 
ten opzichte van gras-klaver en voedselgewassen hebben in m’n bouwplan. De 
(late) oogst van deze gewassen zorgt ook voor structuurschade omdat de 
gewassen gehakseld moeten worden en de gemiddelde veldhakselaar 
tegenwoordig minstens 16 ton weegt. 

Alleen al vanwege ‘t voorgenoemde zou ik graag gras conserveren en voeren. Dan 
volgt de vraag; hoe het gras te conserveren? 

Kwaliteitsverlies
Het belangrijkste bij het conserveren van gras is, denk ik, de kwaliteit van het gras 
dat je voert. Onderdeel hiervan is het beperken van kwaliteitsverlies. Dit begint bij 
het veldwerk, zie ‘t hoofdstuk mechanisatie, maar ook de manier van bewaren speelt 
een rol. 

Als ik (zelf) een rijkuil maak, ik rij ‘m goed aan, er zit zon in en ik sluit alles goed af 
dan krijg ik een heerlijke kuil. Ga ik dan voeren dan moet ik zorgen voor voldoende 
voersnelheid en ik heb geen last van broei. Maar ga ik af en toe bijvoeren dan haal 
ik die gewenste voersnelheid niet, dat betekent dat ik vaak de kuil moet openmaken 
en afdichten en met name dat laatste ook heel zorgvuldig moet doen. 

Nu zou ik ook in balen kunnen kuilen. De kuil mag dan iets droger zijn, voersnelheid 
is nooit een probleem en verschillende partijen kan ik apart voeren. Maar alle plastic 
rond de balen geeft een boel vervelend werk in de winter en veel afval. En laat ik nu 
aan beide, maar vooral dat laatste, een ontzettende hekel hebben. Daarnaast is deze 
manier van kuilen behoorlijk duur. 

4.3.2. Dus Hooi

Een andere optie is het maken van hooi. Het voeren van hooi heeft een positieve 
invloed op de kwaliteit van melk en dus de zuivelproducten. Zo heeft ‘hooimelk’ 
onder meer een hoger gehalte omega 3 12vetzuren, heerlijk toch? Ook heeft de 
kaasmaker minder last van boterzuur in de kaas en bevatten rauwmelkse producten 
van hooimelk minder vaak listeria bacteriën. En natuurlijk ruikt hooi ook nog eens 
heerlijk!

In de zomer heb ik vast wel een periode goed weer waarin ik baaltjes hooi kan 
maken. Kleine baaltjes, want grote balen hooi persen is lastig. De kans op broei is in 
een grote baal hoger, dus moet je veel op ‘t land drogen en dus is er veel 
kwaliteitsverlies door het vele schudden en de lange veldperiode. 

Dan moet ik dus ‘t hooi in de schuur gaan drogen. Minder kwaliteitsverlies door een 
kortere veldperiode en minder risico op broei. Maar dan is de vraag, is het rendabel 
om hooi te drogen? 
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Kosten Indicatie
Voor het berekenen van de kosten van de hooidrogerij neem ik prijzen over van het 
verslag ‘Hooidrogerij’ van Brigitta Hogenboom. Zij gaat uit van een drogerij van 380 
m2. Dat is veel meer dan dat ik nodig en dus ga ik er vanuit dat mijn kosten niet 
hoger zullen zijn. 

GEBOUW INSTALLATIE

oppervlak m2 400 hooikraan € 28.400

vervangingswaarde / m2 € 150 luchtontvochtiging € 24.926

vervangingswaarde € 60.000 overige installatie € 9.500

jaarkosten € 3.000 jaarkosten € 4.841

In bovenstaande tabel worden de totale kosten en jaarkosten weergegeven van m’n 
hooidrogerij. Uitgaande van 10% restwaarde en 3% onderhoud en verzekering voor 
de hooidroog installatie en een afschrijving over 20 jaar en 1% onderhoud op het 
gebouw. 

De totale investering ligt rond de € 120.000, de kosten per ton DS zijn € 50,42. Hierin 
zijn de kosten voor gebouw, de mechanisatie voor het drogen en stroom voor 
drogen meegenomen maar geen arbeid gerekend. 

Ter vergelijking, als ik alle hooi in balen zou laten persen en droog wil bewaren ben 
ik € 51,60 per ton DS kwijt, en dan reken ik geen verwijderingsbijdrage voor ‘t plastic. 
De jaarlijkse kosten voor het bewaren in een rijkuil zijn wel aanzienlijk minder, 
ongeveer 20% van de kosten van hooi.

4.4. Granen

In de melkput kan ik geplet graan voeren. Dit doe ik om de koeien naar de melkput 
te lokken en om een klein beetje te kunnen bijsturen in de energievoorziening voor 
de koe.

Het graan dat ik voer teel ik niet zelf. Ik vind het zonde om op mooie ijsselmeerklei 
voergraan te verbouwen, ik kan immers ook baktarwe of spelt of ander 
hoogwaardige granen telen. Een collega van mij, Roos, teelt op ‘t zand bij Arnhem 
triticale om te voorzien in haar stro behoefte. Het bijproduct van deze teelt kan ze 
zelf niet helemaal benutten, dus koop ik van haar een beetje triticale. Omdat graan 
een relatief hoog soortelijk gewicht heeft en dus efficiënt vervoerd kan worden vind 
ik de afstand Arnhem-Biddinghuizen acceptabel. Regionaal krachtvoer!

Omdat ik met een draaimelkstal melk kan ik redelijk eenvoudig iedere koe 
automatisch en individueel voeren. Standaard krijgen de koeien sowieso een halve 
kg lokvoer per melkbeurt. Dit is de kleinst verstrekbare hoeveelheid. 

Gedurende de lactatie kan ik dus per koe per dag bepalen hoeveel geplet graan ik 
wil voeren. De minimale hoeveelheid is zoals gezegd een halve kg per dag, de 
maximale hoeveelheid die ik wil verstrekken is 5 kg per dag. 

De koeien moeten voornamelijk op gras kunnen produceren, als ze meer dan 5 kg 
graan nodig hebben dan horen ze misschien niet thuis op mijn bedrijf en moet ik 
niet verder fokken met deze dieren.

De hoeveelheid graan bepaal ik aan de hand van de melkgift, conditiescore en de 
mest. Aan de mest kan ik vooral goed zien hoe ik de pletter af moet stellen. 
Intensief pletten maakt het graan onbestendiger dus sneller beschikbaar, lichtjes 
pletten maakt het langzamer beschikbaar en zeef ik hele korrels uit de mest dan 
weet ik dat m’n pletter kapot is.
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5. Diergezondheid

Voorkomen zou beter zijn dan genezen.

De meest relevante gezondheidsproblemen die ik verwacht tegen te komen zullen 
voeding gerelateerd zijn. Ik verwacht dat omdat ik weinig verstand van voeding heb 
en dus weinig preventieve stappen ondernomen heb op dit gebied. 

Problemen die ontstaan zijn door fouten in huisvesting of door te veel stress 
verwacht ik niet direct, hier heb ik nadrukkelijk wel over nagedacht. 

5.1. Mogelijke Problemen

5.1.1. Voeding

Klaver is heel belangrijk binnen het bedrijf, als stikstofmotor. Maar als akkerbouwer 
zie ik misschien graag meer klaver dan ik als veehouder zou willen. Want door te 
veel klaver verhoog ik bijvoorbeeld het risico op trommelzucht en krijgen de koeien 
nog meer onbestendig eiwit aangeboden. Door o.a. rolklaver en cichorei en 
misschien in de toekomst zelfs esparcette in te zaaien kan de opname van tannine 
verhoogd worden en dus een deel van dit probleem verholpen.

Om voldoende energie voor pens-bacteriën aan te bieden zodat het eiwit benut kan 
worden, voer ik geplet graan bij. Als ik dat te veel voer verhoog ik wel het risico op 
pensverzuring, met name als de gras of hooi opname door weer of andere 
omstandigheden niet normaal is.

In de winter, als de koeien droog staan, voer ik kali-rijk gras en stro van eigen, 
kalirijke, bodem. Ik ben heel blij met een goede kalivoorziening voor m’n aardappels 
en peen, maar loop wel het risico dat de droge koeien te veel kali opnemen en dus 
te weinig magnesium. Door veel klaver-hooi te voeren krijgen de koeien hopelijk 
toch voldoende magnesium en vitamine D binnen. Mocht dat niet afdoende zijn dan 
moet ik speciaal droogstands hooi gaan maken van schrale percelen. Dan voorkom 
ik toestanden met melkziekte en zucht.

5.1.2. Klauwproblemen

Klauwproblemen kunnen door ‘fouten’ in de voeding van koeien veroorzaakt 
worden, maar ik denk dat ook de huisvesting een grote(re) invloed heeft. Ik probeer 
de klauwen van de koeien dus zo min mogelijk te belasten.

Dit kan onder andere met een korte melktijd en dus geen lange tijd staan in de 
wachtruimte en door de koeien na het melken niet vast te zetten. Ze kunnen dan 
naar behoefte rust nemen. De vloer in de stal is bijna volledig dicht, weinig roosters, 
spleten of gaten. Op de plekken waar koeien scherp draaien of veel staan leg ik 
rubber. Ook bij het weiden zal ik in het voorjaar, als de koeien net gekalfd hebben 
en nog een beetje fragiel zijn, vooral de percelen dicht bij huis beweiden. 

Door met de natuur mee te werken probeer ik zoveel mogelijk gedoe te voorkomen.  
Ik denk dat er veel kleine ‘dingen’ zijn die me kunnen helpen. Een voorbeeld hiervan 
is het drachtig krijgen van koeien binnen het voorjaarsafkalvende systeem; door 
minder eiwit in het zomergras is de vruchtbaarheid in de dekperiode net iets beter.
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5.1.3. Uiergezondheid

Een van de grootste problemen op m’n antibiotica-vrij bedrijf wordt misschien wel 
mastitis. Het is niet eenvoudig om te zeggen wat ik aan die mastitis ga doen omdat 
er, volgens mij, vele oorzaken voor kunnen zijn. 

Ik probeer m’n koeien gezond te voeren, met hooi bijvoorbeeld, en niet al te veel te 
laten produceren met weinig krachtvoer. Omdat ik alleen graan als krachtvoer geef 
en in m’n bodem ook weinig sporenelementen voorkomen - zie bodemanalyse - 
kunnen de koeien een tekort aan sommige elementen krijgen wat bijvoorbeeld 
nadelig kan zijn voor de weerstand13. Deze tekorten wil ik gaan aanvullen door 
mineralen en/of kruiden bij te voeren in de melkstal.  

Naast voeding denk ik dat ook de huisvesting een grote invloed heeft op de 
uiergezondheid. In een ruime, schone en frisse stal waarin de koeien weinig stress 
ervaren wordt de weerstand van de koeien niet verminderd. 

Maar ook de invloed van de boer(in) mag volgens mij niet onderschat worden. Een 
goede mens-dier relatie, low-stress stockmanship in goed nederlands, heeft ook een 
positief effect op ‘t celgetal.14

Naast stress is natuurlijk ook de infectie een factor die ik in de gaten moet houden, 
een goede hygiëne dus, maar ook de werking van de melkmachine moet optimaal 
zijn.
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6. Afzet

Voor het maken van kaas of het uitbenen van kalveren acht ik mezelf 
bijzonder ongeschikt. 

6.1. Melk

Grote coöperatieve melkfabrieken spreken mij niet zo aan. Als klein boertje tussen 
een hele berg (gangbare) boeren met omhooggevallen bestuurders moet ik maar 
hopen dat mijn belangen overeen komen met die van de massa. 

Daarnaast zorgt de centrale structuur van een dergelijke organisatie niet direct voor 
rurale werkgelegenheid, iets wat ik met het oog de leefbaarheid van het platteland 
wel van belang vind.

Ik vind het ook leuk om als bedrijf je eigen consumenten-producten te maken, maar 
zoals eerder vermeld denk ik dat ik niet zo goed ben in het maken van kaas en 
dergelijke. Daarnaast heb ik het druk genoeg, ik moet dus iemand hebben die de 
kaas voor mij maakt. 

Nu kan ik iemand in dienst nemen die kaas en kefir gaat maken, maar dan moet ik 
alsnog zelf het risico dragen. Ik moet dan of veel vertrouwen hebben in mijn 
autodidactische en/of ervaren werknemer of me zelf gaan verdiepen in het 
verzuivelen om zo m’n medewerker te kunnen opleiden en ondersteunen. 

Voor beide mogelijkheden voel ik weinig, het lijkt me leuker als ik de melk kan 
verkopen aan een mede-ondernemer op de boerderij die er vervolgens 
zuivelproducten van maakt. Mijn buurman heeft een boerderijwinkel, dus daar 
kunnen ‘onze’ producten ook mooi vermarkt worden. 

Door de verzuiveling uit handen te geven loop ik misschien wel wat geld mis, maar 
ik hoef me ook nergens druk om te maken en ik loop weinig risico. Natuurlijk moet 
ik wel goede afspraken maken met de zuivelaar over de afname van de melk en we 
moeten qua idealen omtrent landbouw, economie en voeding natuurlijk ook een 
beetje convergent zijn.  

De vergoeding voor m’n melk heb ik voor ‘t economische deel van het EWS 
gelijkgesteld aan de huidige melkprijs.

6.2. Vlees

Eigenlijk geldt voor vlees hetzelfde verhaal als voor melk. Een jonge en of startende 
ondernemer zou, misschien in combinatie met een deeltijdbaan bij mij, er mooi een 
vleesveetak op nahouden. Dit is typisch een bezigheid voor een beginnende 
ondernemer omdat er weinig startkapitaal nodig is, helemaal als ik pas na slachten 
mijn input, dieren en evt mechanisatie en voer, vergoed krijg.
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7. Gebouwen

Als je de ideale koestal tekent, heb je echt geen potlood nodig.

Op het bedrijf zijn momenteel 4 bedrijfsgebouwen, op een bouwblok van 1 hectare, 
maar er is een vergunning voor het uitbreiden naar 2,5 hectare bouwblok.

7.1. Melkveestal

Je hoort veel mensen zeggen dat koeien toch eigenlijk, als ze mochten kiezen, het 
liefste vertoeven in een ronde stal. Het enige voordeel van een ronde stal is volgens 
mij het ontbreken van hoeken waardoor er in geval van een (dreigend) conflict altijd 
een uitweg is voor de koe die de behoefte voelt om zich te distantiëren van zo’n 
conflict. Bouwkundig gezien is een ronde stal natuurlijk hopeloos, en zodoende 
vond ik een afgeronde rechte stal altijd een prima alternatief. 

Maar ik waai graag met alle winden mee dus ik ben ‘s gaan tekenen. Ik zag dat een 
ronde stal, mits de spanten aan de buitenkant bij het voerhek geplaatst zijn en het 
midden van de stal geheel vrij is van obstakels, wel kan werken. 

Wanneer koeien aan de buitenkant van de stal gevoerd worden en in het midden 
kunnen herkauwen lijkt de situatie in de stal, als je door je wimpers kijkt, wel een 
beetje op hoe een kudde ‘buiten’ in een weiland zich kan gedragen. Tijdens het 
grazen zoeken de koeien de ruimte om zich vervolgens terug te trekken en bij elkaar 
te gaan liggen herkauwen. Dat kan in deze stal ook. Een grotere schets van de stal is 
als bijlage toegevoegd.
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7.1.1. Pot

De pot in ‘t midden van de stal is volledig vrij van obstakels, koeien hebben ruimte 
aan alle kanten. Enkel bij de ingang van de wachtruimte en de uitgang naar de wei 
staan twee muren waarachter de waterbakken zich bevinden. Maar ook hier hebben 
koeien altijd de mogelijkheid tot uitwijken.

De koeien hebben 8 m2 ligruimte in de pot en als je de loopruimte ook meerekent is 
er voor iedere koe in deze stal 13,5 m2 ruimte.

Tussen de mestgang en de pot zit ‘n drempeltje van 10 cm hoog. Hierdoor moeten 
de koeien de poten even optillen waardoor ‘t meeste stro van de poten valt. Bij de 
terugloopgang is de drempel afgevlakt zodat ik met een trekker, shovel of kraan de 
stal in kan voor ‘t uitmesten. De pot zelf is niet diep, de maximale hoogte is zo’n 35 
cm. Dit betekent dat ik ruim 3x per jaar moet uitmesten als ik 6 kg stro / koe / dag 
strooi. 

De pot is dus helemaal open, dit kan een nadeel zijn bij het drijven van de koeien 
naar de wachtruimte. Als ze allemaal dwars door de ligruimte lopen dan heb ik niet 
genoeg aan 6 kg stro per dag. Wellicht is er dus een stroomdraadje nodig tijdens het 
ophalen van de koeien om alles in goede banen te leiden. 

7.1.2. Vreetruimte

Omdat de stal rond is kan ik geen mestschuif gebruiken om de drijfmest die achter 
het voerhek ligt op te ruimen. Da’s een groot nadeel van de ronde stal, je moet met 
een trekkertje en mestschuif tweemaal daags de mest naar de put onder de 
wachtruimte schuiven. 

Voordeel van deze ronde mestgang; de looplijnen zijn erg kort. Ik heb 85 ruime 
vreetplekken in een straal van 15 meter. En de koeien staan tijdens het vreten altijd 
lekker met de neus in de frisse wind. 

Vreetbuis
Eigelijk ben ik geen fan van een vreetbuis, maar omdat de constructie erg simpel, 
open en goedkoop is heb ik er toch voor gekozen. De simpele constructie is 
mogelijk door de buizen aan de spanten te bevestigen. Dit kan niet zo eenvoudig 
met een voerhek omdat de afstand tussen de spanten dan aangepast moet worden 
aan de voerhekken, of andersom. De buis geeft de koe een vrij blikveld, ze kan 
eventueel gevaar aan zien komen en gaat dus niet preventief uit het vreethek 
omdat ze een koe aan hoort komen die misschien wel eens hoger in rang zou 
kunnen zijn. Ook ranglage koeien zullen dus redelijk ongestoord kunnen vreten.

Nadeel van een buis is de bijna onvermijdelijke kale plekken in de nek. Als je de buis 
wat verder weg zet heb je weer allemaal kleinere koeien die onder de buis 
doorgaan. Als de kalveren bij de koeien lopen is ‘t helemaal feest. 

Een voergoot vind ik geen optie, het ontsnappen is dan wel verholpen maar het 
open karakter van de stal verdwijnt grotendeels en ik moet vaker gaan voeren 
omdat er minder volumineus voer zoals hooi in een voergoot bewaard kan worden.  

Ander nadeel, van buizen maar eigenlijk van alle stalen systemen, is dat je af en toe 
een hoorn verliest doordat de koeien te snel met de kop bewegen tijdens 
uitwijkmanoeuvres. 

Totdat ik een voerhek systeem heb bedacht waarbij de koeien niet in de buurt van ‘t 
hek komen blijf ik dus bij een vreetbuis..
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Water
Omdat water en potstallen niet goed samengaan heb ik de waterbakken op de 
mestgang en achter een muurtje geplaatst. De ruimte tussen voerhek en waterbak is 
hier maar 4,5 meter. Dat is veel te weinig als er koeien staan te vreten dus zijn de 
waterbakken bij de wachtruimte en de weide uitgang gesitueerd. Zo ontstaat extra 
ruimte rond de waterbakken en een goede spreiding in de stal. Bij de wachtruimte 
ontstaat zelfs zoveel ruimte dat er nog wel een borstel bij opgehangen kan worden.

Het water dat opgewarmd wordt door de voorkoeler wil ik gaan gebruiken als 
drinkwater. Het opgewarmde water is prettig voor de koe, de temperatuur in de 
pens zakt niet ineens. Na het melken hebben de koeien vaak een grote behoefte aan 
water, aan het einde van de terugloopgang kunnen ze voorzien aan die behoefte.

In de winter, als de koeien droogstaan, heb ik natuurlijk geen voorkoelwater. Omdat 
de stal nogal open is heb ik sowieso een rondpompsysteem met warm water nodig 
om te voorkomen dat de waterleiding bevriest. Dit systeem kan ik in de zomer dus 
mooi gebruiken voor het voorkoelwater.

7.2. Melkstal

De melkstal lijkt van buiten gelijk aan de grote koestal. De indeling binnen is volledig 
ontworpen rondom de looplijnen van de koe en de melkmachine. 

7.2.1. Wachtruimte

De wachtruimte waarin de koeien voor het melken gedreven kunnen worden heeft 
een oplopende vloer. Hierdoor zijn de koeien geneigd met de kop richting de 
ingang van de melkput te lopen en staan. Er is gemiddeld  2 m2 vloeroppervlak per 
koe in de wachtruimte. Ik denk dat dit voldoende ruimte geeft voor ranglage koeien 
om zich op de achtergrond te houden. De ranghoge koeien staan immers vooraan 
op ‘n kluitje ongeduldig te wachten tot ze gemolken worden.

Aan ‘t einde van de wachtruimte worden de koeien verenkeld door een 
trechtervormige constructie. De koeien lopen hier tussen twee wanden die in een 
hoek van 30o ten opzichte van elkaar staan. Door deze hoek krijgen koeien in het 
gedeelte waar ze nog naast elkaar kunnen staan de ruimte om weg te stappen. Even 
verderop kunnen de dieren niet meer naast elkaar staan en kunnen ze ook niet meer 
belaagd worden vanaf de flanken.

Wanneer de koeien verenkeld zijn lopen ze in een gecurvde gang met een 
binnenradius van 4,8m. Hierdoor kunnen de koeien altijd twee koelengtes voor zich 
kijken. Ze zien hun voorgangers en lopen hier instinctief achteraan. 

7.2.2. Melkmachine

Ik heb gekozen voor het melken in een draaimelkstal. Deze keuze is niet gebaseerd 
om mijn persoonlijke voorkeuren als melker, die gaan namelijk uit naar een 
swingover zij aan zij melkstal. Maar een draaimelkstal geeft rust. Niet voor de 
melker, die moet de hele tijd heen en weer lopen, achter zich kijken en alles 
draaiende houden. De stal geeft rust voor de koeien. Een open tandem heb ik altijd 
gewaardeerd. Het melken is gemoedelijk, je ziet de hele koe en er is individueel 
koeverkeer en rust. Maar de capaciteit is hopeloos, het schoonmaken onhandig en 
de hele toko neemt veel te veel ruimte in.

Melken mag volgens mij niet veel langer dan een uur duren. Duurt het melken 
langer dan staan de laatste koeien in de wachtruimte veel te lang op ‘t beton en de 
melker veel te lang in de put. Een draaimelkstal combineert capaciteit met 
individueel koeverkeer, en daar was ik naar op zoek.
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7.2.3. Separatie

Zoals in de schets van de melkstal, toegevoegd als bijlage, te zien is worden de 
koeien na een melkrondje door de enkele gang terug naar de stal geleid. In deze 
enkele terugloop kan ik zeer eenvoudig automatisch koeien separeren. Dit vind ik 
een van de belangrijkste functies van de melkstal. Eén persoon kan melken en 
daarna alle veeverzorgende taken uitvoeren. 

Er is ruimte voor 5 grote strohokken (23m3) en een ruimte voor dekken of 
behandelen van koeien. Vanuit de separatieruimte kun je in je eentje een stier bij de 
koe laten zonder bij de stier in het hok te komen. Ook een koe in een strohok sturen 
kan iemand in z’n eentje doen.

7.3. Hooidrogerij

Door het jaar heen moet ik ruim 160 ton hooi drogen. Daar heb ik ongeveer 400 m2 

schuur voor nodig, waarin ik het hooi tot 5 meter hoog op kan slaan. De schuur 
bestaat uit een overdekte laad- en losplaats, hooivakken en een xy-kraan in de nok. 

gebouwen

erfverharding

erfbeplanting32

 Gebouwen

1 koestal

2 hooidrogerij

3 afdak

4 kistenbewaring

5 eendenstal

1

4

5

De laad- en losplaats heb ik gecreëerd door afdak tussen m’n kistenbewaring en 
hooidrogerij te plaatsen.

7.3.1. Droogvakken

Het drogen gaat gebeuren in een box van 100 m2 waarin per keer maximaal 17 ton 
hooi, dus ruim 5 ha, gedroogd kan worden. Het drogen kan, afhankelijk van ‘t 
product en het weer binnen 24 uur klaar zijn of tot wel drie dagen duren.

De kunst is natuurlijk om zo met zo min mogelijk elektriciteit, en dus zoveel 
mogelijk met drogende buitenlucht, te werken. Het rendement wordt verhoogd als 
de buitenlucht voorverwarmd wordt. Dit kan natuurlijk met een kachel, maar ik ga 
lucht onder op het dak opgestelde zonnepanelen aanzuigen en zo de lucht 
opwarmen en de zonnepanelen koelen. Dit kan wel 50% van de kosten besparen.

Nadat het gras hooi geworden is kan het overgeladen worden in boxen voor langere 
bewaar. Door deze boxen niet al te groot te maken kan ik verschillende partijen met 
verschillende voederkwaliteiten apart opslaan en dus apart voeren.
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7.3.2. Kraan

Een Oostenrijkse hooikraan is een belachelijk dure machine die het grootste deel 
van ‘t jaar werkloos in je schuur hangt. Inschuren met een hooiblazer en uitschuren 
met een voorlader of verreiker of iets dergelijks is wat betreft investering en 
onderhoud veel interessanter. 

Maar als ik met ‘n hooiblazer ga werken dan moet ik alle hooi met ‘t vorkje de pijp in 
werken en kan ik het hooi dat eenmaal naar binnen geblazen is niet meer 
verplaatsen. Met een aangepaste stortbak kan ik het inschuren wel mechaniseren 
maar het ‘lasagne effect’ blijft een nadeel. De verschillende kwaliteiten hooi komen 
bovenop elkaar te liggen en er is bijna geen mogelijkheid tot selectie. 

Ook moet een vak helemaal leeg zijn voordat er weer nieuw hooi opgeborgen kan 
worden, de hele bewaring moet belucht kunnen worden en bij het in- en uitschuren 
moet je de hele toko afbreken en opbouwen. Een kraan heeft dus de voorkeur.

In Oostenrijk is een redelijke tweedehands markt voor hooikranen, daar moet ik dus 
maar iets vandaan halen om de kosten wat te drukken.  

7.4. Eendenstal

In de voormalige eendenstal ga ik voornamelijk gebruiken als winterstalling voor 
machines en jongvee. Hiervoor hoef ik eigenlijk alleen een extra ingang te creëren 
voor de kalveren en een muurtje te metselen. 
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8. Mechanisatie

Als de koeien zelf het gras ophalen en de mest wegbrengen, 
heb ik bijna geen mechanisatie nodig, toch?

8.1. Onbereden Teeltbedden

Voor een uitgebreide verantwoording van deze teeltmethode verwijs ik graag naar 
mijn onderzoek naar CTF. 15 De belangrijkste redenen voor het gebruik van de 
onbereden teeltbedden zal ik kort toelichten.

Omdat er significant minder structuurbederf is liggen de opbrengsten op onbereden 
gronden hoger dan gemiddeld. Per gewas is de meeropbrengst verschillend.  De 
belangrijkste meeropbrengst wordt natuurlijk gehaald in gewassen die gevoelig 
zijn voor structuurbederf. Voorbeelden zijn spinazie: 40% meeropbrengst, kool 8%, 
erwten; 30%, granen; 8-13%, uien; 10%.

Daarnaast is er nog winst in kwaliteit. Voorbeeld is minder sclerotinia in witlof 
doordat er langer zonder gewasschade geschoffeld kan worden. De onkruid-
bestrijding is gemakkelijker en onkruiddruk minder. Het aantal werkbare dagen is 
groter en er kunnen eenvoudig meerdere bewerkingen gecombineerd worden.

Voor de teelt van gras-klaver an sich wegen de voordelen niet op tegen de extra 
kosten voor het aanpassen van de mechanisatie en het in eigen beheer uitvoeren 
van de werkzaamheden. Toch ga ik ook de werkzaamheden op en rond de gras-
klaver vanaf de rijpaden uitvoeren, omdat ik denk dat dit systeem consequent 
toegepast moet worden. Er wordt vaak gezegd, als je gras maait is het droog, dan 
verdicht je de bodem niet zo erg. Dat is gedeeltelijk waar, maar omdat de bedden 
nooit bereden worden denk ik dat ze juist wat eerder verdicht raken, terwijl ik net 
m’n best gedaan heb voor een mooie structuur. 

Stel dat ik niet met breedspoortrekkers wil werken, dan moet ik een aparte trekker 
aanschaffen om te maaien, harken en oprapen. Omdat ik voor de akkerbouwtak wel 
breedspoortrekkers gebruik staat de ‘maaitrekker’ de rest van het jaar in de schuur te 
roesten. Logischer is het dan om een loonwerker in te huren, maar die komen dan 
met een veel te zware trekker en een ongeschikte maaier, ook niet ideaal. 

Vandaar dat ik denk dat gras-klaver teelt op onbereden teeltbedden goed is voor 
bodem, gras en uiteindelijk ook voor de boer.  

8.2. Werktuigencoöperatie 

Voor de groenteteelt en voederwinning maak ik gebruik van mechanisatie die ik 
deel met mijn buurman. Dit doen we omdat we beiden telen op onbereden 
teeltbedden. Door samen te werken smeren we de extra kosten die aan het 
systeem verbonden zijn uit over een groter areaal. Hierdoor verlagen we de kostprijs 
en zijn we beter gemechaniseerd.
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Veel van de werkzaamheden op en rond het grasland wil ik ook vanaf de vaste 
rijpaden uitvoeren. Al deze werkzaamheden voer ik dus zelf uit met de gedeelde 
mechanisatie. 

8.2.1. Grondbewerking & Zaaien

Gras-klaver zaai ik in op twee momenten, na pootaardappels en als onderzaai in 
graan. Na de aardappels volstaat een grondbewerking met vleugelcultivator of 
schijveneg. Voor het zaaien in graan is vanzelfsprekend geen grondbewerking van 
toepassing. Ik ga hier tijdens de laatste keer schoffelen gras-klaver inzaaien in 
dezelfde werkgang.  

Voor het zaaien van gras-klaver heb ik een speciale dubbele Fiona nokkenrad-
zaaimachine16. Dit is vooral handig bij het zaaien van gemengde groenbemesters, 
zoals haver-klaver. De haver mag in dat geval iets dieper gezaaid worden als de 
klavers. Dat kan met deze machine.

Ook bij het zaaien van gras-klaver is deze machine handig, hoewel de gewenste 
zaaidiepte van het gras en de klaver redelijk overeenkomt. Door de gescheiden 
zaadbakken krijg in namelijk ook een zeer gelijke en exacte verdeling van de klaver. 
Dit omdat er geen sprake is van ontmenging in de zaadbak. Dit scheelt veel werk, ik 
hoef het zaad niet voor te mengen en kan een grote hoeveelheid zaaizaad 
meenemen en dus lekker vlot zaaien. De paden zaai ik ook in met gras, maar niet 
met klaver. Het berijden overleeft de klaver toch niet. 

8.2.2. Hooibouw

Maaien ga ik ook vanaf de rijpaden doen. Met een front-schijvenmaaier van 3,20 m 
en een getrokken schijvenmaaier ook van 3,20 m kan je twee bedden in een 
werkgang maaien. De maaiers zijn beide voorzien van rollenkneuzers. Deze 
kneuzers zijn vriendelijker voor het klaverblad dan vingers. Een maaier met dubbele 
messenbalk is natuurlijk nog vriendelijker voor gras en stoppel, maar deze zijn 
helaas (nog) niet in de gewenste werkbreedtes beschikbaar.

Met de brede maaikneuzers en de brede trekkers kan ik het gemaaide gras direct 
breed neerleggen. Dit brede neerleggen direct na het maaien verkort het 
droogproces.17 Het scheelt ook in arbeid en bladverlies, na het maaien hoeft er niet 
direct geschud te worden. De vermogensbehoefte van deze maaiers is wel wat 
hoger, ik moet met een 415 (110 kW) gaan maaien.

Als ik toch moet schudden wil ik wel graag met een brede schudder werken. Als ik 
voldoende capaciteit heb kan ik op het perfecte moment werken, bijvoorbeeld in de 
dauw.

Dan moet ik ‘t gras nog op een ril harken. Mijn opraapwagen op breedspoor kan 10 
ton gras meenemen. Uitgaande van een maaisnede van ongeveer 3 ton DS en 
percelen van 280 meter moet ik dan drie bedden bij elkaar harken om in een rondje 
de opraapwagen (bijna) vol te krijgen. Vandaar dat ik een vrij grote zwadhark nodig 
heb, een model dat twee bedden opraapt was wat capaciteit betreft ook prima 
geweest maar dan moeten er 3 gangen geladen worden en dus onnodig over en 
weer gereden worden. 

De hooibouwmachines zijn onderdeel van de werktuigencoöperatie omdat 
buurman ze ook wil kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het oogsten van 
maaimeststoffen. Uitzondering hierop is de grote opraapwagen.
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8.2.3. Bemesten

Grasland bemest ik zowel met stalmest als met drijfmest. Beide meststoffen kan ik 
vanaf de rijpaden toedienen. Voor drijfmest gebruiken we een Veenhuis mesttank 
met wormpomp en een drievoudige ketsplaat. Niet om zo breed mogelijk te 
bemesten maar om de ‘airtime’ van de mest, en dus het verwaaien te beperken. Ik ga 
er overigens vanuit dat we over 5 jaar wel weer bovengronds uit mogen rijden. Voor 
het uitrijden van de koepost hebben we een Strautmann mestverspreider met 
horizontale strooitafel. 

8.2.4. Transport 

Voor transport van vee, voer, mest of wat dan ook hebben we een JCB Fasttrack, een 
verreiker, heftrucks, platte wagens, beco’s, een mestbak en een oude veewagen.

8.3. Eigen Mechanisatie

Alle werkzaamheden die niet op het land of vanaf de rijpaden gebeuren of voor mijn 
buurman niet interessant zijn voer ik uit met eigen mechanisatie. Mijn buurman 
heeft geen koeien, dus heeft ook geen belang om te participeren in een voerwagen, 
om maar eens iets te noemen.

Oprapen
Vanwege het beweidingssysteem en de manier van conserveren is het 
waarschijnlijk dat er vaak een beetje gras binnengehaald moet worden. De 
capaciteit van de gras-ontvangst is niet zo groot, dus het heeft geen zin om een 
grote opraapwagen te kopen, of een loonwerker in te huren. Je krijgt dan of een 
opraapwagen die de hele tijd moet wachten, of een dikke bult gras op je erf. 

Voeren
Met een blokkendoceerwagen kan ik zowel los hooi, balen en aardappels of koolblad 
voeren. De vrije doorgang is groot genoeg voor veel hooi, de vloer is geschikt voor 
aardappels en koolblad enzo en met de klep kan ik eenvoudig balen oprapen.

Ik heb een relatief klein wagentje nodig, die zijn erg gunstig geprijsd op de 
tweedehands markt. Dit komt door de schaalvergroting in de gangbare landbouw, 
veel boeren denken dat ze meer koeien moet melken en moeten dan ook een 
grotere voerwagen.

Een tweedehands wagen kan ‘t bij mij nog lang volhouden; ik gebruik ‘m niet zo 
intensief. Wel van belang is een weegcel. Dan kan ik eenvoudig maar doeltreffend 
bepalen hoeveel ik bijvoer.

8.4. Kostenvergelijking

Omdat we alle werkzaamheden vanaf de vaste rijpaden willen uitvoeren is het 
inschakelen van een loonwerker niet eenvoudig. Deze moet zijn mechanisatie 
immers ook aangepast hebben. Dit is een van de redenen waarom we in veel 
gevallen kiezen om eigen mechanisatie te gebruiken. 

Om toch een vergelijking te maken kun je uitgaan van 10% extra 
loonwerkkosten.18

8.4.1. Mestverspreider

Voor de kosten van loonwerk ga ik uit van de gegevens in de KWIN. Nu weten ze 
daar zelf ook niet zo goed wat ze willen. De KWIN akkerbouw gaat uit van € 90,- per 
hectare, ongeacht het aantal uitgereden tonnen. De KWIN veehouderij is iets 
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uitgebreider: twee mestwagens van 14-18 ton en een kraan: € 273,- per uur. Ze 
gooien dan 24 ton mest op je land en doen 1,5 ha in een uur.

Als ik zelf mest uit ga rijden doe ik daar wat langer over omdat we slechts een 
strooier van 8 ton hebben. Daarnaast moet ik ook verreiker uren voor ‘t volscheppen 
en een uurloon rekenen. En er moeten nog dieselkosten bij.

LOONWERKER EIGEN MECHANISATIE

KWIN akkerbouw € 99,00 / ha afschrijving & onderhoud € 1,66 / ton

KWIN veehouderij € 200,00 / ha bemesting 20 ton

arbeid uren 4,00 / ha

arbeid uurloon € 28,83 / uur

verreiker € 5,50 / uur

€ 154,02

Ik moet dus op zoek naar een loonwerker die volgens de KWIN akkerbouw werkt, 
da’s het voordeligst. Waarom dan toch zelf uitrijden?

Ten eerste denk ik niet dat je een 18 tons mestwagen goedkoop op breedspoor 
krijgt, de belasting op de banden alleen al is waarschijnlijk te hoog. Je moet dan 
naar een rupsband toe, da’s duur dus gaat het tarief waarschijnlijk omhoog. 
Daarnaast draait de loonwerker dan ook de kopakkers kapot.

Daarnaast is het tarief van loonwerkers gebaseerd op een bouwplan bemesting. Dat 
wil zeggen dat je, bijvoorbeeld in de winter over de vorst, je hele bedrijf in een keer 
bemest. Da’s dus een mooie klus in een slappe tijd: kost niet veel. 

Nu wil ik graag het hele jaar af en toe eens wat bemesten. Dat is voor een 
loonwerker een stuk minder interessant, iedere keer opdraven voor relatief kleine 
stukjes. Ik denk dus dat de kosten voor loonwerk in de praktijk hoger zullen zijn als 
in de KWIN weergegeven. 

Wanneer je zelf gaat bemesten doe je dat dus met een kleinere mestwagen; minder 
kans op verdichting van de grond naast de rijpaden. Je bent flexibeler, niet in 
capaciteit, maar in tijd. En het is natuurlijk leuk werk! 

Wellicht zijn er situaties waar ik ervoor kies om toch een loonwerker in te huren, 
bijvoorbeeld voor het rijden van compost over de vorst over een hele kavel. In dat 
geval moet ik me wel realiseren dat de kostprijs van eigen mechanisatie gelijk blijft 
en dus per ton hoger wordt. 

8.4.2. Balenpers

Voor het persen van stro en gras wil ik gebruik maken van een oprolpers. Een 
grootpakpers vind ik veel te zwaar, die dingen kunnen wel 13 ton wegen.

De KWIN akkerbouw ontkend het bestaan van de oprolpers, maar gelukkig geeft de 
KWIN veehouderij een uurtarief op van € 118,- bij een capaciteit van 17 balen per 
uur. Da’s een stuk goedkoper dan zelf persen, dus ik laat ‘t mooi doen.

LOONWERKER EIGEN MECHANISATIE

balen 17 / uur onderhoud & verzekering € 9,64 / baal

uurtarief € 129,80 / uur arbeid uurloon € 28,83 / uur

€ 7,64 / baal arbeid € 1,70 / baal

€ 11,34 / baal

Ik ga er dan natuurlijk vanuit dat het persen op breedspoor gebeurt, maar daarnaast 
wil ik ook graag dat de balen meegenomen worden naar de kopakker met een baal-
accumulator. Dan hoef ik niet meer over ‘t land te crossen om alle balen op te halen. 
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9. Conclusie

Heb ik m’n idealen een beetje kunnen verwezenlijken en ben ik tevreden?

Een van de belangrijkste wensen die ik heb, is dat ik m’n werk niet als werk in de 
negatieve zin des woords ervaar. Dat ik leuke dingen kan doen met m’n hoofd en 
handen etc. Dat is me wel redelijk gelukt dacht ik zo. Het bedrijf is breed opgezet en 
opgebouwd uit dingen die ik leuk vind, aardappels koeien en machines dus. Mocht 
ik opeens ook interesse krijgen in varkens of bloemen dan kan ik het bedrijf zelfs 
nog uitbouwen. 

Ik wilde ook graag samenwerken met andere mensen, dat heb ik deels ingevuld met 
personeel - twee vaste medewerkers - en deels met mede-ondernemers zoals de 
zuivelaar maar ook m’n buurman. Ook dit zou ik in de toekomst naar behoefte 
kunnen uitbouwen.

Wat ik nog moet onderzoeken is waarom ik doe wat ik doe. Waarom vind ik iets leuk 
en wat wil ik bereiken? Om daar achter te komen heb ik nog wat meer tijd nodig 
vrees ik.
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