Revolutionair krachtvoer systeem bijna klaar
Wilma Wolters

Tot op de dag van vandaag bestaan er voor het individueel voeren van krachtvoer aan geiten

onrust die bij de boxen ontstaat tegen. Een
geit die erin staat kan er soms gewoon niet
uit, doordat ze haar van achteren stoten en
duwen. Een voerrotor is groot en rond,
waardoor ik vind dat het te veel ruimte in
beslag neemt.”
En dus ging Van der Pas zelf nadenken over
een voersysteem. Toevallig ontmoette hij
iemand die wel samen met hem aan de slag
wilde met zijn idee voor een voersysteem.
“En zo hebben Frank van Rijn van smederij
Van Rijn uit Hazerswoude Rijndijk en ik
Geitenbelang bv opgericht. Geitenbelang
heeft mijn idee uitgewerkt.”

slechts twee voersystemen. Binnenkort komt daar een derde bij. Melkgeitenhouders Edwin van der
Pas en Mariejet Ebbers ontwikkelen samen met smid Frank van Rijn een makkelijk inpasbaar voerstation waar veel geiten tegelijk individueel krachtvoer kunnen eten, zonder dat gedrang ontstaat.
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heel anders uit zal zien. Het basisprincipe
blijft hetzelfde, maar de uitvoering is aan
gepast.

Geitenbelang bv
De twee bestaande systemen om geiten
krachtvoer te voeren, daarover was Van der
Pas niet enthousiast. “Zowel krachtvoerboxen als een voerrotor kunnen best. Maar
bij de krachtvoerboxen staat mij vooral de

Zestig dieren tegelijk voeren
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eptember, oktober misschien. Dan
verwacht melkgeitenhouder Edwin
van der Pas uit Heeswijk-Dinther dat
zijn idee, ontwikkeld en wel, de markt op
kan. Na maanden van voorbereiding zal dan
het voerstation dat hij zelf bedacht heeft, in
productie kunnen worden genomen. Op zijn
bedrijf staat het prototype waar al veel aan
gesleuteld en veranderd is, en waar ervaringen
geleerd hebben dat het échte systeem er toch
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Het voersysteem bestaat uit een 25 meter
lange band met voerbakjes, die met een
regelbare snelheid rondloopt in de vorm
van een platte ovaal. Een geit kan aan het
begin van de band haar kop door het ook
meelopende voerhek steken. Een sensor
herkent de geit en in de computer staat
hoeveel kilo brok van elke voersoort zij mag
hebben. Haar portie wordt vervolgens in het
voerbakje gestort en de geit kan aan haar
maal beginnen. Aan het einde van de band
moet het dier haar portie op hebben.
De snelheid van de voerband is daarom
instelbaar.
Aan de andere zijde van de lopende band
met voerbakjes gaat het net zo; er zijn
dus twee voerstations voor twee keer over
twaalf meter voerbakjes. In totaal kunnen
zo zestig dieren tegelijk krachtvoer vreten,
dertig aan elke zijde. Als een geit zojuist
nog voer heeft gehad, blijft haar voerbakje
leeg. Als het systeem te lang stilstaat, krijgt
de geitenhouder een sms-bericht. De band
wordt aangedreven met een elektromotor.
Sinds februari voert de vindingrijke geitenhouder zijn 1100 geiten met het systeem.
“En met goede resultaten. Het systeem
werkt, en mijn geiten lopen er graag naartoe. Ik heb trouwens nog nooit zo goed
gemolken als nu, maar dat mag ik misschien niet volledig aan het nieuwe voer

Het totale voersysteem is 12 meter lang.
De band bevat zestig voerbakjes.
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en-klaar in de smederij gemaakt, per vrachtwagen vervoerd en op de plaats gezet. Dan
hoef je alleen nog stroom, de voervijzel en
de computer erop aan te sluiten en hij kan
aan het werk.” Doordat het systeem 12 meter
lang en 3 meter breed is, past het op elke
voergang.

Aanleren

De vijzel en weeginstallatie zorgen ervoor
dat het juiste krachtvoer afgewogen
wordt. Hier kunnen drie krachtvoersoorten
gevoerd worden.

De afgewogen portie krachtvoer wordt in
het voerbakje gestort en de geit kan aan
haar maal beginnen.

Nog niet helemaal klaar

systeem toeschrijven.” Alle geiten komen
acht tot negen keer per dag naar het voerstation. Dat betekent dat het ruim 60.000
keer per week wordt bezocht.

Uitgangspunten bij bouwen

Profiel
Naam: Edwin van der Pas en Mariejet Ebbers
hebben een maatschap.
Woonplaats: Heeswijk-Dinther
Aantal geiten: 1.100
Plezier
Het voersysteem is niet het enige ontwerp
dat Van der Pas zelf heeft bedacht. Ook de
inrichting van de melkstal heeft hij grotendeels zelf verzonnen. “Ik denk wel vaker
dingen uit. Er is niks leukers dan datgene
waar je elke dag mee werkt, beter of
aangenamer te maken.”
Van der Pas, maar ook Ebbers en Van Rijn,
hebben dan ook met veel plezier het voer
systeem ontwikkeld. Het heeft wel meer tijd
en energie gekost dan ze voorzien hadden.
“Maar ik zou er toch weer aan beginnen
denk ik. Maar dan niet meteen morgen”,
lacht Van der Pas.

10

“Het was een heel werk om de geiten het
nieuwe systeem aan te leren”, vertelt Van
der Pas. Met drie mensen is hij twee weken
bezig geweest om alle dieren te leren het
nieuwe voersysteem in te lopen. “We probeerden honderd geiten op een dag te doen.
Maar eerst moesten we kijken of de koppen
van de geiten wel door het voerhek konden,
en hoe de dieren zich gedroegen. Dat ging
gelukkig goed.” De ervaring van Van der Pas
is dat alle geiten een paar keer geholpen
moeten worden, en dat ze het dan kennen.

“Wat er niet op zit, kan ook niet kapot.”
Het belangrijkste uitgangspunt bij het
bouwen van het voerstation, was dat het zo
eenvoudig mogelijk moest. Maar gedurende
de proefperiode bij Van der Pas zijn er heel
wat aanpassingen gedaan, waardoor soms
de eenvoud verloren ging. “En dan moet
je zo tegen het einde van de proef niet de
kunst van het uitkleden vergeten. We hebben alle onderdelen nog eens bekeken en
ons afgevraagd welk nut ze hadden. Zo is
de helft van wat er op zat, er nu weer af.”
Verder moest het systeem een grote capaciteit hebben. Daarom is de band 12 meter
lang gemaakt en is er één voervijzel voor
dertig plaatsen. “Als de voerband maar lang
genoeg is, kun je veel geiten allemaal de
gelegenheid geven te gaan eten en is er
geen onrust in de stal.” Bovendien kan het
systeem drie tot vier voersoorten (korrel
of meel) nauwkeurig doseren. “Elke portie
wordt gewogen en de afgewogen totale
portie wordt in het voerbakje gestort.”
Een ander aandachtspunt was dat het voersysteem in elke stal inpasbaar moet zijn.
“Het is natuurlijk niet efficiënt als een
geitenhouder zijn halve stal moet verbouwen
om een goed voersysteem te kunnen installeren. Daarom wordt het voerstation kant-

Het systeem dat bij Van der Pas staat, is nog
niet helemaal klaar. “De software is al wel
geschreven, maar is nog niet volledig geïnstalleerd. Nu weet het voersysteem nog niet
precies welk en hoeveel krachtvoer elke geit
moet krijgen. De koppeling met het Egam
managementprogramma werkt nog niet.”
Van der Pas verwacht dat het systeem een
nog hogere capaciteit behaalt als de software eenmaal werkt. “Nu zit het systeem
aardig vol met 1100 geiten, maar straks kan
ik er makkelijk meer geiten mee voeren.”
Bovendien zijn er sinds het begin heel wat
aanpassingen gedaan, waardoor het systeem
al niet meer lijkt op het eerste idee. Zo zijn
de hekjes die geiten toelaten of tegenhouden
al vier keer aangepast en de band is aangepast omdat enkele geiten zich verwond hadden. “De tekenaar verwerkt alle ervaringen
en aanpassingen in een tweede tekening.
Na de vakantie willen we met dat tweede
systeem hier proefdraaien. En dat moet het
systeem worden waarmee Geitenbelang de
markt op gaat.”

Kosten
De kosten van het nieuwe voersysteem
komen volgens Van der Pas per dier lager
uit dan de kosten van de alternatieve
krachtvoersystemen. Hij verwacht een grote
groep klanten, omdat de groep geitenhouders
waarvoor het systeem inpasbaar is, groeit.
Door een toename van rantsoenen met veel
krachtvoer, door schaalvergroting en door
de noodzaak om (voer)kosten te besparen,
wordt ‘zijn’ krachtvoersysteem steeds
aantrekkelijker, zo denkt hij.

Geitenhouderij | juni 2008

GH05_04_voersysteem.indd 10

13-06-2008 10:24:01

