Veel melkveehouders in de Flevopolder houden de staldeuren het

Ozalia 38 (v. Gambler), 87 punten en
in tien lijsten naar 100.000 kg melk

jaar rond dicht. Wim Vendrig peinst er niet over. ’Onze koeien zijn
generaties lang gefokt en geselecteerd op weidegang. Die gaan echt
niet meer melk geven wanneer we ze binnen zouden houden.’

H

et is al eind oktober wanneer om
11.00 uur ’s morgens Wim Vendrig
uit Lelystad de staldeuren opent. Waarschijnlijk is het toeval, maar honderdtonner Ozalia 38 steekt als eerste haar kop
door de deur en treedt met ferme stappen
naar buiten. ’Ze is niet altijd haantje de
voorste. Maar zoals je ziet is ze nog vitaal’,
geeft Vendrig aan. De koeien dringen om
naar buiten te kunnen en al snel lopen ze
te grazen in het land. ’Ik hoor wel eens collega’s mopperen dat ze de koeien de stal
niet uitkrijgen. Dat ligt niet aan de koe,
maar aan de boer. Het is heel eenvoudig
om koeien lui te maken door te veel voer
voor het voerhek te gooien.’
Wim Vendrig (38) is een groot voorstander
van beweiden. Veel veehouders die net als
Vendrig boeren in de Flevopolder, houden
steeds vaker de staldeuren dicht. Vendrig
peinst daar niet over. ’Ons bedrijf en de
grootte van de veestapel lenen zich goed

om te weiden. Het houdt de kostprijs laag.
Bovendien is het echt apart hoeveel melk
ze kunnen geven van vers gras. Onze koeien zijn generaties lang gefokt en geselecteerd op melk produceren bij dag en nacht
weidegang. Die gaan echt niet méér melk
geven wanneer we ze binnen houden.’

Eiwitaanvulling overbodig
Het rollend jaargemiddelde van de 75
melk- en kalfkoeien bedraagt momenteel
9621 kg melk met 4,36 % vet en
3,41 % eiwit met een EJR van 2476. Dat is
een mooi niveau, vindt Wim, die dagelijks
nog hulp krijgt van zijn vader Theo (68).
Wims vrouw Reggy (30) springt bij wanneer het noodzakelijk is. Om het bedrijf
ligt 44 hectare grond en vanwege quotumaankoop in het verleden is er in Elburg
nog 2,5 hectare grasland waar zomers
drachtige pinken weiden. ’We boeren hier
op een dunne laag klei met daaronder

Wim Vendrig: ’Je moet wel reëel zijn. Het
kost te veel om weidemelk apart op te
halen en te verwerken’
zand’, vertelt Wim. ’Daarom is de grond
minder vertrappingsgevoelig. Het komt
zelden voor dat we onze koeien binnen
houden omdat het te nat is in het land. We
hebben eerder last van verdroging.’
Vendrig verkiest het weiden boven het volledig opstallen en (lucratief) verhuren van
land. ’We verhuren jaarlijks ongeveer 4
hectare voor uien. Maar ik vraag me af hoeveel je overhoudt aan verhuur omdat je vaker het land moet inzaaien. Onze grasmat
wordt nu gemiddeld vijf jaar en krijgt
daardoor ook meer draagkracht.’ Met beweiden is er meer land nodig voor de voe-

derwinning, maar weidegang brengt lagere kosten met zich mee volgens Vendrig .
’Ik hoef de helft minder in te kuilen en ook
minder mest uit te rijden.’ Ook het najaarsgras probeert Vendrig zo veel mogelijk vers te benutten. ’We voeren het
’s nachts vers op stal en nog steeds hebben
we geen eiwitaanvulling van soja of raapzaadschroot nodig.’
Na de eerste snede gaan de koeien naar
buiten en al snel krijgen ze dag en nacht
beweiding. De percelen zijn twee hectare
groot zodat de koeien om de twee tot drie
dagen worden verweid. Het inscharingsmoment is vroeg, vertelt Vendrig. ’Ik weet
niet of ik gemiddeld 1700 kg droge stof per
hectare haal.’ In de melkput moeten de
koeien alle krachtvoer opnemen en aan
het voerhek krijgen ze twee keer per dag
totaal 3 tot 4 kg droge stof uit snijmaïs.
Al het land is ingezaaid met het tetraploïde
raaigras Havera. ’Dat is een hoogproductief en vooral smakelijk gras. Het is erg belangrijk dat de koeien het goed opnemen’.
Gemiddeld 4 tot 6 hectare grasland is met
gras-klaver ingezaaid. Dat wordt minder
zwaar bemest. ’De kunstmest die we daarmee besparen gebruiken we op de andere
percelen. Door Minas strooien we nog

Wim Vendrig: ’Het is echt apart hoeveel melk ze kunnen geven van vers gras’

Fan van vers pold ergras

maar 240 kg stikstof uit KAS. Die vermindering merk je vooral in het najaar. We
hebben nu veel minder herfstgras voor de
pinken.’

Koeien zonder fratsen
Vendrig krijgt geen hogere melkprijs van
zijn melkfabriek FCDF omdat hij weidegang toepast. Wel is hij erg nieuwsgierig
naar de onderzoeken over een betere
vetzuursamenstelling en daardoor een
hogere gezondheidswaarde van weidemelk. ’Je moet daarin wel reëel blijven. Ze
kunnen onze melk niet apart ophalen en
verwerken omdat hier de koeien buiten
lopen. Voordat die extra kosten zich uitbetalen in een hogere melkprijs... Dan moet
de consument er wel erg veel voor over
hebben.’
Als nadeel van weidegang noemt Vendrig
de gemiddelde gehaltevererving in zijn
melk. ’Onze koeien geven te veel melk om
ook nog eens goede gehalten te geven.

Maar van koeien die veel eiwit geven valt
vaak het exterieur tegen.’
Regelmatig is Vendrig met koeien op keuringen te vinden. ’Ik ben geen fokker, dat
weet ik inmiddels wel’, vertelt Vendrig. Hij
toont de laatste bedrijfsinspectie, waarbij
de vaarzen ingeschreven werden met een
verdienstelijke 81,5 punten voor algemeen voorkomen. ’Ik probeer gewoon
sterke koeien te fokken, koeien die zonder
fratsen veel melk geven en een hoge levensproductie kunnen halen.’
De gemiddelde leeftijd van 5.01 bij afkalven onderschrijft de doelstelling. Negen
koeien overschreden al de 100.000 kggrens, waarvan vijf de laatste drie jaar. ’We
hebben geen overbezetting in de stal, dat
scheelt ook’, probeert Vendrig het grote
aantal honderdtonners te verklaren. Weidegang zal mogelijk ook de leeftijd ten
goede komen, verwacht hij, net als een
goede stierenkeus.
Gambler leverde de jongste honderdtonner en de veehouder verwacht ook veel
van de productieve Sunny Boydochters en
diepe Cashdochters in de veestapel. Nu
staan December, Laurenzo en Grandprix
op de inseminatielijst, terwijl de pinken
en vaarzen dochters zijn van onder meer
Cello, Archibald en proefstieren. Vendrig
kijkt de dertienjarige Ozalia 38 na. ’Er is
nog een reden waarom ik zo’n voorstander ben van beweiden. ’s Morgens rijd ik
met mijn fietsje naar het land om het
draad open te doen. Dan worden de koeien
wakker en komen in rap tempo naar de
stal om gemolken te worden. Het is geen
economisch argument, maar dat moment, dat vind ik gewoon prachtig.’
Jaap van der Knaap
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