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zelfredzaam en ontplooiden zichzelf zonder extra aandacht. Dat komt prima van
pas bij een vrijwillig systeem van melken
zoals we nu hebben. Bovendien lopen alle
koeien in één groep om de bedrijfsvoering simpel te houden.’

Ondanks groeiend aantal koeien blijft familie
Van Wichen energie steken in fokkerij

Steeds vaker in
het nieuws
Het prefix Molenkamp duikt de laatste jaren regelmatig op in de
fokkerij. Achter veel van de dieren met die stalnaam gaat Molenkamp Grietje 28 schuil. De acht jaar oude Jockodochter maakt
deel uit van de snel groeiende veestapel van Henk, Gerrie en
Mark van Wichen, die de nadruk leggen op zelfredzame koeien.
tekst Inge van Drie

I

n het kale herfstlandschap in het Land
van Maas en Waal is de stal nauwelijks
te missen. In 2009 verplaatsten Henk (61),
Gerrie (61) en Mark (31) van Wichen hun
bedrijf van Alphen naar Maasbommel
vanwege kavelruil met een ontzandingsmaatschappij en de verkoop van anderhalve hectare grond aan de gemeente.
Op de nieuwe stek verrees een 0+6+0-ligboxenstal met twee robots en ruim 200
ligplaatsen. ‘Ik wil in de toekomst graag
200 koeien melken’, zegt Mark. ‘Het was,
ondanks de gunstige omstandigheden, financieel een grote stap, maar we zijn nu
blij dat we het gedaan hebben.’
Met ruim tachtig koeien maakten de
melkveehouders de overstap naar Maasbommel. Sneller dan gedacht breidde de
veestapel in omvang uit. Zo snel zelfs dat
afgelopen zomer al een derde melkrobot
is geplaatst. ‘Op de top produceerden we
met twee robots 13.000 kilo melk in drie
dagen. Meer melk produceren met twee
robots was niet realistisch. We hebben
daarom zelfs koeien verkocht of eerder
drooggezet’, vertelt Henk.

koecomfort, draagt voor een belangrijk
deel bij aan het lage vervangingspercentage. De looppaden zijn breed en de boxen
liggen vol met een mengsel van stro, kalk
en water. ‘De keuze voor diepstrooiselboxen was de beste beslissing die we hebben genomen. De koeien zijn nu veel beter op de benen en dikke hakken hebben
we niet meer’, zegt Mark.
De koeien profiteerden ook van de extra

Vaarzen met 40 kilo

Gerrie, Mark en Henk van Wichen
Drie jaar geleden verplaatste
de familie Van Wichen haar
bedrijf van Alphen naar
Maasbommel. Sneller dan
gedacht breidde de veestapel op de nieuwe stek in
Maasbommel
omvang uit.
Aantal koeien:
Melkquotum:
Oppervlakte:
Rollend jaargem.:

135
1,45 miljoen kg
20 ha mais, 48 ha gras
11.160 3,90 3,38

ruimte in de stal. De oude stal in Alphen
kende een overbezetting van dertig tot
veertig procent, geeft Henk aan. ‘De koeien die dat systeem overleefden, waren

Na de verhuizing vertoonde de productie
al snel een stijgende lijn. Het rollend jaargemiddelde ligt momenteel op 11.160 kg
melk met 3,90% vet en 3,38% eiwit bij
een basisrantsoen van zestig procent gras
en veertig procent mais, zes kilo bierbostel en drie kilo van een mengsel van tarwe en raap, aangevuld met kalk en natriumbicarbonaat. In de melkrobot krijgen
de koeien gemiddeld zestien kilo krachtvoer per 100 kg melk. ‘Vooral de vaarzen
zijn heel actief. Op ons oude bedrijf hadden we vrijwel nooit een vaars met 40 kg
melk. Nu produceert een kwart van de
vaarzen op de top veertig kilo. Die hoge
productie is ze niet aan te zien. Sommige
blijven gewoon dik’, constateert Mark.
Afgelopen maand was er voor het eerst
een koe met een dagproductie van meer
dan zeventig kilo melk. Dat is uitzonderlijk, geven de veehouders aan. ‘We hebben ook zelden koeien die meer dan zestig kilo melk per dag geven. We hebben
vooral een hoge melkproductie omdat
álle koeien veel melk geven en persistent
zijn. Onze veestapel is uniform’, vindt
Mark, die als mede-eigenaar van Tellus
Focus, dat twaalf medewerkers heeft,

fulltime buiten de deur werkt. ‘Ik ben er
weinig. We hebben daarom zoveel mogelijk geautomatiseerd; we proberen ervoor
te zorgen dat alles vanzelf draait.’

Spoelen een routineklus
Ondanks een flink aantal koeien en een
drukke baan buiten de deur, steken de
Van Wichens veel tijd en energie in de
fokkerij. Steeds vaker duikt hun prefix
Molenkamp op. Zo was de stier Molenkamp Sam (Kylian x Spencer) bij de introductie van genoomfokwaarden in april
2011 de hoogste roodbontstier voor nvi
en werd de roodfactorstier Goldwynzoon
Molenkamp Andy (Goldwyn x Jocko) al
jong als stiervader ingezet. Andy’s halfbroer Molenkamp Farfan, die al vóór zijn
inzet afgevoerd werd vanwege een blessure, is de hoogste Classiczoon voor nvi
en scoort sterk voor exterieur.
Liefhebbers van fokkerij waren de Van
Wichens altijd al, maar het balletje ging
pas echt rollen toen ze van CRV hoorden
dat Jockodochter Molenkamp Grietje 28
– toen nog een pink – wel eens over de
roodfactor zou kunnen beschikken. ‘We
moesten haar echt gaan zoeken in het
koppel, ze was ons nooit bijzonder opgevallen’, geeft Henk aan. Uit een test bleek
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Goed scoren voor genomics
Vooral de nazaten van Grietje 28 zijn foktechnisch in trek. ‘De kracht van de Grietjes is dat ze goed scoren voor genomics.
Meer dan tachtig procent komt op basis
van merkers boven de verwachtingswaarde uit’, stelt Mark. Zo was Molenkamp
Grietje 90 (Fidelity x Spencer x Grietje 28)
na de augustusdraai de hoogste melkgevende roodbonte van Nederland voor nvi.
Ook Molenkamp Grietje 92 (Mr Burns x
Spencer x Grietje 28) schaarde zich bij de
top zes nvi. Wat zijn verder opvallende
punten van de koefamilie? ‘Super benen,
een goede bovenbouw, veel power, duurzaamheid en veel melk’, somt Mark op.
‘Het zijn vooral makkelijk te managen
koeien.’
Grietje 28 zelf is inmiddels achtenhalf
jaar oud en kalfde tien maanden geleden
voor de derde keer. ‘We hebben haar deze
lijst nog niet gespoeld. We zouden het
nog wel een keer met Man-O-Man willen
proberen; dat lijkt ons een mooie combinatie. Het geheim van goede fokkerij is
het maken van logische combinaties’,
zegt Mark. De oudste uit de familie is de
Jockodochter overigens niet. Die eer gaat
naar haar grootmoeder Molenkamp
Grietje 13. De Cashdochter kalfde recent
voor de twaalfde keer en produceerde inmiddels ruim 100.000 kg melk.

Meer dan een ton wegen

Groei uit eigen aanfok
Inmiddels telt de veestapel 135 koeien,
die komend jaar naar verwachting 1,45
miljoen kilo melk produceren. De snelle
groei realiseerden de melkveehouders
volledig uit eigen aanfok. ‘En zonder gesekst sperma te gebruiken’, voegt Henk
eraan toe. ‘Onze groei komt puur doordat
we weinig uitval hebben.’
De nieuwe stal, met veel aandacht voor

dat de Jockodochter inderdaad drager
was van de roodfactor. Voor CRV spoelden
de melkveehouders haar vervolgens met
Classic. Uit die eerste spoelingen kwam
onder meer Farfan. ‘Voor mijn werk
kwam ik regelmatig bij boeren die spoelden. Nu overkwam ons dat zelf. Dat vond
ik best bijzonder’, vertelt Mark.
Spannend waren die eerste spoelingen,
herinneren vader en zoon zich. ‘We waren een week van slag. We moesten nog
leren wanneer we de koeien het beste
konden spuiten en insemineren.’ Nu
kunnen ze erom lachen; spoelen is tegenwoordig een routineklus in Maasbommel. ‘In oktober waren we continu zeven
dieren aan het spoelen’, vertelt Henk.

Molenkamp Grietje 90
(v. Fidelity) en Molenkamp
Grietje 92 (v. Mr Burns)
scharen zich in Nederland
bij de top voor nvi

Van de vele nakomelingen van Grietje 28
neemt Molenkamp Grietje 58 (v. Mr
Burns) een speciaal plekje in bij de veehouders. ‘Zij is onze beste koe ooit’, vindt
Mark. ‘Ze combineert index en show; ze
is groot, lang, diep en zwaar. Ze gaf bovendien ontzettend veel melk in haar eerste lijst, heeft deelgenomen aan de NRM
en spoelde goed.’ In haar eerste en tot nu
toe enige lijst produceerde ze in 849 dagen 26.740 kg melk met 3,96% vet en
3,71% eiwit.
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Afgelopen zomer is de derde melkrobot geplaatst in de nu drie jaar oude 0+6+0-ligboxenstal

De Mr Burnsdochter staat nu droog en
loopt in een weitje voor de stal om soepel
te blijven, geeft Henk aan. ‘In de melkrobot hebben we een weegvloer. Kort voordat ze droog ging, waren er dagen bij dat
de weegschaal meer dan een ton aangaf.’
In december kalft de vierjarige Grietje
voor de tweede keer; ze is drachtig van
een embryo van een van haar zussen.

Driekwart drachtig van embryo
Drachtig worden van een embryo overkomt meer koeien in de Molenkampstal.
Zo’n driekwart van de veestapel fungeert
als draagmoeder. ‘Sommige koefamilies
die al jarenlang op ons bedrijf zijn, verdwijnen daardoor simpelweg’, zegt Henk.
Maar nieuwe families doen soms ook hun
intrede. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
Molenkamp Anky’s. Als embryo kwamen
de twee roodbonte volle zussen Anky 1,
moeder van Molenkamp Sam, en Anky 2

(Spencer x Shottle x Apina Massia 21)
naar Maasbommel. Ze zijn allebei volop
gecontracteerd in binnen- en buitenland.
‘Uit Anky 2 hebben we wel zeventig embryo’s verkocht’, weet Henk.
Momenteel spoelen de veehouders het
gros van de koeien met genoomstieren.
‘Zeker bij roodbont zijn er nauwelijks
fokstieren die qua niveau kunnen tippen
aan genoomstieren. Ik ben me bewust
van het risico, maar als we geld willen
verdienen met spoelen, moeten we wel’,
stelt Mark, die aangeeft dat de fokkerijactiviteiten in 2011 netto 3,8 cent per kilo
melk opleverden. ‘Als we niet zouden
spoelen, zou ik de helft van de koeien met
fokstieren insemineren, de andere helft
met genoomstieren. Ik geloof best in
jonge stieren, maar betrouwbaarheid
wordt momenteel onderschat. Jonge stieren worden te vaak één op één vergeleken
met fokstieren.’

De beste koe ooit in Maasbommel: Grietje 58 (v. Mr Burns)
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De Van Wichens merken bovendien dat
ki-organisaties steeds kritischer worden.
‘Ki-organisaties wijzen stieren steeds
sneller af. Als een stier bijvoorbeeld op
alle onderdelen uitblinkt, maar ondergemiddeld scoort voor melksnelheid, is dat
al een reden om hem af te wijzen’, geeft
Henk aan.

Koefamilie exclusief houden
Molenkamp Griffith P (Asterix x Spencer
x Grietje 28) doorstond wel de toets der
kritiek; de hoornloze Asterixzoon is net
ingezet door CRV. Zo komen de genen van
de Grietjes ook beschikbaar voor andere
veehouders. ‘Uit de Grietjes hebben we
vooral in het begin nauwelijks embryo’s
verkocht, uit Grietje 28 zelfs nooit. We
hadden genoeg koeien om ze in te planten en we willen eerst een basis opbouwen. We willen onze eigen koefamilie
graag een beetje exclusief houden.’ l

Grietje 28 (v. Jocko) legde de basis voor de vele fokkerijactiviteiten

