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SANDER
LENTING 37
WOONPLAATS: BEDUM GR.
BEDRIJF: 18.500 LEGKIPPEN, 650
SCHAPEN KRUISING SWIFTER MET
SUFFOLK. WIL GROEIEN NAAR 1.000
OOIEN. 31 HA EIGEN GRASLAND
PLUS 6 HA GEHUURD MAAILAND.
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Geen krachtvoer
voor ooien
Sander Lenting geeft zijn ooien helemaal geen krachtvoer, maar wel
hoogwaardig kuilvoer, mineralen en enkele bijproducten. Hij doet dat
nu al twee jaar en het gaat prima. Zijn besparing: toch al gauw ruim
tienduizend euro per jaar.

H

et is stil in de stal bij Sander Lenting in het Groningse Bedum. Af
en toe blaat er wel een schaap,
maar het luidruchtige geblaat van ooien
die maar al te graag brokken willen, is er
niet te horen. Dat is logisch: ze krijgen
geen brok. Brok voeren is geld weggooien, zo stelt Lenting. Hij doet het anders, op zijn eigen manier. “Ik hoef toch
niet in andermans voetsporen te lopen of
te gaan herkauwen wat iedereen roept?”
De basis van zijn rantsoen is hoogwaardig kuilgras. Lenting maait daarvoor bij
voorkeur in de eerste week van mei al direct 25 hectare van zijn grasland en
werkt hard om dat gras binnen 24 uur
onder plastic te hebben. Ook de tweede
snede, enkele weken later, moet zo goed
en groot mogelijk zijn. Op deze manier
maakt hij een kuil met 950 VEM en dat is
uitstekend voer. Dat komt ook doordat
hij al begin februari zeven ton kippenmest van zijn eigen pluimveetak per hectare uitrijdt en die bemesting half maart
laat volgen door 350 kilo kalkammonsalpeter per hectare. Er ontstaat veel voedzaam gras met een goede structuur.
Eerder mengde Lenting biks door dat
kuilgras als hij ging voeren. Want hij was
het geblèr van zijn schapen zat. “Ik wil
groeien naar duizend ooien. Dan wil ik
geen klachten van buren. En ik vind het
zelf ook vervelend als je met een emmer

de stal binnenkomt en meteen al die
ooien staan te schreeuwen.” Het mengen
maakte de ooien inderdaad rustig, maar
het zette Lenting aan het denken: wat
zou er gebeuren als hij die krachtvoergift
zou afbouwen? Hij besloot de gok te
wagen. Kocht een vitamine- en mineralenmengsel en partijen bierbostel en patatsnippers. Dit mengt hij met het
kuilgras en het mengsel gaat, vanaf de
dag dat de ooien naar binnen komen,
elke twee dagen langs de voerhekken.
Een uur werk, alleen af en toe wat voer
naar de hekken toe vegen en een besparing van zeker tienduizend euro per jaar.
MAN VAN DE PRAKTIJK

Er zit geen theorie achter, geen uitgebalanceerd voeradvies ook. Lenting is een
man van de praktijk. “Mijn ervaring is

dat ze van dit product bijna vijf kilo per
dag op kunnen. Als het koud is wat meer.
Vier kilo is kuilgras, een halve kilo is het
mengsel van bostel en snippers en ik doe
er een halve kilo structuurrijk gras bij.
Dit vul ik aan met 10 milligram mineralen.” Het ruwere gras komt van vogeltjesland en wordt in gewikkelde balen
opgeslagen.
Lenting: “Ik ben ondernemer en probeer
wat geld te verdienen. Daarbij zoek ik
graag de grenzen op. Niet alleen voor het
geld. Ook voor de uitdaging.”
BIKS HEBBEN ZE NIET NODIG

Het krachtvoerloze rantsoen levert volgens Sander Lenting geen problemen op
bij de ooien. Hun conditie is goed, de
worpen verlopen vlot, de lammeren zijn
vitaal en ze groeien er prima op. En de
>>

Rantsoenen zonder krachtvoer
OOIEN HELE STALPERIODE

Gemengd in voerwagen:
4 kilo hoogwaardig kuilgras
0,5 kilo bierbostel en patatsnippers
0,5 kilo structuurrijk gras (ronde balen)
10 gram mineralen en vitamines
RAM EN OOILAMMEREN VOOR AFMESTEN

Drachtige en zogende ooien krijgen hier
dit mengsel van kuilgras, bierbostel en
patatsnippers waaraan vitamines en mineralen zijn toegevoegd.

Tot spenen: onbeperkt lammerkorrel tot spenen op 10-14 weken
Na spenen: onbeperkt bierbostel, patatsnippers en mineralen plus kuilgras
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Lenting heeft een kruising van Swifter met wat
Suﬀolk. Het eerste ras voor de vruchtbaarheid
en de Suﬀolk voor de sterke poten. Ooien
moeten bij hem minimaal vijf jaar meegaan.

ooien hebben meer rust. Lenting: “Biks
voeren is een stressmoment. Ze gaan
dringen en blèren. Het is gewoon een
snoepje voor ze. Maar ze hebben het echt
niet nodig.”
Hij haalt de eerste groep ooien die moet
aﬂammeren in de eerste week van december naar binnen. Ze zitten dan een
maand voor het werpen. Die ooien voert
hij meteen het mengsel, al bouwt hij het
Doordat de schapen
geen biks meer krijgen, is hun mest droger. Toch strooien
medewerkers van
Lenting elke dag
schoon stro.

‘Biks voeren is een
stressmoment’
aandeel bierbostel en patatsnippers langzaam op naar die halve kilo. Hij blijft vijf
kilo per dag voeren tot hij de eerste grote
groep met Pasen speent. Lammeren die
klaar zijn, zo’n 32-33 kilo, gaan meteen
weg. Lenting krijgt er dan 90 tot 95 euro
per stuk voor. “Aantrekkelijk”, zegt hij.
De lammeren die nog niet slachtrijp zijn,
mest hij binnen af op ongemengde bierbostel en patatsnippers plus mineralen,
aangevuld met goed kuilgras. Hij voert ze
onbeperkt. De lammeren nemen dan
vooral de bijproducten, wel drie kilo per
dag, en eten maar mondjesmaat van het
kuilgras.
Dus ook hier komt geen biks aan te pas.
“Ik heb het een jaar wel met krachtvoer
gedaan”, zegt Lenting. “Ze vraten zó veel
dat het meer kostte dan me opleverde. Ze
groeiden er slechter op dan op het mengsel dat ik nu geef. De rammen hoesten
ook minder. En de mest is droger. Met
biks schijten ze als reigers. Waarom? Ik
weet het niet. Ze zijn gewoon gezonder.”
Bij drie of meer lammeren in een worp
laat hij twee lammetjes bij de moeder.
Het andere zet hij aan de lambar. Hij
geeft ze eerst een liter koebiest die hij in
de buurt haalt en daarna koude koemelk
waarvoor hij twee Groninger Blaarkopkoeien op de deel heeft staan die hij elke
dag twee keer melkt. “Ik lever die lammeren ook gewoon af met Pasen. Ze
groeien prima.”
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De stal met in het midden kraamhokjes. Die bouwt Lenting
tussen de groepen op. Hij gebruikt de stal zo veel eﬃciënter dan met een aparte kraamafdeling.

DRIE GROEPEN

Lenting heeft nog twee aﬂamgroepen na
de eerste grote die al half januari begint
met lammeren. Groep twee volgt enkele
weken later. Ramlammeren daarvan
worden ook binnen op het mengsel afgemest. De ooitjes gaan mee met de ouderdieren de wei in. Lenting haalt er
vervangingsooien uit. De derde groep is
die van de enters en die lammert vanaf
maart af. Die hele groep gaat met lammeren de wei in.
WEL BIKS VOOR JONGE LAMMEREN

Het is niet zo dat hier geen korreltje biks

het erf opkomt. Lenting voert wel degelijk lammerkorrel, meteen als de lammeren zijn geboren. “Ze hebben dat nodig
om met Pasen klaar te zijn”, zegt hij.
Vanaf vier weken is de melkgift van de
ooien niet erg groot meer. Vandaar ook
die korrel, maar de lammeren vreten dan
ook al aan het voerhek bij de ooien mee.
Moet Lenting misschien meer lammerkorrel voeren doordat hij geen biks meer
aan zijn zogende ooien geeft? “Er gaat nu
denk ik tien ton lammerkorrel doorheen. Dat is echt niet meer dan op een
bedrijf met veel krachtvoer voor de
ooien, hoor.” <<

