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Jeroen Kuijer voert nu vier jaar bij
andere veehouders

Henry Wildeboer hecht veel waarde aan
secuur voeren

Roos Boer koos vanwege tijdsbesparing voor
het uitbesteden van het voeren

De tanden die het voer uit de kuil frezen,
hebben de vorm van een haak. Dat voorkomt
verlies van structuur

Om een zo homogeen mogelijk product te
mengen, laadt Jeroen de lange producten als
eerste. Heel natte kuilen mengt hij wat korter

De samenstelling van het rantsoen staat per klant
overzichtelijk op papier. Eén telefoontje of sms’je
is genoeg om het rantsoen te wijzigen

Als de wagen vol is, is het mengproces al zo
goed als afgerond

De verticale vijzel zorgt voor een snelle
werkwijze en een luchtig mengsel

Veehouders zorgen ervoor dat de kuil bloot is. Soms
ziet Jeroen zijn klanten tien dagen achtereen niet

Jeroen bezoekt dagelijks zestien klanten en
bijna twaalfhonderd koeien

Vanwege de vele kilometers over de openbare
weg kiest Kuijer voor een zelfrijdende wagen

De mengwagen weegt het rantsoen nauwkeurig
en regelmatig ijkt Jeroen de weeginrichting

Gemak, continuïteit en arbeidsbesparing belangrijkste redenen voor
het uitbesteden van het voeren

Roomservice voor koeien
Vier jaar na de start van zijn eigen loonwerkbedrijf heeft Jeroen Kuijer zijn handen vol aan de 1200 koeien die hij dagelijks voert. De jonge ondernemer merkt een toenemende belangstelling voor het uitbesteden van de ruwvoerverstrekking.
tekst Tijmen van Zessen

M

et speels gemak stuurt Jeroen
Kuijer (28) zijn zelfrijdende
voermengwagen over het erf van zijn
klant Roos Boer uit Zuidwolde. In
amper een kwartier tijd heeft hij de
vijftig melkkoeien voorzien van een
mengsel van gras, mais, maisbostel,
soja en mineralen. Met zijn AGMvoermengwagen, type Vantage Rapido 140, voert hij dagelijks op zestien
melkveebedrijven de koeien.
‘Ik heb klanten met 160 koeien en
met 30 koeien,’ vertelt Kuijer, ‘maar
het gemiddelde bedrijf telt zo’n 70
koeien. Ik voer nu bijna 1200 koeien
per dag met deze machine, exclusief
droge koeien en jongvee. Afgelopen
week kwam er weer een nieuwe
klant bij.’

Exact afpassen
De jonge ondernemer ervaart een
toenemende belangstelling voor het
uitbesteden van voeren. ‘Investeren
in een dure voermengwagen en een
grotere trekker is voor een veehouder dan niet meer nodig. En het ge-
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mak telt ook zwaar mee voor veel klanten, bedrijven worden steeds groter, dan
moet je ook de tijd hebben om zelf de
koeien te voeren. Een uur is zo om.’
Terwijl Jeroen de sleufsilo weer induikt
om een nieuwe vracht te laden, knikt
Roos Boer instemmend. ‘In ons geval is
tijdsbesparing de belangrijkste reden om
het voeren aan Jeroen uit te besteden.
Mijn man werkt overdag buitenshuis en
ik draag naast de werkzaamheden als
melken en kalveropfok de zorg voor
onze drie kinderen. Toen onze eigen
voermachines kapot gingen, was de keuze dan ook snel gemaakt.’
De veehoudster legt uit dat de nauwkeurige weging van het voer een belangrijk
voordeel is. ‘De voervoorlichter rekent
een rantsoen voor ons uit, dan wil je ook
graag voeren wat er op papier staat. Met
onze shovel was het exact afpassen van
de juiste hoeveelheid nog wel eens lastig, met de voermengwagen van Jeroen
gaat dat beter.’
Roos Boer treft nog wel zelf een aantal
voorbereidingen. Zo legt ze de soja en
mineralen tegen de maiskuil klaar voor

het opscheppen en zorgt ze dat de kuil
ontdaan is van kuilplastic. Eventuele balen graszaadhooi zijn ook zo handig mogelijk neergezet.

10.000 uur in vier jaar
Jeroen voert nu vier jaar met zijn machine, die 14 kuub voer tegelijk kan verwerken. Zijn werkdag begint om ongeveer zes uur ’s morgens en eindigt
omstreeks twee uur ‘s middags. Sinds de
start van zijn bedrijf heeft de voermengwagen al 10.000 draaiuren gemaakt.
De wagen heeft een verticale vijzel en
freest het voer met speciale tanden de
laadbak in. ‘Dankzij deze haakmesjes behoudt het voer zijn structuur. Ze trekken het voer als het ware de kar in, in
plaats van het voer te snijden. Tegenwoordig oogsten melkveehouders het
gras steeds korter en dat vraagt om extra
aandacht bij de verwerking van het voer.’
Kuijer koos om deze reden ook bewust
voor een verticale vijzel. ‘Als ik een horizontale vijzel zou gebruiken, zou ik zeker klanten kwijtraken, een aantal
vraagt speciaal om deze uitvoering omdat het voer er luchtiger mee gemengd
wordt.’
Het zogeheten peddelsysteem kent Kuijer ook wel, maar daarvan is volgens hem
geen zelfrijdende variant. ‘Ik zit veel op
de weg en dan is een zelfrijdende wagen
handiger. Daarnaast heb ik weleens horen zeggen dat een peddelsysteem meer
onderhoud vraagt en er langer over doet
om goed te mengen.’ Het voordeel dat
een peddelmixer beter overweg kan met

kleine porties, weegt voor Kuijer niet op
tegen het snel en efficiënt kunnen werken met de verticale vijzel. ‘De meeste
rantsoenen meng ik gaandeweg het laden en dan kan ik direct na het laden
alweer lossen. Kleinere hoeveelheden
vragen soms om even een ogenblik te
wachten tot alles gemengd is.’

Secuur voeren
Over de kosten van zijn loonwerk doet
Jeroen niet geheimzinnig. ‘Ik reken 35
eurocent per koe per dag. Daar kan ik
het normaal gesproken voor doen, maar
dan moeten er niet te veel tegenslagen

op mijn pad komen. Dit voorjaar had ik
nog de pech dat ik de hydrauliekpomp
moest vervangen. Die kostte me veel
geld.’
Het tarief dat Jeroen in rekening brengt,
is volgens melkveehouder Henry Wildeboer uit Zuidwolde alleszins redelijk. ‘Ik
betaal Jeroen 16,50 euro per dag. Drie
jaar terug was mijn voermengwagen versleten en te klein. Ik moest wat anders
en ben aan het rekenen geslagen. Als ik
rente, onderhoud, aflossing en diesel bij
elkaar optel, kom ik al aan 12 euro per
dag. Dat zou dus betekenen dat ik zelf
voor ruim vier euro per dag sta te voe-

ren. Dan laat ik het liever over aan Jeroen, dan weet ik zeker dat er secuur
gevoerd wordt.’
Wildeboer heeft naast zijn melkveebedrijf een baan buitenshuis en kent zichzelf goed genoeg om te weten dat het
voeren dan nog weleens te snel en onzorgvuldig gebeurt. ‘Continuïteit, daar
draait het om. Ik weet zeker dat Jeroen
secuurder voert dan de gemiddelde boer.
Hij neemt zijn werk serieus, want hij
wordt er direct op afgerekend als het
niet goed gaat. Een boer die zelf voert,
doet dat uiteindelijk ook wel, maar pas
in tweede instantie.’ l
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