Spelen op zeker
Arian van Heugten: ‘De voerkosten kunnen lag er, maar wat lever je dan in aan koegezondheid?
Groeien in melkquotum om de vaste kosten meer te kunnen verdelen, dat was de

Daarom is de uitloop van de melkput zo gemaakt dat twee koeien
tegelijk door de deur weg kunnen. Daarin zit veel tijdwinst.’

afgelopen jaren het credo van Arian van Heugten. Daardoor verzorgt hij inHoogdrachtige pinken droogzetten
Arian van Heugten: ‘Je
moet niet bang zijn voor
werkweken van tachtig uur’

middels in zijn eentje ruim 100 melkkoeien. ‘Wanneer je het simpel houdt, niet
het uiterste vraagt van je koeien en er plezier in hebt, is het prima te doen.’

‘H

et eerste wat mensen vaak antwoorden wanneer ik een idee
aan hen voorleg is “Dat kan niet, dat krijg je niet voor elkaar.” Iedereen dekt zich altijd meteen in. Ik vind zoiets flauwekul. De uitdrukking “kan niet” komt niet in mijn woordenboek
voor. Wanneer je iets echt wilt, dan kan het.’ Wijdbeens en een tikje triomfantelijk staat Arian van Heugten met de handen over elkaar in zijn gerenoveerde melkstal. ‘Neem de melkput. In drie weken bouwden we de twaalfstandsvisgraat om tot een achttienstandsvijftiggradenstal. Dat kon niet, daar was meer tijd voor
nodig. Maar ik wilde het snel klaar hebben. Ruim van tevoren heb
ik aangegeven welke materialen er welke dag moesten zijn, wanneer het beton kon komen, op welke dag de stenen moesten worden gemetseld. Je moet dan niet bang zijn om een periode wat
meer uren te maken, vooral moet iedereen weten wat ’ie moet
doen. Ik houd van duidelijke, heldere afspraken; dan kun je veel
bereiken.’

Werkweken van tachtig uur
De jonge veehouder Arian van Heugten (29) uit het Noord-Brabantse Lierop vaart een heldere koers. Rechtlijnig en een beetje eigenzinnig passen wel bij zijn persoonsbeschrijving. Mogelijk
komt dat omdat hij al op 24-jarige leeftijd het bedrijf overnam. ‘Ik
ben de jongste van elf kinderen en toen mijn vader ziek werd, wilde ik voordat hij er niet meer zou zijn alles rondom de bedrijfsovername hebben afgerond.’ Drie jaar daarvoor was het ouderlijk
bedrijf gesplitst zodat zowel Arian als zijn oudere broer Martiem
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elk op een eigen locatie kon boeren. Beiden startten met vijf ton
melkquotum. ‘We hebben wel een aantal machines samen; we
helpen elkaar indien nodig, maar het bedrijf run ik verder volledig
zelf.’ Dat is een behoorlijke prestatie, want sinds de bedrijfssplitsing groeide het melkquotum tot de huidige 967.000 kg melk met
46 hectare. ‘Groeien in bedrijfsomvang is onvermijdelijk’, en hij
vertelt dat de koers nu ligt richting 1,2 miljoen quotum. ‘Zes eurocent aan vaste kosten bij vijf ton quotum zijn nog maar drie eurocent bij een melkquotum van een miljoen. Met groeien kun je de
kosten over meer liters verdelen. Ik had ook volop gelegenheid om
te groeien. Na de bedrijfssplitsing was er stalruimte. Het enige wat
ik hoefde te doen was investeren in quotum.’
Het lijkt een hele opgave om met één persoon en wat losse hulp
een quotum van bijna één miljoen kg melk vol te melken. ‘Je moet
het allemaal een beetje eenvoudig houden en het bedrijf zo inrichten dat je met weinig tijd veel werk kunt verzetten’, klinkt het
simpel. ‘Ik heb een redelijk goede huiskavel, de koeien melk en
voer ik in een groep. Je moet natuurlijk niet bang zijn voor werkweken van tachtig uur, maar zolang je er plezier in hebt, is het prima te doen.’
In de afgelopen jaren investeerde Van Heugten niet alleen in quotum maar ook in de nodige arbeidsbesparende maatregelen. De
kalveren krijgen melk via een drinkautomaat, de dertig jaar oude
stal werd flink gerenoveerd en de melkstal vergroot. Het zijn daarbij de details die volgens Van Heugten belangrijk zijn. ‘De snelheid
van het melken hangt sterk af van de wisseling van de koeien.

De stalrenovatie met een nieuwe boxbedekking, nieuwe roostervloer en – nog zo’n detail – meer loopruimte voor de koe door verplaatsing van het voerhek richting voerpad noemt Van Heugten
eveneens nuttige investeringen. ‘De koeien laten de tocht beter
zien en het aantal dikke hakken is aanzienlijk gedaald. De melkproductie is afgelopen jaar bovendien met 800 kg melk per koe gestegen.’ Vorig jaar produceerden 104 koeien gemiddeld 8374 kg
melk met 4,57 % vet en 3,63 % eiwit volgens de bedrijfseconomische boekhouding. Zonder aarzelen worden de krachtvoerkosten
getoond die daarbij horen: 5,27 eurocent per kilogram meetmelk.
‘De krachtvoerkosten kunnen volgens specialisten nog omlaag,
maar wat lever ik dan in aan koegezondheid? De koeien hoeven
Tulipdochter Roza 99, prod.: 2.02 305 11.105 4,65 3,61 LW 131

niet op het scherpst van de snede te lopen; ik moet ze in mijn eentje verzorgen.’
Onder de post dierenartskosten is een flinke bijdrage gereserveerd voor droogzetters. Van Heugten injecteert bij alle hoogdrachtige pinken vier weken voor afkalven droogzetters. ‘Ik doe
dit nu al twee jaar en het kost inderdaad geld, maar het tankcelgetal was het afgelopen periode 120.000. Wanneer ik maar bij één
vaars kan voorkomen dat ze afkalft als driespeen, heb ik het geld al
terugverdiend.’ Van Heugten laat niet graag dingen aan het toeval
over. ‘Een goed resultaat staat voorop, ik speel graag op zeker.’

Fokkerij simpel houden
Ook de fokkoers van de overwegend roodbonte veestapel staat in
het teken van efficiëntie, zekerheid en eenvoud. In het inseminatievat zitten zelden meer rietjes dan van vijf verschillende stieren.
‘Dat maakt de stierkeuze gemakkelijker. Wanneer fokkerij simpel was, dan had iedereen wel goede koeien. Je moet het volgens
mij gewoon eenvoudig houden door een betrouwbare stier breed
in te zetten. Dan krijg je bovendien een beetje lijn in de veestapel.’
Marty was een stier die na een grootschalige inzet succes opleverde en nu maken de velen volwassen Tulipdochters indruk in zowel
exterieur als productie. ‘Tulipdochters zwaren op latere leeftijd zo
lekker uit. Dat zijn koeien naar mijn hart.’
Bij de vaarzen maken Ferdinand en Jerom de dienst uit, maar Van
Heugten heeft vooral veel vertrouwen in de grote groep Kianpinken. In het inseminatievat zitten nu, naast de rietjes van Kian, Reno en Taco, ook veel doses van Topspeed Gogo. ‘Ik had Gogo ruimschoots voor de laatste indexdraai gekocht omdat hij vanwege zijn
maat goed past op de Kianpinken en prijstechnisch interessant
was. Nu blijkt dat hij zelfs als stiervader wordt ingezet en dat zijn
sperma schaars is.’ Van Heugten glundert: ‘Een beetje geluk hoort
er ook bij. Dat maakt het boeren extra leuk.’
Jaap van der Knaap
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