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Daan van der Meulen: ‘Met minder arbeid meer koeien goed verzorgen’

Relaxt boeren met
kruislingen

Naast holstein, montbéliarde en
Zweeds roodbont zĳn ook jerseyen brownswissinvloeden te
vinden in de bonte veestapel
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De koeien met minimale middelen goed gezond houden. Dat
is een belangrĳk streven van Daan van der Meulen en Christina
Oosterhoff uit Blĳham. Daarom hebben ze een bonte veestapel,
maar wel een die bĳna 10.000 kg produceert. Met kruislingen
halen ze betere resultaten met minder moeite.
tekst Ivonne Stienezen

video-impressie www.veeteelt.nl

I

n 2012 verhuisden Daan van der Meulen
(48) en Christina Oosterhoff (47) hun bedrĳf vanuit Friesland naar het Groningse
Blĳham. De verkaveling van hun oude
bedrĳf was een van de belangrĳkste redenen voor deze stap. ‘We hadden grond
tot op 25 kilometer van het bedrĳf in gebruik. Op die manier wilden we liever de
komende twintig jaar niet verder.’
In Blĳham kochten ze een voormalig
biologisch bedrĳf met 60 hectare grond.
Het bedrĳf is inmiddels mooi op orde,
aanpassingen aan de jongveestal op dit
moment vervolmaken de bedrĳfsinrichting. Het interieur van het huis staat
voor het komende jaar pas op de planning. Dat typeert de veehouders: de koeien gaan altĳd voor.

Robot en waterbedden
De stal in Blĳham verkeerde in prima
staat, maar toch heeft Van der Meulen
de nodige aanpassingen gedaan vóór de
verhuizing. ‘Je hebt maar één keer de
kans om de stal naar je eigen zin in te
richten en dat is wanneer die leeg is. We
wilden sowieso een tweede robot laten
plaatsen.’
Vanuit werkgemak is gekozen voor waterbedden en niet voor diepstrooiselboxen. ‘Veel veehouders hebben de indruk dat waterbedden niet geschikt zĳn
als je melkt met een robot, omdat die
combinatie het celgetal zou verhogen.
Op ons oude bedrĳf hadden we geen robot en een goede uiergezondheid. De robot bleek het nog beter te kunnen dan

wĳ, want de uiergezondheid is na de verhuizing nog verder verbeterd, het celgetal is nu minder dan 50.000 cellen per
milliliter.’ Ook de productie steeg verder, vanaf dag één na de verhuizing was
er een plus in de productie van de ruim
negentig koeien.

Efficiënte jerseys
Eén blik op die koeien leert dat Van der
Meulen geen holsteinfokker is. Dat is hĳ
overigens wel geweest. ‘We hoorden vĳftien jaar geleden qua productie tot de
beste één procent melkveehouders van
Nederland. Maar het was erg veel werk
om de koeien gezond en de productie
hoog te houden.’ Op reis in de Verenigde
Staten zag Van der Meulen dat het ook
anders kon. ‘Ik zag grote bedrĳven met
gezonde dieren, een goed rendement en
veehouders die tĳd overhielden. Vooral
de jerseybedrĳven spraken me aan. De
jerseyboeren hadden tĳd voor je als bezoeker, de holsteinboeren hadden het
altĳd druk.’
Eenmaal thuis begon Van der Meulen
in te kruisen met jersey. ‘Iedereen verklaarde me voor gek, maar jerseys zĳn
heel efficiënte koeien. Het probleem met
jerseykruislingen is de omzet en aanwas,
die is te laag. Daarom ben ik verder gaan
kruisen. Je eigen ervaring is hierin de
beste leerschool en vooral het leukst.’
Het volgende ras dat hĳ gebruikte was
Zweeds roodbont. ‘Dat gaf goede resultaten en ik kreeg de smaak te pakken.
Door op die kruislingen montbéliarde in

Daan van der Meulen en Christina Oosterhoff
Door te kruisen hebben
Daan van der Meulen en
Christina Oosterhoff uit
Blĳham meer werkplezier
en arbeidsgemak.
Aantal koeien:
Quotum:
Gemiddelde productie:
Hoeveelheid land:

Blĳham

93
800.000 kg
9834 4,43 3,69
60 ha

te zetten, ging ook de omzet en aanwas
fors omhoog.’

Driewegkruising
Tegenwoordig hanteert Van der Meulen
vooral het systeem van de driewegkruising met holstein, montbéliarde en
Zweeds roodbont. ‘Dat is een makkelĳk
systeem en zorgt voor een hoge productie. Maar ik kĳk bovenal naar de koe:
welke stier past op die koe? En ik gebruik alleen de beste stieren. Van een
rietje van vĳf euro kun je niet verwachten dat je een goede koe krĳgt.’
Stieren die hĳ op dit moment veel gebruikt, zĳn de Zweeds roodbonten R David en VR Cigar, de montbéliardes Triomphe en Valfin en de holsteins VH
Strong, Shot Al, Wyman en Goldfarm. ‘En
ik ga zo meteen Blitz bestellen.’ De veehouder gebruikt op de koeien waarmee
hĳ verder wil fokken, vrĳwel alleen gesekst sperma. Hĳ selecteert deze koeien
vooral op basis van verwachtingswaarde
en bespiering. Alle andere koeien insemineert hĳ met Belgisch witblauw, zo’n vĳftig procent van de veestapel.

Vee houden is topsport
Veel veehouders zien kruisen als een
soort noodsprong omdat het management eigenlĳk niet goed genoeg is. Van
der Meulen reageert fel op die stelling:
‘Als je op die manier een koppel koeien
krĳgt dat met iets minder management
wel presteert, wat is dan het probleem?
Niet alle veehouders hebben ambities als

Van links naar rechts:
- De bestaande stal werd op details
aangepast: met onder meer een extra
robot en waterbedden
- Daan van der Meulen en
Christina Oosterhoff
- Al het gras van het bedrĳf wordt
geconserveerd in ronde balen
- De ronde balen worden gevoerd met
een voermengwagen
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Van der Meulen haalt zelden koeien op voor de robot

Voor het voerhek ligt een sober rantsoen

topsporters. Ik verkondig zeker niet dat
iedereen moet kruisen, maar voor mĳ
werkt het.’ Kruisen betekent voor Van
der Meulen vooral met minder arbeid
meer koeien goed kunnen verzorgen.
‘Men is bang dat je met kruislingen achteruitgaat in productie. Ik laat zien dat
dat niet nodig is’, stelt Van der Meulen.
Op de mpr-uitslag is een rollend jaargemiddelde van 9834 kg melk te vinden
met 4,43% vet en 3,69% eiwit. De tussenkalftĳd is 380 dagen, het inseminiatiegetal 1,7 en het percentage gedwongen afvoer is minder dan tien procent. ‘Het
kruisen blĳft structureel voor heterosis
zorgen. Bĳ holstein moet je als veehouder veel meer moeite doen om dezelfde
resultaten te halen. Boeren met kruislingen is gewoon relaxter.’

van voederwinning bekĳkt Van der
Meulen per keer welke werkzaamheden
hĳ zelf uitvoert. ‘Maaien besteed ik vaak
uit, maar het gras persen in ronde balen
doe ik altĳd zelf. Met ronde balen heb je
nooit warm voer voor het voerhek liggen. Ook kan ik precies het optimale
inkuilmoment bepalen, ik hoef niet te
wachten op de loonwerker.’
Na 2015 wil Van der Meulen zo veel mogelĳk melk produceren van eigen voer.
‘De uitdaging voor de toekomst ligt vooral bĳ de grond. Voor gras wil ik een drogestofopbrengst van minimaal 12.000 kg
per jaar realiseren. Ik wil me er verder in
bekwamen om met weinig kunstmest
goed gras te telen. Daarvoor kĳk ik goed
om me heen, ook bĳvoorbeeld bĳ biologische collega’s. Zĳ laten het bodemleven voor hen werken, dat wil ik ook.’
Het basisrantsoen van eigen geteeld gras
en mais, aangevuld met koolzaadstro,
houdt Van der Meulen sober. Dat heeft
voor hem diverse voordelen. ‘De koeien
komen graag naar de robot voor hun
krachtvoer. Ik hoef nooit koeien op te
halen voor de robot, tenzĳ er echt iets
aan de hand is. Dit rantsoen is ook prima
voor de koeien die bĳna droog moeten,
ik kan ze droogzetten met een melkproductie van zo’n 10 tot 12 kg. Ik wil niet
voeren in twee groepen, daarvoor heb ik
te weinig dieren.’
De hoeveelheid koolzaadstro die Van
der Meulen voert, is variabel. ‘Ik kĳk per
grasbaal of er voldoende structuur in zit,
zo niet, dan gaat er extra stro bĳ.’ Vanaf
40 dagen in productie worden de koeien
dynamisch gevoerd. ‘Met de Lely-melkrobot en krachtvoerautomaat voeren we
per koe mooi nauwkeurig. Ik ga niet
voor de laatste liter melk, we voeren
daarom heel scherp.’ Van der Meulens
veestapel realiseert een voerefficiëntie
van meer dan anderhalve kilogram melk
per kg voer (op basis van droge stof). ‘Dat
lukt jaarrond met holstein niet.’ l

Maar relaxt boeren betekent voor Van
der Meulen en Oosterhoff zeker niet dat
ze achteroverleunen. Diergezondheid is
heel belangrĳk voor ze en daarom werken ze volgens vaste protocollen en
richtlĳnen. ‘We gebruiken heel weinig
antibiotica, de dierdagdosering ligt onder de twee en het gaat ook lukken om
te dalen tot anderhalf. Ik heb al vĳf
maanden geen koe behandeld tegen
mastitis. Maar als een dier wel ziek is,
willen we die zo goed mogelĳk kunnen
behandelen. Dus ook met antibiotica.’

Gras in ronde balen
De omvang van het bedrĳf is afgestemd
op de hoeveelheid werk voor één
persoon. ‘Je moet de koeien structureel
goed kunnen verzorgen.’ Op het gebied

De kruislingen geven meer dan anderhalve kilo melk per kilo voer (op basis van droge stof)
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