De stal is open en fris.

De melkgeiten kunnen, naast kuilgras,
onbeperkt brok eten.

De vijf maanden oude lammeren van
Schuurman zijn al grote dieren.

Schuurman heeft zelf een paar bokken
gehouden en een aantal gekocht.

De lammerenopvang gebeurt in de oude
varkensstal. De ventilatie is aangepast.

Zicht op het bedrijf in Oene.

Jonge boer, jonge dieren, jong gras…
en een hoge melkproductie
Tekst en foto’s: Wilma Wolters

1.394 kg melk met 4,20% vet en 3,64% eiwit. Met deze rapportcijfers staat maatschap Schuurman in Oene
bovenaan de bedrijfsvergelijking van Elda over 2011. Mooie cijfers. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

R

obert Schuurman (28) vond melken
altijd wel mooi. Maar de koeien die
zijn ouders hadden, werden verkocht.
Een tijdje leek het erop dat ze met varkens
verder zouden gaan, maar uiteindelijk koos

Robert toch voor geiten. Sinds 2008 zit hij
met zijn ouders in een maatschap en staat er
een nieuwe stal. Die werd eerst bevolkt door
zo’n 900 nuchtere lammeren van vier verschillende bedrijven. Intussen worden er
1.130 geiten gemolken. En goed ook. In het
jaar 2009 was de productie 1.503 kg en in
2010 is die gegroeid naar 1.515 kg melk met
4,25% vet en 3,60% eiwit. In maart 2012 molk
Robert al meer dan 4 kg melk per geit per
dag. “In 2011 voerden we 75 kg krachtvoer op
100 kg melk, inclusief 440 drachtige geiten”,
vertelt hij ietwat trots. “Daarmee zitten we
onder het gemiddelde krachtvoerverbruik
van Hendrix-boeren.”

Ruwvoer en onbeperkt brok

Robert Schuurman houdt sinds 2008 melkgeiten.
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Het zal sommigen dan misschien ook verbazen dat Roberts geiten onbeperkt brok kunnen eten. “De basis van het rantsoen is veel
ruwvoer. We hebben zelf land, zo’n 35 hectare
grasland, en kuilgras (in balen) is positief voor
de melk. Dat geloof ik echt.” Robert voert
graag jong gras, dus een aantal percelen
opnieuw inzaaien gebeurt elk jaar wel. En
ook geeft hij de voorkeur aan kort, mals gras.
“Niet te lang wachten met maaien. Geiten

vinden jong gras het lekkerst. Vorig jaar zat
in de eerste snee 950 VEM, en reken maar dat
ze dat goed aten. De eerste drie snedes gaan
altijd naar de geiten. Eventueel hooi dat we
winnen is mooi voer voor nieuwmelkte lammeren en opfoklammeren.”
Naast ruwvoer krijgen de geiten dus onbeperkt brok. “De goeie geiten, die veel melk
kunnen produceren, gaan echt zakken in
productie als je ze beperkt in brok. Daar ben
ik van overtuigd.” Vet zijn de dieren niet;
alle vier potten laten geiten zien die prima
in conditie zijn. Kuilgras en brok, dat is het.
Er staat een ruif met stro in de potten, maar
daar wordt nauwelijks van gegeten. “Voordeel
is dat ik op deze manier snel kan voeren. Met
de blokkenwagen ben ik binnen een halfuur
klaar.” Restvoer haalt Robert heel snel weg.
“Soms haal ik bij mijn geiten voldoende weg
om de tien dikbillen van te kunnen voeren.”

Drie keer daags melken
Het melken daarentegen mag van Robert
best tijd kosten. “Daarmee moet je het toch
verdienen.” Daarom ook melkt hij van april
tot half oktober drie keer daags. Niet altijd
zelf; broers en ouders helpen ook mee in het
bedrijf. Er wordt om 4 uur, 11 uur en 18.45
uur gemolken. “Niet precies met 8 uur
ertussen, maar dat geeft niet”, vindt Robert.
Het verschil met 2010, toen hij niet driemaal
daags molk, is groot. “Toen hadden we veel
meer uitval, zeker met hete dagen, en er was
meer uierontsteking. De kg melk zijn nu niet
meer, maar de gehaltes zijn wel hoger.

Bovendien is het een beter ritme voor de geiten. Ze komen weer in beweging als je komt
melken, ze vreten weer, lopen naar de waterbak, je kunt weer kuil bij geven. Zeker voor
de lammeren is het beter. Sommige gaven
wel 4,5 kg in maart, dat betekent dat ze zo’n
beetje 1,5 kg melk bij zich hebben elke keer.”
In de winter is tweemaal daags melken voldoende. “Driemaal heeft geen nut, de dieren
zijn dan drachtig. En in november om 4 uur
je bed uit is niet grappig”, lacht Robert.
Bovendien wil hij in de lammertijd zijn tijd
geheel en al aan de lammeren besteden.

werk zijn snel weg. Gemiddeld laat Robert
jaarlijks zo’n tachtig dieren insemineren.
De goed producerende geiten met een goed
exterieur zoekt hij uit. “Dit jaar hebben we
half april een groep duurmelkers alvast bij
de bok gedaan in plaats van twee groepen
in augustus. Eens kijken wat dat oplevert”,
zegt de jonge ondernemer.

Profiel

Geen melkcontrole nodig
Anders dan je zou verwachten, doet de familie Schuurman niet aan melkcontrole. In het
verleden wel, maar het kostte veel tijd. “Ik
hoef niet te monsteren om mijn echte melkgeiten te vinden. Die ken ik heus wel. En om
de gehaltes wat op te schroeven, zet ik er
graag een goeie ki-bok op.”
Toch zijn gehaltes niet het eerste waar Robert
naar kijkt bij het zoeken van bokken. “Ik kijk
vooral naar het exterieur, liever dan naar
hoge gehaltes. Ik wil geen platte of vierkante
geiten, want daar komt geen melk onder
weg. Als je geit niet goed in elkaar steekt,
komt een goede productie er nooit uit. En
productie en gehaltes kun je ook deels met
voeren beïnvloeden.”
De vervanging ligt in Oene hoog: 30 procent,
en de kudde is jong. Robert is dan ook
gemakkelijk met het afvoeren van dieren.
Geiten met een lage productie en slecht been-

Naam
Maatschap Schuurman
Woonplaats Oene
Bedrijf	1.130 melkgeiten, in 2011
1.394 kg melk met 4,20%
vet en 3,64% eiwit
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