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Werkwijze leidt tot nieuw kengetal: rantsoenefﬁciëntie

Voercentrum slaat aan
Het voercentrum in Leeuwarden is nog geen jaar operationeel, maar lijkt
nu al heel succesvol. Er is veel belangstelling voor het concept waarbij
veehouders voeropslag, machines en arbeid voor het voeren uitbesteden,
terwijl ze verzekerd zijn van een hoogwaardig rantsoen. Plus nieuwe
kengetallen, waarmee ze hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren.
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Voercentrum

Het idee om een voercentrum te vormen in
Leeuwarden is geboren in het land Israël.
Sijbren Mulder van agrarisch adviesbureau
Reﬂex zag daar de voercentra, waarmee de Israëlische veehouders hun koeien voor 16 cent
per liter melk volledig konden voeren. Daarvoor hadden ze zowel ruwvoer als krachtvoer,
maar geen kosten voor voeropslag, machines
of arbeid. Voor dat bedrag bracht het voercentrum het voer namelijk bij de boeren voor
het voerhek, zo vertelt Mulders collega Klaas
Struiksma.
In Israël bestaan de voercentra al dertig jaar;
80 tot 85 procent van de melkveehouders
is klant van een voercentrum. „Boeren zijn
daar gewend om samen te werken”, vertelt
Struiksma. „De melkveehouders hebben er
helemaal geen kennis van veevoeding. Sterker
nog, ze weten niet eens wat er in hun rantsoen zit. Dat terwijl ze producties van 12.000
tot 16.000 kilo melk per koe per jaar weten te
realiseren.” Israëlische melkveehouders hoeven niet te investeren in kennis, maar ook niet
in voeropslag of machines om het voer voor
de koeien te brengen. „Wij vroegen ons af of
we de Israëlische situatie ook op Nederland
zouden kunnen toepassen.”

Pilot
Vanaf dat moment ging het snel. „Eind 2009
kregen we te horen dat we subsidie kregen
en in januari 2010 zijn we begonnen met
het project”, vertelt Struiksma. Hij startte de
pilot samen met enkele partners op. Camiel
Hoogland, eigenaar van fouragehandel
Hoogland BV uit Ferwerd, zorgde voor kennis
en koppelingen naar de akkerbouw. Loonbedrijf De Haan uit Giekerk was de logistieke
partner en melkveehouder Johannes Mulder
uit Waaxens was de eerste klant en trekker
van het project.
Het viel de pioniers in eerste instantie niet
mee om deelnemers te vinden. „Er waren
wel vijftig boeren die interesse hadden, maar
wilden eerst de pilot afwachten. En dat is ook
wel te begrijpen”, wijst Struiksma op het feit
dat de deelnemers geen voer meer bij hun
boerderij hebben liggen. „Maar in de periode
tot mei hebben we toch zes boeren gevonden
die hun nek wilden uitsteken.”

Locatie Leeuwarden
Om zo efﬁciënt mogelijk te kunnen werken en
de verliezen zo veel mogelijk te beperken, besloten de pioniers dat de eerste snede van alle

deelnemers tegelijk moest worden ingekuild.
De inkuildatum – 15 mei – werd hoofdzakelijk
bepaald door het gereed zijn van de sleufsilo’s, wat iets zegt over de korte termijn waarin
alles geregeld moest worden.
„De locatie heeft ons wel kritiek opgeleverd,
want wie sleept zijn voer nou naar Leeuwarden. De eerste melkveehouder zit op acht
kilometer afstand en hij is niet eens klant”,
aldus Struiksma. „Maar deze locatie was de
enige optie voor deze korte termijn.” Camiel
Hoogland is eigenaar van het terrein. Vorig
jaar bestond het nog uit 7.000 vierkante meter
braakliggende grond. „Er was wel een weegbrug, en alle vergunningen waren er ook. Dit
is namelijk een overslagplaats voor schepen.
Hier meteen achter is een loskade, verbonden
met het Van Harinxmakanaal voor schepen tot
2.000 ton”, wijst Struiksma.

‘Wij kopen alle voer’
De voercentrum-pioniers hadden weliswaar
een begrotingsmodel opgesteld, maar dat
was vooral gebaseerd op aannames. Zo was
bekend dat de machinekosten voor het voeren
nul werden, maar de transportkosten van en
naar het voercentrum waren bijvoorbeeld
onbekend. „De kosten vielen ons mee. Melkveehouder Catrinus Veninga uit Abbega is de
deelnemer die het verst weg woont. Hij woont
op veertig kilometer afstand van het voercentrum en had een dertig hectare grote eerste
snede. In één vrachtwagen bleek drie hectare
te kunnen, zodat in totaal tien auto’s hier
naar toe moesten. Het kostte hem in totaal
6.000 euro om al zijn voer van de hele zomer
hier te krijgen.”
Het voercentrum telt vier grote sleufsilo’s van
3 meter hoog, 13 meter breed en 60 meter
lang. Er is een silo met eerste snede graskuil,
eentje met tweede snede graskuil, eentje met
derde en vierde snede graskuil en natuurland
(respectievelijk twee en één meter) en een silo
met snijmaïs. Alle voer is in eigendom van het
voercentrum. „Wij kopen alle voer. De boer
levert zijn gras aan de poort. Vervolgens gaat
het over de weegbrug en wordt het bemonsterd. We betalen de deelnemers per kilo
droge stof uit en op basis van kwaliteit. ALNN
(Agrarisch Laboratorium Noord-Nederland in
Ferwerd, red.) onderzoekt de monsters.”

Gelijkmatige kuil
Omdat het voercentrum het voer van de boeren koopt, is het er alles aan gelegen het ruw-
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voer zo goed mogelijk in te kuilen. „We willen
alles in één dag inkuilen, want de verliezen
zijn voor ons”, stelt Struiksma. „Dat vereist inderdaad veel afstemming en het was dan ook
wel spannend. We wisten ook niet hoeveel
voer er in een vrachtwagen paste.” Toch is het
allemaal gelukt. Bij het inkuilen van de eerste
snede was er van zes uur ’s ochtends tot elf
uur ’s avonds grasaanvoer. Per uur werd er 250
ton product verwerkt, oftewel acht vrachtwagens.
Bij het inkuilen moeten de shovels ver rijden.
„We willen dat de vrachtwagens het gras voor
de kuil deponeren en dat ze niet de sleufsilo
inrijden. De shovel moet de inhoud van elke
vrachtwagen namelijk over de hele zestig
meter verdelen. Zo krijg je een mooie egale
en gelijkmatige kuil”, legt Struiksma uit. „Op
deze manier freest onze zelfrijdende voermengwagen bij het uitkuilen elke dag precies
hetzelfde product.”

Eigen loonwerker
Hoewel er een loonbedrijf bij de pilot betrokken was, geeft Struiksma aan dat het
nadrukkelijk de bedoeling is dat de veehouders die de grasoogst uitbesteden, hun eigen
loonwerker houden. „We willen geen relaties
verstoren.” Het gras kan op verschillende
manieren worden geoogst, bijvoorbeeld met
een hakselaar met een container erachter of
met een container achter een trekker. Maar er
waren ook boeren waar het gras met opraapwagens van het land werd gehaald, waarna de
inhoud bij de boer op het erf werd geleegd.
Vervolgens werd het gras met een voorlader
of kraan in de vrachtwagens geladen.”
Wie bepaalt wanneer er wordt gekuild? „De
ene boer wil eerder kuilen dan de andere,
maar je moet inderdaad wel overeenstemming
bereiken. En dan blijken de resultaten soms
verrassend. De boer die vroeg wilde maaien
en door zijn deelname aan het voercentrum
noodgedwongen langer moest wachten, had
een lagere opbrengst dan de boer die langer
wilde wachten: 3.900 versus 4.700 kilo droge
stof per hectare. De boer met de hoogste
opbrengst had tevens de hoogste VEM”, aldus
Struiksma.

Leren van elkaar
De boer met de hoogste opbrengst had veel
geïnvesteerd in graslandverbetering, wat
zich volgens Struiksma direct vertaalde in de
jaarproductie. „Die boer had een opbrengst u
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van 13.000 kilo droge stof per hectare per jaar.
Omdat alles is gewogen, weet je dat nu. Maar
normaal weet niemand dat.” De boer met de
hoge opbrengst had echter te goed gras, oftewel gras met te weinig structuur. „Hij probeerde dat te corrigeren met structuurvoer, maar
dat lukte niet echt, want hij kon zijn voer niet
mengen.”
Struiksma legt uit dat de deelnemers van
elkaar proﬁteren. „Het voordeel voor de boer
met de hoogste VEM is dat hij een hoge prijs
voor zijn gras krijgt, terwijl hij geschikter voer
terugkrijgt. Maar ook de veehouder met de
laagste VEM krijgt kwalitatief hoogwaardiger
voer terug. Bij dit systeem gaan boeren zich
ook afvragen waarom de ene een hogere opbrengst realiseert dan de andere. Je leert hier
dus ook van.”

Grondloos boeren
Sinds 10 augustus 2010 brengt een trekker
met voermengwagen dagelijks het ingekuilde
voer langs de deelnemende melkveehouders.
De boeren bevinden zich in een cirkel van 40
kilometer rondom Leeuwarden, zodat de trekker 150 kilometer per dag rijdt. Elke ochtend
bereidt de zelfrijdende voermengwagen
op het voercentrum een volledig gemengd
product, waarbij de boer de keus heeft uit vier
TMR-rantsoenen. Naast het gangbare rantsoen
is er een robotrantsoen en een rantsoen voor
jongvee en droge koeien. Daarnaast is er in de
zomer een rantsoen beschikbaar voor boeren
die tevens weidegang toepassen.
Nutritionist Andries Sneep van Hoogland BV
maakt de rantsoenen op basis van enkelvoudige krachtvoeders, die in voorraadbunkers
op het voercentrum liggen opgeslagen. De
producten komen rechtstreeks met de boot uit
de Rotterdamse haven. „We voegen producten toe die op dat moment betaalbaar zijn. Zo
proberen we het dure soja zoveel mogelijk te
vervangen, nu bijvoorbeeld door tarwegistconcentraat.” Net zoals de veehouders in het
voorjaar hun voer aan het voercentrum verkopen, kopen ze het in het najaar terug. „In
wezen kun je hiermee grondloos boeren, het
is alleen de vraag of je dat moet willen.”

Rantsoenefﬁciëntie
Afgelopen december voerde het voercentrum
voor 16,3 cent per kilo droge stof de koeien.
Daar moet de grasopbrengst nog vanaf,
waarbij het voercentrum de veehouders vorig
jaar gemiddeld 8 cent per kilo droge stof betaalde. „Het gaat er om hoeveel melk uit die
16,3 cent wordt gehaald”, stelt Struiksma. Hij
wijst er op dat de deelnemende veehouders
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Franchise buiten Friesland
De belangstelling voor het voercentrum is

Wolsum maar liefst 2.500 melkgevende koeien

groot. „We geven soms wel drie presentaties
per week”, vertelt Struiksma, „en we hebben

zullen worden gevoerd. De 25 tot 30 klanten
van het voercentrum in Wolsum wonen allemaal

aanvragen voor voercentra in Drenthe, Zuid-

maximaal acht kilometer bij het voercentrum

Holland, Noord-Brabant en Limburg. We zijn van
plan de franchiseformule te gaan uitrollen buiten

vandaan. „Dan kun je de transportkosten al
wegstrepen tegen de kosten van de shovel op

Friesland.” Voorlopig blijken Struiksma en zijn
collega’s ook binnen de provincie nog voldoen-

de kuil van de individuele boer”, stelt Camiel
Hoogland.

de werk voorhanden te hebben. Alle deelnemers

Struiksma en Hoogland tonen een tekening

uit het afgeronde pilotproject blijven klant en in
het plaatsje Wolsum start komend voorjaar een

waarop is te zien dat er ongeveer elf voercentra
in Friesland mogelijk zijn, met per voercentrum

tweede voercentrum.

3.000 koeien. Op termijn willen de mannen

„De conclusie uit de pilot is dat het loont om
dichter bij de boer te komen. De afstand tussen

weg uit Leeuwarden, waarbij ze de locatie wel
willen aanhouden als overslagplaats. „Vanwege

de verst uit elkaar wonende deelnemers zou

de grote afstanden worden er extra kosten

maximaal 15 kilometer moeten zijn, met inbegrip van geograﬁsche beperkingen.” Wolsum

gemaakt voor het vervoer van en naar Leeuwarden. 40 kilometer is ver, het kan efﬁciënter.”

bevindt zich vlakbij de snelweg, zodat het vrij
eenvoudig mogelijk is grotere afstanden te

Het is de bedoeling dat ook akkerbouwers bij
het project worden betrokken. Hoogland geeft

overbruggen. Het voercentrum wil namelijk de

aan dat akkerbouwers binnen zijn klantenbe-

koeien met een vrachtwagen gaan voeren. „We

stand geïnteresseerd zijn om gewassen te telen

voeren nu nog niet met een vrachtwagen, omdat
we eerst de pilot wilden afwachten. Een trekker

voor het voercentrum. „We hebben zo 150
hectare tot onze beschikking.”

met voermengwagen kun je nog verkopen, maar
een vrachtwagen met een transportband is een

De doelstelling is dat het voor elke boer in
Nederland mogelijk wordt om deel te nemen

ander verhaal.” Struiksma verwacht met de

aan een voercentrum. „We stellen wel minimale

vrachtwagen 600 à 700 koeien ineens te kunnen
voeren, terwijl de voermengwagen 300 koeien

eisen aan het grasbestand. De onkruiddruk
moet niet te hoog zijn, anders worden wij een

kan voeren.
Vanuit Leeuwarden werden afgelopen winter
700 koeien gevoerd. Struiksma wil het komende

verspreider van onkruid.” Struiksma verwacht
twee operationele voercentra in 2011 en al vijf
in 2012. „Het concept is klaar en kan zo worden

jaar opschalen naar 2.000 koeien, terwijl vanuit

gekopieerd.”

niet of nauwelijks voerresten hebben, omdat
ze precies weten hoeveel de koeien vreten
en de hoeveelheid geleverd voer dagelijks
kunnen bijstellen. „Bovendien zijn er minder
voerverliezen. De kwaliteit is beter, omdat je
één grote kuil hebt. Een heterogene herkomst leidt tot een homogene kwaliteit”,
aldus Camiel Hoogland, die net is aangeschoven.
De driekoppige directie van het voercentrum, bestaande uit Camiel Hoogland, Sijbren
Mulder en Klaas Struiksma, liet een softwarepakket ontwikkelen voor de deelnemende
veehouders, waarin alle relevante kengetallen
zijn opgenomen. Het unieke daarbij is het
kengetal rantsoenefﬁciëntie. Dit staat voor de
hoeveelheid melk die uit een kilo droge stof
kan worden gehaald. „De rantsoenefﬁciëntie
varieert tussen de 1,3 en 1,5 kilo melk per kilo
droge stof”, heeft Struiksma ondervonden.
„Bij sommigen zit die onder de 1. Als je de
efﬁciëntie kunt verhogen van 1 naar 1,5, gaan
de voerkosten met 50 procent naar beneden.”
De rantsoenefﬁciëntie kan elke drie dagen
bij het ledigen van de melktank worden
berekend, omdat de veehouder precies weet
hoeveel voer hij van het voercentrum krijgt.
Op robotbedrijven kan de efﬁciëntie zelfs elke
dag worden berekend.

Onderzoeksbedrijf
Elke boer voert toch anders en met andere
producten? „Als jij denkt dat je bierbostel
moet voeren om je koeien gezond te houden, hoe verklaar je dan dat je buurman er
wel zonder kan?”, reageert Struiksma. Hij

geeft aan dat boeren zich nog wel degelijk
van elkaar kunnen onderscheiden. „Stel dat
je buurman een rantsoenefﬁciëntie van 1,5
realiseert en jij zit op 1,3, dan ga je je toch
afvragen hoe dat komt. Al kun je bedrijven
niet altijd rechtstreeks vergelijken. De ene
boer kan wel een heel ander afkalfpatroon
hanteren dan de andere. Een van onze deelnemers had structureel een 0,1 punt lagere
rantsoenefﬁciëntie, het bleek dat hij veel
vaarzen had.”
Een voordeel van het voercentrum is dat de
deelnemers allemaal exact hetzelfde rantsoen
voeren. „Dus als de koeien bij jou zakken in
productie en bij de andere boeren niet, dan
kun je daarop sturen. Want je weet dan dat
het niet aan het rantsoen ligt.” De invloed van
krachtvoerbrok is bij TMR sterk gereduceerd.
Een melkstalbedrijf voert gemiddeld nog 1
kilo per koe per dag en een robotbedrijf nog
3 kilo per koe per dag, bij deelname aan het
voercentrum. „Hoewel we niet op de stoel
van de onderzoeker willen gaan zitten, zijn
we bijna een onderzoeksbedrijf geworden. Je
kunt straks effecten meten en direct met de
vinger naar de boer wijzen, die zijn droogstandmanagement of jongveeopfok moet
verbeteren.”

Voerkosten
„Eigenlijk splitsen we een melkveebedrijf in
een melkvee- en een grondbedrijf, waarbij we
beide optimaliseren”, stelt Struiksma. „Een
extensief bedrijf accepteert een lage rantsoenefﬁciëntie. Zo’n veehouder probeert zo veel
mogelijk ruwvoer in de koeien te krijgen en

haalt niet het maximale van zijn land, omdat
hij toch niet alles nodig heeft. Bij deelname
aan het voercentrum gaat hij zijn land optimaliseren, omdat hij daarvoor krijgt uitbetaald.
Daarnaast krijgt hij een intensief rantsoen
terug, zodat zijn melkproductie stijgt. Het
kostprijsverhaal is ineens van tafel. Er is een
deelnemer, bij wie de melkproductie met
1.700 kilo en het eiwitpercentage met 0,25
procent is gestegen”, vult Hoogland aan.
„Wij maken het voor een kleine boer mogelijk
om TMR te voeren. En een intensieve boer
koopt vaak duur voer uit de markt, terwijl wij
het goedkoper hebben”, aldus Struiksma. Hij
heeft berekend dat de deelnemende veehouders gemiddeld 11,6 cent per kilo melk
voerkosten hebben, bij een rantsoenefﬁciëntie
van 1,4. Daarbij gaat er nog tussen de 3 en 6
cent af vanwege de grasopbrengst.

Mond- en klauwzeer
Het voercentrum heeft een contract met de
boeren, waarin staat dat ze binnen enkele
uren bij een boer moeten kunnen zijn. „In geval van mond- en klauwzeer brengen we het
voer gemengd in balen tot aan de brievenbus. Daarnaast heeft elke deelnemer enkele
ronde balen thuis, met daarin hetzelfde
rantsoen.” Het voercentrum voert elke dag bij
iedere boer, maar zou in geval van nood ook
eens per twee of drie dagen kunnen voeren.
Veehouders die deelnemen, hoeven niet te
investeren in (voer)machines en sleufsilo’s.
Hoogland: „En als het je niet bevalt, kun je
alsnog elk jaar besluiten om het weer anders
te doen.” n
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