30

Productiestijging 31

MELKVEE april nummer 4 2021

Bert Jan Meuleman zag productie melkveestapel flink toenemen

‘Probeer de beste mensen
om me heen te verzamelen’
Bert Jan Meuleman was fulltime vrachtwagenchauffeur, toen hij alsnog besloot
het ouderlijk melkveebedrijf over te nemen. Het bedrijf maakte sindsdien een
schaalsprong en de productie van de koeien steeg fors. De veehouder kan 24/7
een beroep doen op zijn vaste dierenarts en krijgt onafhankelijk voeradvies. De
veestapel is een mengelmoes van Holstein, Noors Roodbont en Fleckvieh.
In tien jaar tijd is de productie op het bedrijf
van de familie Meuleman van 7.800 kilo melk
naar bijna 12.000 kilo melk per koe gestegen.
Bovendien is de veestapel fors in omvang
gegroeid. „Het ging destijds niet lekker met
de kalveropfok, we hadden slappe kalveren”, vertelt Bert Jan (40). „Het belangrijkste
probleem bleek een seleniumtekort. We zijn
extra selenium gaan verstrekken en de droge
koeien gaan enten tegen rota-corona. Dat
hielp uiteindelijk het hele bedrijf door, want
we kregen betere kalveren en daardoor later
ook betere pinken, vaarzen en koeien.”
Wat volgens Bert Jan ook heeft bijgedragen,
is dat zijn vader Egbert in die periode besloot
de veestapel in te kruisen, iets waar de jonge
veehouder aanvankelijk zelf geen voorstander van was. Maar senior was bij zijn keuze
niet over één nacht ijs gegaan. „Hier was
een keer een vertegenwoordiger van Xsires
geweest en zijn folder heeft wel een jaar
lang op de shovel achter de stoel gelegen.”
Aanleiding om uiteindelijk toch met andere
rassen te beginnen, was om een sterkere koe
te krijgen. „Een koe die meer aankan, iets
wat al uit onderzoeken naar voren was gekomen”, aldus Egbert.

Meuleman ging voor de driewegkruising
met Fleckvieh en Noors Roodbont en besloot
aanvankelijk de helft van de veestapel nog
raszuiver te houden. De volgorde van de driewegkruising maakte niet zoveel uit, maar het
was en is volgens Bert Jan wel zaak geen pinken met Fleckvieh te insemineren. Bij het aan
de melk komen waren de mannen nog niet
direct overtuigd van hun nieuwe werkwijze.
Met name de uiers vielen niet altijd mee.

Vrachtwagenchauffeur
Het was niet van meet af aan duidelijk dat
Bert Jan boer zou worden. Het bedrijf was te
klein voor twee man en hij had een volledige
baan als vrachtwagenchauffeur. Tot het jaar
2000 had zijn vader de koeien in een grupstal
gemolken, waarna hij overschakelde naar een
openfrontstal die plaats bood aan zestig koeien. „Het was een low-budgetstal, maar ik ben
er wel blij mee”, stelt Bert Jan. „Vanwege het
open karakter hebben we altijd zicht op de
koeien; ik wil niet meer anders.”
In 2009 werd de stal verdubbeld, waarbij
er een 0+6+0-stal is ontstaan. Hoewel het
melkquotumsysteem toen nog gold, tracht-

ten vader en zoon de stal wel vlot vol te
krijgen. „Dat heeft ons de nodige superheffing gekost”, aldus Bert Jan. Inmiddels telt
de veestapel 110 koeien. „We hebben op 115
koeien gezeten, maar omdat we door een
hogere productie in een hogere fosfaatklasse
zijn gekomen, zitten we nu op 110.” Er is dus
nog iets ruimte voor uitbreiding, maar daar is
het volgens Bert Jan en zijn vrouw Alies ook
mee klaar. „We willen niet groter worden.
Dit is een volwaardig gezinsbedrijf, we willen
zélf boeren”, aldus Alies.
Waar de productie tot dan toe geleidelijk
steeg, maakte die ineens een sprong toen
er twee jaar geleden twee melkrobots in
gebruik werden genomen. Bert Jan toont via
het managementprogramma Veemanager
aan dat de productie in slechts één maand
tijd steeg van gemiddeld 31,1 naar 36,6
kilo melk. „We hadden voorheen een heel
eenvoudige melkstal, we molken rechtstreeks
op de leiding”, zegt Bert Jan. Een melkbeurt
duurde op een gegeven moment echter drie
uur en dat zag met name de jonge veehouder voor de toekomst niet zitten. „Voorheen
konden we de 10.000 kilo melk nooit halen,
we zaten er altijd net onder”, weet Egbert.

De bestaande openfrontstal (rechts) werd in 2009 verdubbeld tot een 0+6+0-stal met diepstrooiselboxen, met daarin een mengsel van gescheiden mest en zaagsel.

Terugverlangen naar de oude situatie doen
de mannen dan ook niet. „We zitten nu op
gemiddeld 3,35 melkingen per koe per dag.”

‘Robot moet niet vol’
Op het moment zijn er 94 koeien aan de melk
(de rest staat droog) en daarmee lijken de robots niet volledig te worden bezet. „Je hoort
wel eens dat de robots vol moeten, maar
ik praat liever over hoeveel melk een robot
produceert.” Meuleman noemt de huidige
bezetting dan ook prima. „Je moet ook iets
ruimte houden. Op deze manier hebben we
niet of nauwelijks haalkoeien.”
Op het bedrijf draaien twee robots van het
type VMS V300 van DeLaval. Vader en zoon
hadden al bijna besloten dat het een ander
merk moest worden, toen ze door de melkstaldealer werden overgehaald om eens naar

het nieuwste type VMS te gaan kijken dat
toen in Friesland draaide. De vennoten raakten overtuigd van de vernieuwde techniek en
prijzen het open-boxprincipe. „Je kunt een
koe helemaal zien en je kunt een vaars geruststellen door ze te aaien, je kunt er zo bij”,
stelt Bert Jan. Hij geeft aan soms een vaarsje
met kleine speentjes te moeten helpen, maar
dat het systeem zich verder redt. „De robot
leest de dieren zelf voor het eerst in, je hoeft
ze niet meer handmatig in te melken.”
Alies wijst erop dat er na enige tijd wel magneetsloten op de robotdeuren zijn aangebracht. Daardoor kunnen de dieren de deuren niet langer open drukken, zodra de brok
op is. „We dachten eerst zonder te kunnen,
maar dat bleek dus van niet.” Wat Egbert is
opgevallen, is dat de koeien vooral rustiger
zijn geworden dan voorheen. „Je gaat anders
met het vee om”, verklaart hij.

Bedrijfsgegevens
Bert Jan (40) en Alies (43) Meuleman houden
met hun kinderen Rolf (12) en Huub (9) een
melkveestapel van 110 koeien in Mastenbroek
(OV). Bert Jans ouders Egbert (64) en Joke (63)
maken tevens deel uit van de vof. Het rollend
jaargemiddelde van de veestapel bedraagt
11.398 kilo melk met 4,05 procent vet en 3,55
procent eiwit. De tussenkalftijd bedraagt 402
dagen en het inseminatiegetal 2,35. Het celgetal ligt rond de 100 en het aantal melkingen in
de robots bedraagt 3,35. De melk gaat naar CZ
Rouveen. Het stiergebruik bestaat uit Hierher,
Vilsberg, Walot, Valens en Inros (Fleckvieh),

Gopollen, Reitan 2, Enger en Hoøen (Noors
Roodbont), Franky Boy en Highway (Brown
Swiss) en Spectre, Nirvana en Malki (HF).
Meuleman beschikt over 37 hectare grond en
teelt daarop alleen gras. „Het liefst zou ik zo
doorboeren met weinig grond, omdat je zo
kunt kopen wat je aan voer past. Met het oog
op de toekomst zie ik het beperkte grondareaal echter als grootste bedreiging voor ons
bedrijf”, aldus Bert Jan. In de omgeving komt
nauwelijks grond beschikbaar en deze is met
80.000 euro per hectare bovendien duur.
Sinds Bert Jan en Alies op het bedrijf wonen,

hebben ze veel vernieuwd. Er staat een nieuwe machineloods en
er is flink in erfverharding geïnvesteerd. Ook was het de bedoeling om de bestaande en onderkelderde jongveestal te verplaatsen, maar nu de bovenbouw weg is, mogen ze de stal niet
elders plaatsen. Het jongvee vanaf vijf maanden gaat daarom
– overigens naar volle tevredenheid – naar een opfokker
in de buurt en komt een maand voor het afkalven weer
terug. De constructie had als voordeel dat er binnen
het fosfaatquotum meer koeien gemolken konden
worden (al werd er 8,3 procent gekort). Toch is het
Meulemans wens om het jongvee in de toekomst
naar huis te halen. Als dat lukt, moet er dus ook
in fosfaatrechten worden geïnvesteerd.

Toen Bert Jan in de maatschap trad, probeerde hij naar eigen zeggen de beste mensen
om zich heen te verzamelen. „Van veearts tot
voerleverancier”, stelt hij. „Ik heb een vaste
dierenarts die ik zeven dagen in de week kan
bereiken. Zij kent het bedrijf en de koeien en
weet wat er speelt en hoe wij als veehouder
zijn. Dit werkt super, je hoeft zo weinig uit te
leggen over hoe je alles doet.”

Onafhankelijk voeradvies
Meuleman maakt ook gebruik van een
onafhankelijke voeradviseur. „Die ben ik op
het spoor gekomen via een workshop van de
melkfabriek over voerefficiëntie. Zijn verhaal
sprak me enorm aan.” De veehouder voerde
altijd ‘van de fabriek’, maar het ruw eiwit
in het rantsoen was veel te hoog. „Onze
toenmalige adviseur zei echter dat een
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De koeien krijgen eiwit aan het voerhek verstrekt en energie via de robots en
krachtvoerautomaten. Daarmee wordt de negatieve energiebalans voorkomen.

overmaat aan eiwit makkelijk boerde, dus
we lieten het zo.” De eerste keer dat onafhankelijk voeradviseur Henry van Ittersum
het bedrijf bezocht, zag hij dat veel koeien
bevangen waren, wat hij linkte aan het
eiwitoverschot. „De koeien krijgen nu eiwit
aan het voerhek en dat wordt aangevuld met
energie via de robot. Nieuwmelkte koeien
krijgen daardoor relatief weinig eiwit, maar
we voorkomen de negatieve energiebalans
door veel energie te voeren. Het ureumgetal
is bij de nieuwmelkte koeien vijf punten lager
dan bij de oudmelkte.” Bert Jan werkt nu
zo’n vijf jaar op deze manier en heeft ervaren
dat de klauwgezondheid een stuk beter is.
„En we hadden altijd een BEX-nadeel, maar
nu een voordeel. Het scheelt ons zo 400 tot
500 ton mest afvoeren.”
Wat Egbert is opgevallen, is dat de nieuwe
adviseur de overall aantrekt en zich tussen de

Op het bedrijf draaien twee DeLaval-melkrobots van het type VMS V300. Bert Jan
roemt het feit dat de robots de dieren zelf de eerste keer inlezen.

koeien begeeft. „Hij kijkt niet naar de koeien
die aan het voerhek staan, maar juist naar de
koeien die liggen. En hij gaat ook met zijn
handen door de mest.” Bert Jan geeft aan dat
veevoer wel ‘je ding’ moet zijn om het zo te
willen. „Hij is echt onafhankelijk. We krijgen
het recept en mogen het verder zelf uitzoeken. Je moet dus mee willen denken, anders
gaat het niet werken.” De eerste les die Bert
Jan kreeg, was om het rantsoen zo constant
mogelijk te houden. „Verder komt hij één
keer per jaar en haalt dan vooral voercomponenten uit het rantsoen, in plaats van ze erin
te laten of nieuwe toe te voegen. Componenten die er van lieverlee zijn ingeslopen, zoals
bijvoorbeeld bicarbonaat door eerdere hitte.”
Meuleman voert een mengsel van 28,7 kilo
graskuil (lasagnekuil van de eerste drie
sneden), 6,4 kilo maïs, 8,5 kilo perspulp, 4,8
kilo bierbostel, 1 kilo maïsvlokken en 0,5 kilo

De derdekalfs Annet 387 (Vitesse × Braut) is een Holstein uit een driewegkruising (HF × NR × FLV × HF). Haar gemiddelde 305-dagenlactatie over drie lijsten bedraagt 11.374 kilo melk met 4,04 procent vet en 3,57 procent eiwit (LW 110).

sojaraap. Daarnaast krijgen de koeien tot 6
kilo krachtvoerbrok in de robot en 3 kilo in
de krachtvoerautomaten elders in de stal.
Ook zit er wat erwtenvezel in het rantsoen,
Bert Jan bedekt er zijn graskuil mee om broei
te voorkomen (zie voorpaginafoto). De veehouder zit getuige de volle rijplaten nog ruim
in het voer. „Ik koop geregeld voer uit de
buurt aan als ik de kans krijg en heb zo nog
een geheel afgesloten zomerkuil van 2019
liggen. Sommige boeren doen de koeien
al vroeg naar buiten, omdat het voer op is,
maar daardoor kun je ook geen nieuw voer
voor de winter maken. Ik vind dan ook dat je
in zo’n geval beter voer kunt kopen.”

Weidegang
De koeien gaan in het weideseizoen naar buiten en kunnen alleen via de melkrobot buiten
komen. De hoogproductieve dieren komen
volgens Bert Jan en Alies veel terug uit de
wei. „’s Middags beginnen ze vaak heen en
weer te lopen. En als ze de mogelijkheid
hebben, gaan de koeien ook graag ’s avonds
naar buiten”, weet Alies. Bij hitte worden de
dieren ’s nachts geweid, al komen ze dan wel
slecht naar de robots.
De koeien gaan ’s ochtends naar buiten en
komen uiterlijk ’s avonds weer binnen. Het
aantal melkingen is evenwel in het weideseizoen niet minder. „Al heb je wel eens
een oudmelkte koe die het wel goed vindt.”
Bert Jan stuurt zijn rantsoen in het weideseizoen bij door minder graskuil te voeren, de
hoeveelheden van de andere componenten
blijven gelijk. „En ik stuur wat met sojaraap.
Bij regen komt er meer eiwit in het gras en
krijgen ze wat minder meel.”
„Erfbetreders maken vaak de opmerking dat
de droge koeien veel te dik zijn”, zegt Bert
Jan. Hij wijt het aan het rijke rantsoen dat
bestaat uit graskuil aangevuld met wat stro
(verhouding 7 op 1) en de laatste weken voor
het kalven tot 2,5 kilo calciumbinder via de
krachtvoerbox. Evengoed ligt het gevaar van
melkziekte altijd op de loer, al heeft Meuleman dat nu goed onder controle door een
speciale werkwijze. „De kalfkoeien gaan in
het strohok als ze moeten kalven en krijgen

Het jongste jongvee bivakkeert in de schuur achter het woonhuis. Vanaf een leeftijd van vijf maanden tot een maand voor afkalven zijn de dieren bij een opfokker.

daar het droogstandsrantsoen. Direct na het
kalven haal ik het droogstandsrantsoen weg
en geef ik de pas gekalfde koe het rantsoen
van de melkgevende koeien. Zodra het kalf
eruit is, komt er namelijk ruimte in de buik,
ruimte die opgevuld moet worden met voer.”
Bert Jan werkt inmiddels twee jaar op deze
manier en heeft sindsdien geen last meer van
melkziekte.
Bij het stijgen van de melkproductie wordt
het lastiger om de koeien droog te krijgen. Het lukt wel, maar Bert Jan en Egbert
noemen het eigenlijk zonde om koeien met
nog een te hoge productie droog te zetten.
„Koeien die je besluit niet meer drachtig te
maken, blijven vaak lang lopen, omdat ze
toch wel op een productie van 26, 27 kilo
melk blijven hangen”, stelt Bert Jan. „Het
insemineren van een koe die 50 kilo melk
geeft, staat je ook tegen”, voegt Egbert toe.
Bert Jan is er dan ook over aan het denken
om de tussenkalftijd bewust te verlengen.

Bert Jan koopt alleen maïs aan die hij op het land heeft zien staan. Daar bovenop
komt een dikke laag perspulp, die hij in de voorverkoop aankoopt.

Jan. „We hebben nu ook hogere slacht- en
nukaprijzen. De kruislingkoeien hebben meer
bij te zetten.” Hij noemt de kruizen ook beter
geworden. „Het kalven gaat makkelijker, ik
heb er tegenwoordig weinig werk meer van.”
Inmiddels zijn er koeien van de derde generatie aan de melk, de Holsteins uit de driewegkruisingen. „Mooie koeien”, zegt Egbert.

Maïsvlokken
Hoewel Bert Jan de laatste jaren minder
buiten de deur werkt, zit hij gemiddeld nog
twee dagen per week als zzp’er op de vrachtwagen, voor Fuite en ForFarmers. Dan geniet
hij van het ‘vrije leven’ en doet hij tegelijkertijd ideeën op. „Zo waren ze twee jaar geleden bij Fuite bezig een fabriek te bouwen om
zelf maïsvlokken te maken. Ik heb eens uitgezocht wat de werking was en aan klanten

gevraagd hoe het bij hun uitpakte, om het
vervolgens zelf thuis in te passen in het rantsoen.” Meuleman zegt dat het BEX-voordeel
onder andere door de maïsvlokken komt.
„Deze stimuleren een goede benutting van
het eiwit van het eigen voer, doordat ze veel
goede en rustige pensenergie bevatten. Het
is goed voor de pensmicroben, die daardoor
veel penseiwit vormen, wat de basis is voor
melkeiwit. Ik voer het nu een jaar en heb 0,1
procent meer eiwit in de melk.”
Tekst: Anne Hiemstra
Beeld: Ellen Meinen

@

Heeft u vragen en/of opmerkingen,
neem dan contact op met de
redactie via redactie@melkvee.nl
of tel 0314 – 62 64 38.

Kleine koeien
Qua fokkerij wil Bert Jan door op de tien
jaar geleden ingeslagen weg, al noemt hij
zichzelf geen fokker. Om de melkproductie
hoeft hij het in elk geval niet te laten. Er
loopt een Rumgo-dochter (Fleckvieh) uit een
Braut-moeder (Noors Roodbont) met een
dagproductie van 70 kilo melk. Hij vindt de
koe echter te zwaar. „Ik streef naar een goed
geuierde, kleine koe met goede klauwen
en met kracht en breedte. Een koe mag zich
niet vervelen. Een koe die in de ligbox staat,
is te groot, die durft niet te gaan liggen”,
verklaart hij. In de stal lopen inmiddels ook
enkele Brown Swiss-kruislingen, maar Bert
Jan is bang dat ook die te groot worden.
De veehouder omschrijft het Fleckvieh over
het algemeen als forser en gevoeliger voor
bevangenheid en de Noren als kleiner en
met goede benen. Hij geeft aan dat er door
het kruisen meer variatie in hoogte- en
breedtematen is en dat dat tot smerigere
boxen leidt. „Daarom ben ik me nu aan het
oriënteren op flexibele boxafscheidingen.”
Toch is hij tevreden. „De melk zat wel in de
koeien, maar de kracht ontbrak”, aldus Bert

Links de verse tweedekalfs Annet 404 (GS Wurzl (FLV) × Solero), die haar vaarzenlijst afsloot met een lactatiewaarde
van 107, en rechts de tweedekalfs Harmpje 70 (Gopollen (NR) × Olympic), die een lactatiewaarde van 113 realiseert.

