Twee jaar geleden bleef na de nieuwbouw van de ligboxenstal,
voorzien van een 36 standsbuitenmelker, een open dag uit. Op
13 september is het melkveebedrijf van Johan en Ceciel Lenferink
het decor van de praktijkthemadag ‘Boeren of ondernemen’.

N

iemand hoeft te vrezen het bedrijf
van de familie Lenferink in Vriezenveen niet te kunnen vinden. Met de
aanwijzing op zak te moeten zoeken
naar een fraaie, nieuwgebouwde ligboxenstal voorzien van een glazen pui
met daarachter een carrouselmelkstal,
kan het niet missen. De twee jaar geleden verrezen ligboxenstal van Johan
(51) en Ceciel (46) Lenferink, met plaats
voor 130 koeien, is een blikvanger in het
landschap. De keuze van stalinrichting
en melkstal is praktisch en weloverwogen en is vooral gebouwd met het oog op
de hoogproductieve koe.
Meest in het oogspringend detail is de 36
standscarrouselmelkstal van het type
zij-aan-zij-buitenmelker. ‘In de oude stal
hadden we een 2 x 5 visgraatmelkstal en
stonden we erg lang te melken. In de
nieuwe stal wilden we sneller, maar wel
rustig melken’, vertelt Johan. ‘We waren
overtuigd na een ochtend en een avond
meegemolken te hebben in een vergelijkbare buitenmelker in Denemarken.
Het grootste voordeel van een carrouselmelkstal is dat de koeien altijd exact dezelfde behandeling krijgen en gewend
raken aan de werkwijze. Ze komen vlot
de melkstal in, krijgen voer, worden
voorbehandeld en direct daarna volgt
het aansluiten van het melkstel.’

Nacontrole en dippen belangrijk
In een uur tijd hebben Johan en Ceciel
momenteel de 120 melkkoeien gemolken en is de melkstal schoon. ‘We melken altijd samen’, vertelt Johan. ‘Ik behandel voor en sluit aan, Ceciel doet de
nacontrole en dipt de koeien. Veel mensen vinden een man extra bezwaarlijk,
maar wij stellen hoge eisen en willen
ons bij een uierontsteking niets kunnen
verwijten. Dippen hebben we altijd gedaan en iets wat goed bevalt, blijft. We
hebben de stal ook zo ingericht dat de
koeien voor en na het melken niet in de
ligboxen kunnen gaan liggen.’
Bij het begin van de quotering in 1984
Binnen een uur passeren 120 koeien
de 36 standscarrousel
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bedroeg het quotum van de familie Lenferink 390.000 kg, terwijl er momenteel
1,1 miljoen kg melkquotum wordt volgemolken. ‘De oude ligboxenstal uit
1972 werd in 2000 echt te klein waardoor we de droge koeien en het jongvee
bij de buren zijn gaan stallen. Intussen
hebben wij de tijd genomen een goed
plan te maken voor een nieuw te bouwen stal. We hebben daarbij niet gekeken naar wat het goedkoopste, maar wat
het beste is. Hierdoor kostte de bouw
van de stal inclusief melkstal 6000 euro
per ligbox.’
Lenferink koos bijvoorbeeld voor een

Johan en Ceciel Lenferink: ‘Het voordeel
van een carrouselmelkstal is dat de koeien
altijd exact dezelfde behandeling krijgen’
geïsoleerd dak en hangende tl-buizen als
verlichting. Ook een voergang aan de
beide buitenkanten van de stal is een bewuste keuze. ‘Bij winderige regen of een
flinke onweersbui is hier de halve voergang nat, stel dat je daar boxen hebt dan
staan ze vol water. Als je kiest voor
een echt open zijwand dan kunnen de
boxen gewoon niet aan de buitenkant’.
Het windbreekgaas, gemonteerd in de
geheel open zijwand, wordt via neer-

slag- en temperatuursensoren gestuurd.
De ondernemers, die de koeien niet weiden, hebben als boxbedekking gekozen
voor leem. ‘Zand is als boxbedekking bij
een roostervloer met mestkelder praktisch onmogelijk. Leem daarentegen is
fijner en lichter, vermengt zich daardoor
gewoon met de mest en bezinkt niet.
Het nadeel van leem is dat de koeien het
uit de boxen lopen. Op dit moment leggen we daarom zogenaamde blistermatten in alle ligboxen. Deze matten bestaan uit een elf centimeter hoog
rasterprofiel dat uitlopen van leem voorkomt. Het leembed strooien we één keer

per week in met een murwachtig mengsel van stro, zaagsel, kalk en water dat
we mengen in de voermengwagen. Dit
mengsel blijft beter in de boxen liggen
dan bijvoorbeeld alleen stro.’

Zwangerschapsgymnastiek
Niet alleen de bouw van de stal, maar
ook het complete bedrijfsmanagement
is doorspekt met weloverwogen bedrijfskeuzen. ‘Alle koeien kalven af in de
oude stal en we melken ze daar in de
oude melkstal samen met koeien waarvan de melk niet geleverd mag worden’,
vertelt Ceciel. ‘Hierdoor is de kans op

Klaar voor de toekomst
Johan Lenferink: ‘Boeren is ons beroep, on dernemen de manier van geld verdienen’

een fout klein en kunnen we in de carrousel heel snel melken.’
De droge koeien krijgen een structuurrijk rantsoen en doen aan lichaamsbeweging buiten de stal. ‘Zwangerschapsgymastiek, door ze via een zandpad naar
een klein weilandje te laten gaan. Het
oogt niet, maar werkt prima. We hebben
er ook bewust voor gekozen de droge
koeien niet bij de melkkoeien te huisvesten. Deze koeien moeten bij het
droogzetten uit hun dagelijkse ritme en
dan is het belangrijk dat ze het melken
en de rest van het koppel niet zien of horen.’
De koeien realiseren een rollend jaargemiddelde van bijna 10.000 kg melk met
4,42% vet en 3,57% eiwit en het gemiddeld exterieurniveau ligt op 82,9 punten.
De stieren F16, Sunny Boy, Lord Lily,
Grandprix, Laurenzo, Win 395, Orcival,
Support, Paramount, Fortune en Bertil
zijn tussen verleden en heden veel gebruikt. Lenferink houdt alle vrouwelijke
kalveren aan en selecteert voor verkoop
na de eerste keer kalven.

Calan-voersysteem
De voermengwagen benutten de Overijsselse melkveehouders gezien het gemengde rantsoen goed. Het bestaat naast
gras en mais, in de verhouding half-half,
uit perspulp, aardappelzetmeel, tarwegistconcentraat, maisgluten, sojahullen,
hooi of stro en mineralen. Daarnaast
krijgen de koeien twee kilo brok per dag
in de melkstal en heeft ongeveer zestig
procent via koeherkenning toegang tot
een geconcentreerd rantsoen achter een
zesdeurs Calan-voersysteem.
Het bedrijf van Johan en Ceciel Lenferink is zaterdag 13 september het decor
van de praktijkthemadag ‘Boeren of ondernemen. Is uw bedrijf 2015-proof ?’
Veel voorbereidingen zijn door de veehouders en de organiserende participanten inmiddels getroffen. ‘Om ondanks
de vele bezoekers geen enkel risico te
lopen, hebben we bijvoorbeeld de hele
veestapel geënt tegen ibr en bvd.’
‘Of wij meer boer of ondernemer zijn?’
Johan herhaalt de vraag en denkt even
na. ‘Boeren is ons beroep en ondernemen de manier om geld te verdienen.
Met de bouw van deze stal hopen wij
een flinke stap gezet te hebben richting
2015. We gaan nu optimaliseren en proberen te winnen in arbeidsgemak.’
Florus Pellikaan
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