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Roel van den Hengel: ‘Zestig procent is
drachtig. Daar ben ik best tevreden mee’

Duitsland

Als jonge ondernemer startte Roel van den Hengel een jaar geleden
op een bedrijf in het Oost-Duitse Calbitz. De 470 koeien gedijen
goed onder het nieuwe management. Om een forse quotumoverschrijding te voorkomen kocht hij recent een tweede bedrijf aan.

‘.D

it bedrijf moest het worden.
Toen ik het hier gezien had, heb
ik onmiddellijk naar huis gebeld om te
zeggen dat ze echt moesten komen kijken. De gebouwen en de melkstal waren
pas zeven jaar oud en de grond is van
goede kwaliteit.’ Het enthousiasme van
Roel van den Hengel sloeg over op zijn
familie, waarna de koop van het bedrijf
in Calbitz, nu een jaar geleden, werd gesloten. Terwijl een broer in Oss het melk-

kochten, want op dat soort bedrijven
heb je meestal veel meer achterstallig
onderhoud. En je moet veel meer vee
aankopen om het efﬁciënter te laten
draaien. Dat kost allemaal extra geld.

Laag plafond en rubber matten
Het bedrijf in Calbitz heeft twee stallen
van 140 meter lengte. De melkgevende
dieren zijn in de ene stal gehuisvest, het
jongvee en de droogstaande koeien staan

dat het dak van metalen golfplaten is gemaakt, die warmen een stal ﬂink op in de
zomer.’ Vanuit de gedachte dat het isolatiemateriaal zowel tegen de kou als tegen
de warmte goed werkt, blijven de isolatieplaten op hun plek.
De vloer bij de pasgekalfde koeien is wel
aangepast. Van den Hengel bracht hier
rubberen mijnmatten op de bodem. ‘Voor
de pasgekalfden is de ondergrond het belangrijkst. Bij de koeien tot tachtig dagen
in lactatie kun je hiermee de tocht veel
beter zien.’
Wanneer Van den Hengel terugblikt op
dit eerste jaar is volgens hem de vooruitgang in het rantsoen van het melkvee het
belangrijkst geweest. ‘De koeien zagen er
destijds veel te dik en rond uit. Het voer
werd gewoon niet effectief benut.’ Het gebrek aan herkauwactiviteit bracht hem
ertoe driekwart kilo stro aan het rantsoen
toe te voegen, waardoor de productie met
ruim twee liter steeg. Het huidige rantsoen bestaat uit gras, mais, perspulp,
aardappels, raapzaadschroot, soja, tarwe,
mineralenmix, luzernehooi en stro. Dit
heeft, in samenhang met de overstap van
twee- naar driemaal daags melken, een

voorkomen kocht de familie Van den
Hengel een tweede bedrijf op 12 kilometer afstand, hierbij hoorde 1,7 miljoen
kilogram quotum. De koeien van dit bedrijf zijn direct verkocht, waardoor de
melkactiviteiten op het eerste bedrijf bleven.
In totaal werkt het bedrijf met zeven medewerkers en een leerling. Twee perso-

Roel van den Hengel: ‘Het bedrijf was gelukkig niet comple et failliet bij aankoop’

Snelle start in Dui tsland
vee- en varkensbedrijf voortzet, koos
Roel samen met zijn vrouw Leonie voor
het buitenlandse avontuur, waarbij zijn
vader in het bedrijf investeerde.
In totaal bezit het bedrijf in Duitsland
400 hectare grond, waarvan 200 hectare
grasland. Dit is bestemd voor de voederwinning van de 470 melkkoeien en 320
stuks jongvee. ‘Het bedrijf was gelukkig
niet compleet failliet toen we het aan-
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in de andere stal. In de melkveestal valt
onder meer het plafond op. Dat is laag en
vlak door het aanbrengen van isolatieplaten. ‘Wanneer Nederlanders in zo’n stal
komen, willen ze direct het plafond eruit
halen om meer luchtinhoud in de stal te
krijgen. Als ik dat zou doen, ontstaat er
weinig meer inhoud doordat er een dakhelling van 14 graden is, dus veel voordeel heb je daar niet van. Daar komt bij

positieve werking op de productie. Die is
gestegen van 23 liter naar 29,5 liter met
4,30% vet en 3,45% eiwit.

Aankoop tweede locatie
Bij het bedrijf in Calbitz hoorde bij aanvang 2,54 miljoen kg melkquotum, een
hoeveelheid die afgelopen jaar met bijna
1,5 miljoen kg melk werd overschreden.
Om problemen met de superhefﬁng te

Tot vier maanden lopen de kalveren
in het stro. Daarna verhuizen ze naar
de ligboxenstal

nen nemen de ochtend- en middagmelking waar, voor de derde melking
komt een nieuw koppel. Het voeren van
het vee is in handen van een vast persoon. Om het bedrijf goed te laten draaien zijn veel van de werkzaamheden verbonden aan een bepaald persoon of aan
een vaste dag. Op de dinsdag is bijvoorbeeld de drachtcontrole een standaard
onderdeel van de werkdag. Elke donderdag worden de koeien volgens schema
drooggezet.

Goed begin voor jongvee
Alle medewerkers hebben de opdracht
om tochtige en afgekalfde koeien te noteren en om kreupele koeien direct apart te
zetten. Van den Hengel: ‘De zieke en
kreupele koeien behandel ik zo veel mogelijk zelf. De veearts insemineert. Daarvoor heb ik op het moment de stieren Lionel, Penotti, Laurenzo, Stilist, Marius en
Shogun, een proefstier van KI Samen, geselecteerd.’ Gemiddeld zijn 2,3 rietjes per
dracht nodig. Dat getal wil Van den Hengel wel lager zien, maar hij geeft aan dat
een hoger inseminatiegetal voor een deel
veroorzaakt wordt doordat de koeien
driemaal daags gemolken worden. ‘Vaak
melken vraagt ook veel van het koppel.
Bovendien is 60 procent drachtig na één
keer insemineren, daar ben ik best tevreden mee.’
Het jongvee tot drie à vier maanden is in
een stal apart van de oudere dieren gehuisvest. Het is een frisse stal met een dik

pak stro. ‘We hebben in bijna een jaar
tijd zo’n twintig kalveren gehad die tijdens de opfok doodgingen. Het jongvee
dat in de grote stal bij de koeien staat,
heeft deze winter wel wat last gehad van
de weersschommelingen, waardoor je nu
een enkeling hoort hoesten’, geeft Van
den Hengel aan.
‘Over het algemeen loopt de jongveeopfok goed. Als je maar zorgt dat het jongvee geen longontsteking of diarree oploopt. Voor de kalveren moet er in ieder
geval voldoende frisse lucht zijn en om
diarree te voorkomen probeer ik altijd de
melk op temperatuur te houden en hygienisch te werken. Zo gauw een kalf dunnere mest heeft, geven we een soort elektrolytenmix. Daarmee voorkomen we
veel problemen.’
Een goede controle en tijdig ingrijpen
staan voorop bij Van den Hengel, want:
‘Een goede start begint bij de kalveren.’
Christel van Raay
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