special CRV-Duurzaamheidstrofee

Duurzaamheid bij Walter Bosgoed

Een gezonde bodem, verantwoord voer en krachtige koeien.
Duurzaamheid is volgens Walter Bosgoed denken in een kringloop.

Gezin: Walter (43) en Caroline (42) en zonen Jurre (12) en Jord (10)
Quotum: 1.031.331 kg melk
Aantal koeien: 106
Rollend jaargemiddelde: 9888 kg melk, 4,86% vet en 3,70% eiwit
Levensproductie bij afvoer: 54.258 kg melk, 4,36% vet en 3,49% eiwit
Celgetal: 174.000 cellen/ml
Tussenkalftijd: 386 dagen
Aantal hectaren: 65,5 (52 ha gras)
Aantal koeien met meer dan vier lactaties: 43
Aantal honderdtonners: 10
Aantal tientonners: 1
Krachtvoerkosten per 100 kg melk: E 5,33
Extra’s: melk leveren aan de lokale Italiaanse ijssalon, stageplaats zwakbegaafden
Met de E 10.000 euro: ‘Gaan we met het gezin naar Schotland of Ierland.’

‘En daarbij blijf ik dicht bij mijn eigen gevoel.’ Centraal staat ook zijn
gekruiste koe met hf, jersey en brown swiss.

S

inds elf jaar is Walter Bosgoed erfpachter van het bedrijf waarop zijn
vader bedrijfleider was. De voormalige
kloosterboerderij bij de St. Nicolaasstichting in Denekamp kreeg meteen
ook een andere strategie. ‘Ik wilde hogere gehalten en die kreeg ik door jersey- en brown-swiss-stieren te gebruiken.
Daarbij profiteer ik maximaal van de secundaire eigenschappen, zoals afkalfgemak, vruchtbaarheid, vitaliteit en lenigheid’, verklaart Walter zijn keuze voor
kruisen. ‘Dus schakelde ik mijn fokkerijemotie om binnen de zwartbonte populatie te blijven uit en ging ik aan de
slag met deze driewegkruising, die een
heterosis heeft van 85 procent.’
De omschakeling resulteerde in een stal
vol probleemloze koeien. Er is een uitval
van 18 procent per jaar en ruim 40 procent van de koeien heeft vier keer of vaker gekalfd. Voetbaden kennen de koeien al tien jaar niet, omdat er weinig tot
geen klauwproblemen zijn. ‘Ik doe het
niet beter of slechter, ik doe het anders’,
benadrukt Walter, die aangeeft dat hij
voor de stierkeuze al jaren op dezelfde
stieren terugvalt: de Deense jerseys QZik

en Fyn Lemvig, de brown-swiss-stieren
Vivo, Jublend en Encore, en de holsteins
Kian en Woudhoeve Russel. ‘Kian heeft
ook nog mrij-bloed, waardoor ik bijna
nog een vierde ras toevoeg’, aldus Walter, die enthousiast vertelt over de 26
Kiandochters die hij melkt. ‘Het zijn
echt bedrijfseconomische koeien. Gemiddeld geven de vaarzen op dit moment 3,92% eiwit.’

Lol in werken op het land
De koeien zijn slechts een van de bijzonderheden op het bedrijf van Walter, ook
het management geeft stof tot nadenken. ‘Je bent als boer het middelpunt
van het bedrijf. Het management, de
koe, het land, het voer, alles hangt met
elkaar samen’. Zo kalven de koeien vooral van half augustus tot half oktober,
niet alleen vanwege de hogere prijs voor
de wintermelk. ‘Op deze manier vraagt
de veestapel in het voorjaar en in de zomer weinig aandacht, waardoor ik meer
tijd heb voor het landwerk’, vertelt Walter. ‘Die afwisseling is voor mij de charme van het boeren.’
De bodem moet het stellen zonder

kunstmest. Het land wordt bemest met
de vaste stromest uit de ligboxen en kalverstal en de drijfmest die Walter via
een sleepvoetsysteem op het land brengt.
‘Ik hecht veel waarde aan het bodemleven, eigenlijk mijn veestapel onder de

grond.’ Verder gebruikt Walter op het
grasland rode en witte klaver voor de
stikstofbinding. Door de drijfmest voegt
hij middelen Penac of EM (effectieve
micro-organismen) toe om de bodemvruchtbaarheid nog meer te stimuleren.

Voeding is een hoofdstuk apart. Zo krijgen de koeien alleen in het begin van de
lactatie snijmais. ‘Een holsteinkoe kan
prima met snijmais omgaan. Een kruisling vervet sneller en dan werkt snijmais
vooral in de tweede helft van de lactatie
juist averechts.’ Hij stelt zijn rantsoen
zelf samen uit losse grondstoffen. ‘Ik wil
weten wat ik mijn koeien voer.’ Zijn
graan verbouwt hij voor een deel zelf.
Biologisch boeren heeft zijn sympathie.
‘Maar voor een complete omschakeling
is het bedrijf te intensief. Bovendien zet
ik veel koeien in korte tijd droog. Door
de hoge besmettingsdruk gebruik ik dan
wel graag droogzetters.’

verzorgen (‘met aandacht, want een koe
is geen productiemiddel, maar een dier’)
zorgen voor een drukke agenda. Walter
heeft geen ambitie om fors uit te breiden. ‘De meest duurzame manier van
groeien is voor mij groeien in de breedte: een kringloopsysteem van land,
plant, koe en mest rond het eigen bedrijf. Op deze manier ga je respectvol
met de natuur om en is met zo weinig
mogelijk energie het optimale uit het
bedrijf te halen. Schaalvergroten is echt
niet de enige weg naar de toekomst. Je
moet tevreden zijn met wat je hebt, of
zoals we in het Twents zeggen: je kunt
niet meer als zat ett’n. Uiteindelijk gaat
het om persoonlijk geluk.’

Niet fors groeien
Het eigen landwerk doen en 106 koeien

Alice Booij

Melkveehouder Walter Bosgoed uit Deneka mp doet het met hf x jersey x brown swiss

Plezier aan anders boeren
16

januari 1/2 2008

januari 1/2 2008

17

