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Al zeven jaar uitzonderlĳke melkkwaliteit door
rustige opstart verse koeien en secuur werken

De beste melk
van Vlaanderen

Danny Adams
Het MCC, het Melkcontrolecentrum Vlaanderen, beloonde
familie Adams-Leenaerts uit
Hoogstraten met het laureaat:
‘melkveehouders met de beste
melkkwaliteit van Vlaanderen’.
Aantal koeien:
Melkproductie:
Tankcelgetal:
Hoeveelheid land:

Hoogstraten

mineralen en een mycotoxinebinder in het basisrantsoen. Dat
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uperschoon, dat is het eerste wat opvalt bĳ binnenkomst in het tanklokaal op het bedrĳf van Danny Adams en
zĳn vrouw Ria Leenaerts uit Hoogstraten. In de melkstal overheerst hetzelfde
gevoel: schoon. Zou dat het geheim zĳn
van de uitzonderlĳke melkkwaliteit op
dit bedrĳf ? In acht jaar tĳd ontving de
familie Adams-Leenaerts maar liefst ze-
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Om zĳn koeien gezond te houden voert Danny Adams lactatie-

1

zorgt voor lage dierenartskosten en is de basis voor een goede
melkkwaliteit: de beste melk van Vlaanderen.
tekst Ivonne Stienezen

ven keer het kwaliteitscertificaat van
het Melkcontrolecentrum Vlaanderen
(MCC). Zĳ zĳn de enige melkveehouders
in Vlaanderen die dit certificaat zo vaak
behaalden. Daarom werden Danny en
Ria bekroond als ‘melkveehouders met
de beste melkkwaliteit van Vlaanderen’.
De plaquette die zĳ hiervoor kregen, is
met trots aan de stal bevestigd.

Maandelĳks minder dan 150.000 cellen
per milliliter, minder dan 10.000 kiemen
per milliliter, minder dan 10 coliformen
per milliliter, geen strafpunten en geen
residuen van kiemremmende stoffen in
de melk. Dat zĳn de eisen waar de familie Adams-Leenaerts al met gemak zeven
keer in acht jaar aan voldeed. Het tankcelgetal ligt op jaarbasis tussen de 70.000
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De plaquette van MCC siert de gevel

Met de rolmops veegt Adams de roostervloer en strooit hĳ gelĳktĳdig de boxen

en 100.000 cellen per milliliter, het
kiemgetal ligt op 4 en het aantal coliformen is doorgaans 0. ‘Je moet gewoon
dagdagelĳks je werk goed doen’, is de
verklaring van Adams voor het goede resultaat. ‘En zorgen dat de koeien gezond
blĳven.’ Ook dat levert volgens hem een
belangrĳke bĳdrage aan een goede kwaliteit melk. En hĳ stelt het nodige in het
werk om de koeien inderdaad gezond te
houden.

een droogstandsbrok met anionische
zouten. In de laatste week voor de verwachte kalfdatum krĳgen ze iets meer
energie in de vorm van een halve kilo
geplette tarwe boven op het rantsoen
van mais, gras en zaadhooi.
Voor Adams is het belangrĳk dat de koeien rustig opstarten. ‘Daardoor heb ik
weinig last van kalfziekte of koeien die
aan de nageboorte blĳven staan.’ Door
de rustige start duurt het drie tot vier
weken voordat ze goed op productie zĳn.
Ook de biestproductie is niet overvloedig. ‘Maar de kwaliteit van de biest is erg
goed’, stelt Adams. ‘Doordat de koeien
rustig vertrekken in de lactatie zĳn ze
wel persistent. En we hebben minder gezondheidsproblemen.’ Zo zĳn er bĳvoorbeeld weinig koeien met mastitis. In de
totale melkveestapel van 70 melkkoeien
treft Adams minder dan één keer per
maand een koe met mastitis aan. ‘Door
de droogstandsbrok met anionische zouten krĳgen de koeien minder zucht, de
druk op de uier is minder en het slotgat
staat nog niet open’, verklaart hĳ.
Na afkalven voert de veehouder de
krachtvoergift in de krachtvoerautomaat langzaam op van 200 gram tot
maximaal 3 kilogram in twee tot drie
weken. Dat de melkgift niet heeft te lĳden onder de trage start, blĳkt wel uit de
gemiddelde productie van 9500 kg per
koe per jaar, met ongeveer 4,3% vet en
3,6% eiwit.
Adams voert de koeien tot 120 dagen in
lactatie een brok op basis van lĳnzaad.
‘Dat is een echte energiebrok, waarbĳ de
energie langzaam vrĳkomt.’ De rest van
het krachtvoer komt uit het basisrantsoen, dat jaarrond bestaat uit graskuil,
mais, perspulp, bierbostel, soja, geplette
tarwe, graszaadhooi, lactatiemineralen
en een mycotoxinebinder. Het basisrantsoen is afgestemd op een melkgift van
ongeveer 30 kilogram melk. ‘Mĳn boekhouder zegt dat die mineralen en mycotoxinebinder eigenlĳk te duur zĳn. Maar
dan vraag ik hem eens goed te kĳken
naar mĳn dierenartskosten, die zĳn de

Goede biest
Die goede gezondheid begint voor
Adams al in de droogstand. ‘Als de droogstand niet goed is, blĳf je de hele lactatie
achter de feiten aanlopen.’ Adams werkt
met een close-up- en een far-off-groep.
Naast een uitgebalanceerd rantsoen krĳgen de dieren droogstandsmineralen en

In het basisrantsoen zitten
lactatiemineralen en een mycotoxinebinder
om de koeien gezond te houden

helft lager dan gemiddeld. En doordat de
koeien gezond blĳven, heb ik meer plezier in het melken. Dan mogen die toevoegingen van mĳ wel iets duurder zĳn.’

Dunne melk
Voor het melken heeft Danny een vaste
routine, waarbĳ hĳ werkt met melkershandschoenen. ‘Ik melk zo veel mogelĳk
zelf. Bĳ het voorstralen let ik altĳd goed
op hoe de melk oogt. Ik kĳk of de melk
een afwĳkende kleur heeft of dunner is
dan normaal.’
Wanneer Adams twĳfelt aan de melk,
smeert hĳ een koe direct in met uiermint. ‘Ik weet niet zeker of het helpt,
maar ik probeer kort op de bal te spelen
en met de mint problemen voor te blĳven.’
’s Ochtends helpt Ria, die halftĳds buiten de deur werkt, meestal mee met melken. ‘Zeker als er bĳzonderheden zĳn, is
het fĳn als je niet alleen in de put staat.’
In de 2 x 8 visgraatmelkstal werken ze
steeds per groepje van vier. Eerst reinigen ze de eerste vier dieren, hangen dan
het melkstel eronder, waarna de volgende vier aan de beurt komen. Elke koe reinigen ze met een aparte papieren doek.
Na het melken krĳgt elke koe een jodiumdip.
Als een koe uierontsteking heeft, laat
Adams direct een staal onderzoeken om
te weten wat de veroorzakende kiem is.
‘Ik begin natuurlĳk wel direct met behandelen, maar als de behandeling niet
aanslaat, weet ik hoe ik kan bĳsturen.’
Ook van koeien die verdacht zĳn op basis van de mpr-uitslag, laat Adams geregeld een monster nemen. Dat doet hĳ in
overleg met de bedrĳfsdierenarts. ‘Na
elke uitslag hebben we per e-mail even
contact om de bĳzonderheden door te
spreken en om te bespreken of er nog
koeien zĳn die we gaan laten onderzoeken. Vorig jaar adviseerde MCC op basis
van die onderzoeken bĳvoorbeeld om
over te stappen op de jodiumdip die we
nu gebruiken.’
Als er een mastitisgeval is, werkt Adams
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In de eenvoudige melkstal is het superschoon

extra zorgvuldig in de melkstal. ‘Een
mastitisgeval melk ik altĳd als laatste in
de rĳ. Na die melking spoel ik het melkstel direct door met heet water. Bacterien in het melkstel kunnen tot wel vier
volgende melkingen worden overgedragen op andere koeien’, weet Adams.
Alle mastitisgevallen en behandelingen
houdt Adams nauwkeurig bĳ in de app
van het managementprogramma Cowvision, die hĳ ook gebruikt voor zaken als
inseminaties en geboorten. ‘In de app
geef ik ook de ernst van een uierontsteking aan, van licht tot zeer ernstig.’
De ernst is ook bepalend voor de behandeling die Adams inzet. Bĳ een lichte uierontsteking gebruikt hĳ soms Mammicurine, een homeopatisch middel. ‘Dat
middel heeft geen wachttĳd, dus kan ik
de melk blĳven leveren. Dit doe ik alleen
bĳ een koe die geen harde uier heeft. Is
de uier wel hard, dan behandel ik direct
met een antibioticum. Als de koe ook
ziek is, geef ik daarnaast een pĳnstiller
en injectie met antibioticum in de nek.
Maar dat is zelden nodig.’
Bĳ het droogzetten gebruikt Adams bĳ
elke koe een antbioticumdroogzetter. ‘Ik

Ook het tanklokaal is schoon en opgeruimd

hoop dat de Vlaamse wet dat blĳft toestaan, ik vind het een nuttig instrument
om de uiergezondheid op dit peil te houden.’ Ook via de fokkerĳ probeert hĳ rekening te houden met uiergezondheid.
Deels door de stierkeuze, maar ook door
koeien die gevoelig zĳn voor een hoog
celgetal, uit te sluiten van de fokkerĳ.

Melken met siliconen
De inpandige melkstal van Adams is
licht en ruim. En brandschoon, ondanks
de open verbinding met de rest van de
stal, er zit namelĳk geen dak op de melkstal. Adams reinigt de melkstal grondig
drie tot vier keer per jaar. En na elke
melkbeurt houdt hĳ het netjes bĳ. De
GEA-melkinstallatie is bewust eenvoudig gehouden. ‘Het enige wat die installatie moet doen, is zorgen dat de melk in
de koeltank geraakt. We hebben als enige luxe een automatische afname.’
Adams werkt met siliconen tepelvoeringen, al meer dan tien jaar. ‘Vorig jaar
heb ik toch weer even rubber geprobeerd, maar ik heb ze snel weer terug
laten wisselen. Siliconen zĳn veel lichter, soepeler en gebruiksvriendelĳker.

We hebben nu zelfs siliconen melkslangen. Daardoor is het gehele melkstel nog
lichter, waardoor het nog vlotter onder
te hangen is.’
De hele melkinstallatie krĳgt jaarlĳks
een grote onderhoudsbeurt. ‘Versleten
onderdelen worden vervangen en het geheel wordt doorgemeten. Ik laat liever
een onderdeel iets te vroeg vervangen
dan dat ik problemen krĳg. Want dat gebeurt meestal in het weekend’, lacht
Adams.
‘Wĳ zĳn het inmiddels gewoon om een
goede melkkwaliteit te leveren. En elke
maand opnieuw doen we ons best om
dat lage tankcelgetal, zo tussen de 70 en
de 100, te handhaven of zelfs te verbeteren. Met elke cel gaat er immers melk
verloren’, weet hĳ.
Adams vindt het wel spĳtig dat de goede
melkkwaliteit niet extra wordt betaald.
‘In de winkel betaal je toch ook meer
voor betere kwaliteit? Eigenlĳk is het
ook niet logisch dat deze melk in dezelfde tankwagen gaat als melk van mindere
kwaliteit. Maar dat zullen de melkerĳen
niet graag horen, want dan moeten ze de
melk apart ophalen.’ l

De verse koeien starten langzaam op, zo houdt Adams ze gezond
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