B E D R I J F S R E P O RTA G E

Albert van Egdom: ‘Kalveren in kleine groepen
voorkomt achterblijvers’

Evert en Albert van Egdom
Voor het tweede achtereenvolgende jaar stond het melkveebedrijf van de familie Van
Egdom in de top tien van bedrijven met de hoogste levensproductie bij afvoer.
Aantal koeien:
Melkquotum:
Hoeveelheid land:
Aantal stuks jongvee:

Streven naar
perfectie
Dankzij de secure bedrijfsvoering op melkveebedrijf vof Van Egdom
Woudenberg

in Woudenberg ligt er voor veel koeien op het bedrijf een lange,
productieve carrière in het verschiet. Afgelopen jaar molken
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Albert en Evert van Egdom maar liefst zeven honderdtonners.
tekst Jorieke van Cappellen

D

e puntjes op de i zetten. Dat doen Albert (32) en zijn vader Evert (58) van
Egdom uit het Utrechtse Woudenberg in
hun bedrijfsvoering. De prestaties van de
75-koppige veestapel zijn op zijn minst
opvallend te noemen. In de laatste mprstatistieken stond melkveebedrijf Van Egdom voor het tweede achtereenvolgende
jaar in de top tien van bedrijven met de
hoogste levensproductie bij afvoer. Met
een rollend jaargemiddelde van 9800 kg
melk en een gemiddelde leeftijd van vijf
jaar en twee maanden bewijzen de koeien
van vof Van Egdom dat ze niet alleen veel

produceren, maar dat ze het ook lang volhouden.
‘Alles wat we hier doen, proberen we voor
tweehonderd procent goed te doen’, licht
Albert de bedrijfsfilosofie toe. Een optimale verzorging van de koeien maakt volgens de melkveehouders het verschil.
‘We besteden veel zorg aan de rantsoenen, de opfok van de kalveren en de opstart van de verse koeien’, aldus Evert.
De ligboxenstal, die direct aan de oude
boerderij gebouwd is, biedt plaats aan
de melkveestapel en twee groepen droge
koeien. De melkkoeien krijgen het ruw-

Lia 194 (v. Ronald) kreeg 86 punten en
produceerde ruim 113.000 kg melk

voer, een rantsoen van 50 procent gras en
50 procent mais, aan een Weelink-voerhek. Eén keer in de vijf dagen zetten de
veehouders nieuwe blokken voer voor het
hek. Albert geeft aan dat smakelijk voer
belangrijk is. ‘Het Weelink-systeem bespaart veel arbeid, maar de koeien moeten het voer wel graag vreten omdat je
weinig kunt sturen in voeropname. Twijfelen we bij inkuilen aan het suikergehalte in het gras, dan gaat er meteen melasse
bij om de smakelijkheid te verhogen.’
Voor een betere conservering laten de
veehouders alle ruwvoer voor het inkuilen hakselen en voorzien ze de kuilen van
een gronddek. ‘Daardoor hebben we nauwelijks last van broei in de kuilen’, aldus
Evert. In het kader van de bedrijfsspecifieke excretie worden jaarlijks alle kuilen
bemonsterd. ‘Zo weet je goed wat er in je
kuil zit en kun je nog gerichter voeren.’

Meteen blokje plakken
De hoogdrachtige en verse koeien worden in de watten gelegd. Twee weken
voor afkalven voeren de Van Egdoms
hun droge koeien op naar het melkrantsoen. De koeien kalven af in het strohok
in de stal. ‘Na de geboorte krijgt de koe
smakelijk voer en geven we warme
koedrank voor extra energie’, vertelt
Albert. ‘We hebben twee aparte voerligboxen waarin de koeien een paar dagen
kunnen verblijven en waarin we ze apart
voeren. Zo houden we de voeropname en
de gezondheid goed in de gaten.’
Het strohok en de voerligboxen zijn bewust vooraan in de stal geplaatst. ‘Je loopt
er iedere keer als eerste langs. Is er iets
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Voor in de stal bevinden zich een aparte afkalfbox en twee voerligboxen om verse koeien te huisvesten

aan de hand, dan zien we dat snel en handelen we meteen. Bij twijfel geven we vrij
snel een calcium-magnesiuminfuus’, legt
Albert uit. Hij besteedt ook veel zorg aan
de klauwgezondheid. ‘Zie ik een koe die
niet lekker loopt, dan plak ik er diezelfde
dag nog een blokje onder.’ Daarvoor is er
een vaste bekapbox aan het voerhek.

Zeven honderdtonners tegelijk
De kalveren en pinken huizen in de nieuwe jongveestal. Een goede kalveropfok
vormt volgens Albert van Egdom de basis
voor een duurzame melkkoe. ‘We maken
bewust kleine groepjes van drie tot vijf
kalveren in één hok. Zo voorkom je dat er
achterblijvers zijn zoals je dat ziet bij grote groepen. Achterblijvers worden later
nooit goede vaarzen.’
Momenteel telt de veestapel vijftig stuks
jongvee. Dat is meer dan nodig is voor
vervanging. Van Egdom insemineert zijn
pinken op een leeftijd vanaf dertien tot
veertien maanden waardoor ze jong afkalven. Het grootste gedeelte van de jonge
dieren verkoopt hij pas als vaars na het
afkalven, drachtige vaarzen worden nauwelijks verkocht.
Alle zorg maakt dat de koeien van Van
Egdom tot op hoge leeftijd nog zeer productief zijn. Dat bewijzen de inmiddels
negen honderdtonners, waarvan er twee

zijn met 10.000 kg vet en eiwit, die de familie Van Egdom de afgelopen jaren op
hun bedrijf liet noteren. ‘Vorig jaar liepen
er zeven honderdtonners door de melkput’, glimlacht Albert van Egdom.
Naast een optimale verzorging moet een
koe natuurlijk wel de genetische potentie
hebben om veel melk te geven, zo stelt
de melkveehouder. Voor de stierkeuzes
maakt Van Egdom gebruik van het stieradviesprogramma SAP. ‘Ik laat het programma een aantal stieren uitzoeken,
maar maak vervolgens wel mijn eigen
keuze, want de stier moet de mindere
punten van de koe compenseren.’

Functioneel achterstel
Twee derde van de melkkoeien insemineert Van Egdom met een holsteinstier,
op een derde zet hij een Belgisch-witblauwstier. Holsteinstieren die momenteel veel worden gebruikt zijn Jocko, Fidelity, Paramount, Impuls en Legend en een
aantal genomicstieren waaronder Newhouse Go Fast. Veel en hoog eiwit en een
goed exterieur staan hoog in het vaandel.
‘We fokken gericht op koeien met een
goede uier, goed beenwerk en een goede
kruisligging’, aldus Albert. ‘Een functioneel achterstel is belangrijk voor vruchtbaarheid en geboortegemak. Dat verlengt
ook de duurzaamheid van de koe.’

Wat is het geheim van twee jaar achtereen een hoge klassering in de lijst met
bedrijven met hoogste levensproductie
bij afvoer? Albert: ‘Die hoge klassering
is natuurlijk mooi, maar levensproductie
bij afvoer zegt niet alles. Die is afhankelijk van heel veel factoren. Zo voerden we
dit jaar enkele honderdtonners af en dat
trekt het gemiddelde natuurlijk omhoog.
De levensproductie van de aanwezige dieren, dat zegt mij veel meer.’
Het schoolvoorbeeld van een lange levensproductie noemt Albert de twaalfjarige Groot Egdom Lia 194. De Ronalddochter kreeg 86 punten en produceerde
in negen lijsten 113.278 kg melk met
4,32% vet en 3,50% eiwit en lijkt nog jaren mee te kunnen.

Bedrijf in balans
Met een volle stal duurzame koeien, een
passend quotum en een passende hoeveelheid land is het bedrijf erg goed in
balans. Voor verdere groei is eerst uitbreiding van de ligboxenstal nodig. Als het
aan Albert en Evert ligt, komt die er in de
toekomst ook. ‘Maar wel in kleine stappen. We zijn door de jaren heen langzaam
gegroeid en dat blijven we ook doen’, stelt
Albert. ‘Het is niet ons doel om alles zo
groot mogelijk te doen, maar om alles zo
goed mogelijk te doen.’ l
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