C R V- D U U R Z A A M H E I D S T R O F E E
FAMILIE UBACHS, EPEN

Familie Ubachs realiseert hoge
levensproductie met fraaie koeien

Eerst produceren,
dan mooi zijn
Ze wonen op een van de zuidelijkste en mooiste plekken van
Nederland. Geen wonder dat de familie Ubachs in Epen
al 25 jaar een minicamping runt naast het melkveebedrijf,
waar hoogproductieve en fraaie koeien te bewonderen zijn.
Familie Ubachs
Maria, Eric en Ger Ubachs
uit het Zuid-Limburgse
Epen: ‘Elk jaar verkopen
we acht tot tien vaarzen
en dan weten we ook nog
vijf procent te groeien in
melkquotum.’

tekst Alice Booij

‘M
Epen

Ger (65), Maria (65) en 		
zoon Eric (28) Ubachs
600.000 kilo melk
25 ha gras, 6,5 ha mais, 		
2,3 ha natuurgras
53
10.923 kilo melk met 		
4,25% vet en 3,39% eiwit

Gezin:
Quotum:
Grondgebruik:
Aantal koeien:
Productie:
Levensproductie
bij afvoer:
Aantal honderdtonners:
Aantal tientonners:
Exterieur:
Afvoerpercentage:
Tankcelgetal:
Tussenkalftijd:
Extra’s:

54.457 kilo melk
14
4
gemiddeld 86,3 punten
16
120.000 cellen/ml
449 dagen
minicamping, ontvangen
excursies en verkoop 		
vaarzen
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De nieuwe 2 x 8 melkstal uit roestvrij staal met arbeidsvriendelijke geleidearmen

ijn ouders zeggen wel eens dat ze
maar met 25 euro zijn begonnen’,
vertelt Eric Ubachs over de historie van
hun melkveebedrijf in Epen. ‘Ze hadden
een aanbindstal voor 35 koeien. De filosofie was: alles zo goed mogelijk doen en zo
veel mogelijk melk uit de koeien halen.’
Het is een bedrijfsvoering die anno 2012
nog staat als een huis, alhoewel het bedrijf de laatste drie jaar een enorme slag
heeft gemaakt om zich klaar te maken
voor het melken na 2015. ‘We hebben
het druk gehad met bouwen, maar inmiddels is de veestapel weer op weg om
12.000 kilo melk te produceren’, aldus
bedrijfsopvolger Eric. ‘Ik werk fulltime
bij een rundveeverbeteringsorganisatie
en doe zo veel mogelijk op het bedrijf.
Over enkele jaren wil ik volledig thuis
aan de slag.’
De ligboxenstal is verdubbeld, sleufsilo’s
en erfverharding zijn aangelegd en het
afgelopen jaar is de bouw afgerond met
een nieuwe 2 x 8 visgraatmelkstal. ‘We

kunnen na 2015 gemakkelijk doorgroeien
naar tachtig koeien en 800.000 kilo melk,
maar het hoeft niet’, vertelt Erik. ‘Of we
ook zo snel zullen opschalen, is afhankelijk van de marktomstandigheden. Komend jaar gaan we meer koeien met gesekst sperma insemineren om zo tien tot
vijftien vaarzen extra te laten kalven. Als
de prijzen van de vaarzen dan hoog zijn,
kan het evengoed zo zijn dat we ze verkopen’, redeneert Erik nuchter. ‘Economie
is belangrijk, de stal hoeft niet vol.’

Minke 64, 150.000 kg melk en weer drachtig

In laagjes voeren voor goede penswerking

Rust, regelmaat en reinheid
De familie Ubachs vaart haar eigen koers,
ook in de bedrijfsvoering. Rondom de
koeien houden ze van rust, regelmaat en
reinheid. ‘Consequent werken is heel belangrijk; door alle dagen hetzelfde te
doen presteren de koeien het best.’ Voeren doen ze bijvoorbeeld vier keer per dag.
‘Dat lijkt veel, maar we schuiven het voer
niet aan, maar draaien met een simpele
voerbak in vijf minuten mais of gras voor

Het ‘true type’ van de familie Ubachs is
een koe die 100.000 kilo melk kan geven.
Het bedrijf bracht al veertien honderdtonners voort en vier koeien overschre-

den de 10.000 kilo vet en eiwit. ‘We fokken koeien met veel capaciteit, we zien
graag diepe, open frames met goede benen en uiers’, noemt Eric. ‘Er moet veel
en vooral ook goed ruwvoer in, dat bespaart op krachtvoer. Per honderd kilo
melk krijgen onze koeien twintig kilo
krachtvoer.’ De bedrijfsopvolger benadrukt dat ondanks een gemiddelde exterieurscore van 86,3 punten een fraai exterieur geen doel op zich is. ‘We houden van
mooie koeien en gaan graag naar keuringen, maar we fokken vooral koeien die
veel melk willen produceren.’
Een voorbeeldkoe is tientonner Minke 64
(v. Lee), die dit jaar de 150.000 kg melk
overschrijdt en weer drachtig is van gesekst sperma. ‘Haar celgetal is 29.000 cellen per milliliter’, voegt Eric toe. Met haar
91 punten was ze al driemaal op de NRM.
‘En ze heeft nog steeds veel jeugd.’ Van
Minke lopen vijf generaties op het bedrijf,
waaronder meerdere excellente dieren.
‘Haar Roydochter nam deel aan de Europese keuring in Oldenburg in 2006.’

De ligboxenstal is klaar voor 80 koeien

Campinggasten waarderen weidegang

de koeien.’ In laagjes de pens vullen,
noemt Eric het. ‘We voeren geen extra
structuur bij, maar zo zorgen we er wel
voor dat ze twintig kilo droge stof per dag
opnemen.’ Erik benadrukt dat hoge kwaliteit ruwvoer dan een vereiste is. ‘De grasanalyses van de laatste tien jaar komen
uit op 949 vem, 208 ruw eiwit, ruwe celstof van 224 en 81,1 procent verteerbaarheid van de organische stof. Bij mais ligt
het op 963 vem, 372 zetmeel en een verteerbaarheid van 75,5 procent. Door aan
dit rantsoen acht kilo krachtvoer toe te
voegen kom je op vijftig kilo melk.’ Dankzij een hoge levensproductie realiseert het
bedrijf zo ook een lage vervanging: 16 procent. ‘Elk jaar verkopen we acht tot tien
vaarzen en dan weten we ook nog vijf procent te groeien in melkquotum.’

Honderdtonners en tientonners

Ondanks het streven naar een hoge productie hoort ook weidegang erbij, vinden
de veehouders. In de zomer gaan de koeien dag en nacht naar buiten met rantsoenbeweiden. ‘Elke dag hetzelfde’, herhaalt Eric de succesfactor. ‘Het vraagt
discipline en ja, het is arbeidsintensief,
maar zo krijgen ze altijd vers gras van
twee tot drie weken oud. De eiwitvoorziening komt uit gras. Dat maakt het rantsoen ook nog eens goedkoop, terwijl weiden voor de koeien ook gewoon goed is.’

Toeristische tak
Ook de gasten van minicamping ‘Hoeve
Helberg’ waarderen de weidegang. ‘Mensen hebben geen idee wat er op een melkveebedrijf gebeurt. Ze gaan met een heel
ander beeld weg dan waarmee ze gekomen zijn’, aldus Eric over de toeristische
tak waar zijn moeder Maria 25 jaar geleden mee begon. ‘We ontvangen ook excursies en schooljeugd. Ze zien dat we
heel goed ons best doen en dat waarderen
ze enorm.’ l
Strobox dicht bij de melkstal

Duurzaamheid volgens familie Ubachs: ’D oor alle dagen hetzelfde te doen presteren de koeien het best’
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