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‘Gemiddeld 8.000 kilo melk is bij ons de ondergrens’

Kruislingen produceren
ruim 4 procent eiwit
De jarenlange fokkerijfocus én het uitgekiende rantsoen zorgden
voor het hoogste eiwitpercentage van Nederland. De 107 koeien
van de familie Duiven uit Vledder (DR) produceerden in het laatste
mpr-jaar gemiddeld 8.343 kilo melk met 5,18 procent vet en 4,01
procent eiwit. Toch sleutelen de Duivens liever aan machines.

De 58-jarige Bennie Duiven heeft zijn hele
carrière op gehalten gefokt. Al in de jaren
zeventig selecteerde hij erop bij de FriesHollandse stieren en begin jaren tachtig
bezocht hij veilingen in de Noord-Duitse
regio Sleeswijk-Holstein. Duiven kocht daar
koeien van het rode Angler-ras, in totaal wel
zo’n 40 à 50 en altijd met hoog eiwit. Anglers
staan volgens Duiven bekend om hun harde
klauwen en hun hoge gehalten, waarbij
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vooral ook het hoge vetgehalte opvalt. Het
Duitse ras zorgde voor een vetreferentie van
liefst 4,94 procent bij de invoering van het
melkquotum.

Niet te veel doelen
De Angler was een volledig rode koe die
iets groter was dan een Jersey. Maar het ras
bestaat als zodanig nauwelijks meer en is

uit beeld verdwenen. Het ras is veel gekruist
met andere rassen, zoals bijvoorbeeld
Red Holstein. „En je ziet het bloed ook
terug bij Scandinavisch Roodbont”, stelt
Duiven. „Maar de identiteit van het ras is
weggegooid.”
Slechts geleid door zijn zoektocht naar
hoog eiwit, kwam Duiven vervolgens uit
bij de Brown Swiss. De veehouder noemt
het melkgeld als reden en wijst erop dat

Eiwit
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Op de oude stal is een
nieuw dak geplaatst,
waardoor de stal meer
werd opgewaardeerd
dan vooraf voorzien.

Ondanks de bijzondere prestaties van de veestapel sleutelen vader en zoon
Duiven liever aan machines dan dat ze zich tussen de koeien bevinden.

bepaalde zaken in de fokkerij nou eenmaal
moeilijk samengaan, zoals bijvoorbeeld een
fraai exterieur en een hoog eiwitpercentage.
„Daarom moet je in de fokkerij niet te veel
doelen stellen, want dan bereik je niks.”

Smeltkroes
De melksnelheid was destijds echter het
struikelblok bij het bruine Alpen-ras. „We
stonden een uur langer te melken.” Om de
melkbaarheid te verbeteren en uiteraard de
eiwitfokkerij niet uit het oog te verliezen,
besloot Duiven zijn Brown Swiss-kruislingen
met MRIJ-sperma te insemineren. De veestapel
is dan ook al jarenlang een smeltkroes van
rassen, waarbij de uniformiteit soms ver te
zoeken is. „Ik had koeien die bij wijze van
spreken onder de andere door konden lopen,
zoveel verschil in grootte was er”, lacht de
veehouder.
Een belangrijk eiwitrijk ras dat Duiven
nog niet veel heeft gebruikt, is de Jersey.
„Jerseys zijn kwetsbaar en wij zijn niet zulke
goede verzorgers”, meent de veehouder. De
Amerikaanse Jerseys bleken althans geen
garantie voor succes op het bedrijf. „Ze
verstrekken daar veel krachtvoer en hier
krijgen ze vooral ruwvoer. We gebruiken
dan ook het liefst stieren uit een zelfde
soort voersysteem als wij hanteren.” De
familie denkt er evengoed over om het ras

meer kansen te geven, met het oog op de
verdwijning van de vetquotering in 2015.

Uniformiteit
Op dit moment gebruikt Duiven weer meer
Holsteins, vanwege de liters en het exterieur.
Dat wil zeggen dat zoon Jan graag wat meer
uniformiteit in de veestapel wil krijgen.
Overigens blijkt het niet mee te vallen om
stieren te vinden die het bedrijfsniveau
qua eiwitpercentage halen. Duiven leverde
melk aan de fabriek met een gemiddeld
eiwitgehalte van 4,05 procent en in de
winterperiode reikt het stalgemiddelde
zelfs tot 4,26 procent. Omdat de koeien in
de zomer geweid worden, bedraagt het
jaargemiddelde echter ‘slechts’ 4 procent.
Op het bedrijf hebben de rassen
Montbéliarde, Fleckvieh en Zweeds
Roodbont ook kansen gekregen, maar tot
veel enthousiasme heeft dat tot dusver niet
geleid. De knelpunten blijken de gehalten
en ook het beenwerk. Het ras dat het beste
op het bedrijf past, is toch de Brown Swiss.
„De melkbaarheid is door de jaren heen fors
verbeterd”, verklaart Bennie.
Hij noemt het een nadeel dat de Brown Swiss
door de jaren heen steeds meer op kilo’s melk
is gefokt, wat ten koste is gegaan van de
gehalten. „Aan de andere kant moet je ook
niet doorslaan in de percentage-eiwitfokkerij,

Het bedrijf beschikt over een uitgebreid machinepark. Zo zijn er
bijvoorbeeld vier trekkers, een hakselaar en een combine.

want dan verlies je melk. Een gemiddelde
productie van 8.000 kilo melk is bij ons de
ondergrens, anders wordt het systeem te
duur.” Duiven roemt ook de klauwkwaliteit.
„Door het gebruik van Angler, Brown Swiss
en Jersey hoefden we de koeien maar eens
per twee jaar als koppel te bekappen. Bij de
andere rassen is dat toch anders.”

Niet dokteren
Het is duidelijk dat het op het bedrijf
makkelijk moet gaan. De hoeveelheid
aandacht voor de koeien is er bepaald niet
overdreven. „De dierenarts komt alleen
voor het periodieke bedrijfsbezoek en om
de kalveren te onthoornen, anders nooit.”
Duiven realiseert een antibioticumgebruik van
1,9 dierdagdoseringen. „We gebruiken alleen
droogzetters en OrbeSeal. Met de koeien
wordt niet gedokterd. Uiteraard behandelen
we kreupele koeien en koeien met mastitis.
Maar een koe wordt al vrij snel driespeen
gemaakt en als een koe niet vlot opknapt,
vertrekt ze. Het voordeel van die strategie
is dat je ook geen kalveren van dergelijke
koeien krijgt.”
Overigens is het niet zo dat koeien op het
bedrijf geen kansen hebben om oud te
worden. Het bedrijf bracht tot dusver één
honderdtonner voort. Maar vader en zoon

Duiven bevinden zich naar eigen zeggen
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nou eenmaal liever in de machineschuur dan
in de koeienstal. En daar past een zelfredzame
veestapel bij.

Uitgebreide mechanisatie
Naast de fokkerij is de voeding in belangrijke
mate bepalend voor het eiwitpercentage.
Om niets aan het toeval over te laten en
– uiteraard – ook vanwege de voorliefde
voor machines, heeft Duiven de complete
voederwinning in eigen beheer. „We hebben
vier trekkers, een hakselaar en een combine.
We doen alle landwerk zelf, dat is onze
hobby.” Het voordeel van de uitvoerige
mechanisatie is dat de veehouder niet
afhankelijk is van de loonwerker. Duiven
hakselt de maïs bijvoorbeeld hoger af om
het vetpercentage te drukken en maait het
gras met het oog op het eiwitgehalte in een
vroeger stadium en dus vaker. Het nadeel
is dat er veel mensen nodig zijn − voor de
hakseltrein zijn bijvoorbeeld vier mensen
nodig − maar dat blijkt in Duivens geval geen
probleem. „De hele familie inclusief vaste
medewerker Melvin Kievit helpt mee.”
Wat ook meespeelt bij de uitvoerige
mechanisatie is het extensieve karakter van
het bedrijf. De boerderij is in eigendom, maar
de 40 hectare grond rondom de boerderij
werd gepacht van de naburige barones.
Rondom de pachtgrond wist Duiven door de

Door de voortdurende
zoektocht naar stieren
met hoog eiwit is
de veestapel een
smeltkroes van rassen
geworden. De Brown
Swiss blijkt het beste
op het bedrijf te
passen.

jaren heen 30 hectare grond aan te kopen,
zodat hij kon beschikken over een 70 hectare
grote huiskavel. Toen de barones vorig jaar
overleed, wist de veehouder het klaar te
spelen om de 40 hectare pachtgrond, inclusief
6 hectare bosgrond, ineens over te nemen.
Duiven verpacht echter een deel daarvan.

Veel grond
Duiven gebruikt ook nog grond op afstand,
zodat het totale areaal ruim honderd hectare
bedraagt. „Met het oog op de belasting
moesten we investeren en dat kon niet
in gebouwen, dus dan maar in land en
machines”, verklaart hij. De veehouder had tot
voor kort vergunningstechnisch namelijk niet
de mogelijkheid om zijn stal uit te breiden.
Daarom besloot Duiven een nieuw dak op de
oude stal te plaatsen. De stal is daar meer van
opgeknapt dan voorzien, zodat deze ook in
gebruik zal blijven, nu het bestemmingsplan
is gewijzigd en er wel gebouwd mag worden.
„We willen nu een nieuwe stal voor 100
koeien bouwen, waarbij er ook 50 in de oude
stal zullen blijven.”
Vanwege het ruime grondareaal
experimenteert Duiven met gewassen,
uiteraard met de gedachte om een zo
hoog mogelijk melkeiwitpercentage te
realiseren. „Een nadeel van het eiwitgerichte
rantsoen is dat het vetgehalte mee stijgt
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naar waarden van 5,30 tot 5,40 procent. We
hebben een vetreferentie van 4,65 procent.
Aanvankelijk was dat 4,94 procent en we
hebben dat ook heel lang hoog kunnen
houden, door restpartijen quotum aan
te kopen, waardoor de referentie in de
afronding niet zakte.”

Gerst en wintersilage
Het gemengde rantsoen voor de melkgevende
koeien bestaat uit graskuil, snijmaïs,
wintersilage, geplette gerst en sojaraap,
aangevuld met maximaal 7 kilo brok via de
krachtvoercomputer. Duiven zag begin jaren
tachtig in Duitsland al dat de veehouders
hun Anglers geplette gerst voerden. „Gerst
is wat trager dan tarwe”, weet hij. „We
hebben ook wel gerst bij de brok in laten
persen, maar dat gaf geen goed resultaat.”
De veehouder verbouwt en oogst de gerst zelf
en heeft ook zelf een pletter. Hij voert het als
tweede voersoort via de krachtvoercomputer.
„Bij gericht gebruik wordt het beter benut.
Oudmelkte koeien vervetten anders.” Het stro
van de gerst ligt fijn gehakseld opgeslagen en
wordt gebruikt als boxstrooisel. „Zo kun je een
gewas opwaarderen”, redeneert de veehouder.
Duiven verbouwt sinds drie jaar wintersilage,
een mengsel van graszaad, wintererwten en
triticale. „Zomererwten is een moeilijk product
vanwege de noodzaak om te bespuiten”, stelt
echtgenote Aukje. De wintersilage wordt in
het najaar gezaaid en in juli geoogst. Duiven
zaait het product zelf in één werkgang.
Hij heeft sinds dit jaar een korrelkneuzer
op de hakselaar, zodat de erwten volgend
jaar langer kunnen blijven staan. „Voor een
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Op het erf bevindt zich een flexhal die dienst doet als afkalfstal.

optimale voederwaarde moeten triticalepitten
en erwten een beetje stuk worden gemaakt”,
verklaart Duiven. „Wintersilage heeft op
papier een lage voederwaarde, maar is een
gezond product. We voeren het zowel aan de
melkgevende als aan de droge koeien.”

Natuurhooi
De erwten blijken de structuurbron van
het rantsoen. Structuur die indien nodig
aangevuld wordt met hooi en gehakseld
gerstestro. „Na de oogst van de wintersilage
kun je nog drie keer gras oogsten. Erwten
binden namelijk stikstof, dus het resterende
gras groeit goed. Bovendien is de grove wortel
goed voor de bodemstructuur. De eerste keer
is het gras nog vrij dun, maar daarna stoelt
het uit”, heeft de veehouder ervaren.
Duiven hooit vrij veel en maakt dan kleine
baaltjes. De veehouder heeft zelf een pers –
alleen de ronde kuilbalen laat hij maken – en
ook een machine die de pakjes verzamelt en op
stapels zet. Vervolgens worden ze machinaal
naar huis gebracht, zodat er geen handwerk
aan te pas hoeft te komen. Het meeste hooi
van de 15 hectare natuurland wordt echter
verkocht. „Het nadeel van zelf natuurhooi
voeren is dat ook alle onkruid door de koe gaat
en je dat later terugvindt op je land.”

Chocolade
Om het eiwitgehalte te verhogen heeft het
rantsoen een tijdje cacaohullen bevat. „Dat
was een afvalproduct en het kostte bijna
niks. Als je twee dagen een halve kilo per
koe voert, heeft dat al een enorm effect op

de gehalten. Die stijgen met twee tot drie
tienden. Onze koeien zijn er althans heel
gevoelig voor. Ze zakten wel in de melk en
kregen daarom extra krachtvoer om de liters
te houden”, vertelt Duiven. Omdat de prijs
van het bruine, naar chocolade geurende
meel is gestegen en naast het eiwit- ook
het vetgehalte erdoor stijgt, voert hij het
nu niet. „Het wordt weer interessant als de
vetquotering er straks af gaat”, meent hij.
„Het voordeel van een hoog eiwitgehalte is
dat je er niks voor hoeft te doen. Eigenlijk
zijn we al bezig om de melk in te dikken”,
lacht de veehouder. Hij stelt dat koeien
gemakkelijker 4 procent eiwit geven dan
11.000 kilo melk. Duiven levert zijn melk
aan DOC Kaas en ontvangt op jaarbasis een
gemiddeld 6 cent hogere melkprijs dan het
fabrieksgemiddelde. „Wij leveren jaarlijks 9
ton melk, wat neerkomt op 54.000 euro aan
extra inkomsten. Daar kun je leuke dingen
mee doen.”

Oud ijzer
Het extra geld is niet geïnvesteerd in de
melkstal. Bennie Duiven bouwde een jaar
of vijf geleden zelf een nieuwe melkstal.
Op de plaats van de oude visgraat kwam
een 2 x 10 stands 80 graden melkstal. De
melkstal werd helft voor helft aangelegd,
zodat de koeien een tijdje maar aan één kant
gemolken konden worden. Duiven scharrelde
het benodigde materiaal naar eigen zeggen
bijeen bij boeren die met een robot gingen
melken en van wie de melkstal nog vrij nieuw
was. Zo bouwde hij van oud ijzer ook zijn
eigen klauwbekapbox. „Als ik ergens iets zie

Koeien die hulp nodig hebben bij het afkalven, worden meestal naar de
nabijgelegen melkstal gebracht, waar ze op de rubbervloer kalven. Duiven
bouwde de 2 x 10 stands 80 graden melkstal zelf. De koeien kunnen tijdens
het melken water drinken.

en het staat me aan, bouw ik het zelf na”,
aldus de veehouder. „Bennie is veel actief op
veilingsites en daar bezig met de handel in
vooral machines”, vertelt Aukje.
Bennie en zoon Jan melken de koeien altijd
samen. Dan voeren ze ook de kalveren en
maken de ligboxen schoon. „We hebben
geen opdrijfhek en doen altijd rustig aan. We
kunnen ook wel een half uur sneller melken,
maar we willen geen stress.” Bennie denkt
dat melkrobots voor zijn bedrijf niet geschikt
zijn, omdat ze als machineboeren anders te
weinig tijd nemen om op de koeien te letten.
Om die reden heeft inmiddels ook het Ovalerttochtdetectiesysteem zijn intrede gedaan. De
tussenkalftijd was tot boven de 500 dagen
opgelopen. Wat Bennie betreft op zich niet erg,
maar guste koeien werden te vet en daardoor
helemaal niet meer drachtig.

Dure liters
Bij de familie Duiven staat alles in het teken
van zoveel mogelijk dure liters leveren. De
koeien worden daarom slechts 30 dagen
drooggezet met kortwerkende droogzetters.
En ondanks dat Bennie en Jan het beste als
machineboeren kunnen worden omschreven,
legt hun werkwijze hen geen windeieren.
Misschien zijn de resultaten er juist wel dankzij
het feit dat ze zichzelf niet als koeienboeren
zien. Omdat er geen sterke voorkeur voor
individuele koeien of stieren is, weten de
mannen er een uiterst rechtlijnig fok- en
selectiebeleid op na te houden. En dat lijkt
een belangrijke voorwaarde om een extreme
prestatie als een eiwitgemiddelde boven de 4
procent te realiseren. 
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