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‘Bedrijfseconoom’ Van Laarhoven vaart wel bij MRIJ

ʻHoge productie niet
belangrijk voor saldoʼ
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De MRIJ-koeien worden nog altijd gehuisvest in een ligboxenstal uit 1970. Op de voorgrond een
kruislingkalf. Van Laarhoven dwingt zichzelf zuinig te zijn op zijn oude koeien, door de helft van de
veestapel met Belgisch Blauw-sperma te insemineren.

Cor van Laarhoven (67) uit Loon op Zand (NB) is zeer bedreven in
de bedrijfseconomie. Hij heeft becijferd dat een hoge productie
per koe ook na 2015 niet beter is voor de portemonnee. Zelf
streeft hij naar een oude MRIJ-veestapel met zo weinig mogelijk
jongvee. Makkelijke koeien die automatisch worden gemolken
en weidegang krijgen.

„Hier stoor ik mij aan”, zegt Cor van
Laarhoven, wijzend op een folder van
een graszaadveredelaar, die op tafel ligt.
De folder meldt dat een stijging van de
grasopbrengst van 1.000 kilo droge stof
per hectare, „laten we zeggen 950 kVEM”,
gelijkstaat aan het houden van 0,2 koe
inclusief jongvee extra. Van Laarhoven slaat
meteen aan het rekenen en toont aan dat
het niet waar kan zijn. „Een koe heeft 6.600
VEM per dag nodig aan onderhoudsvoer. Per
jaar is dat 6,6 x 365 = 2.409 kVEM. Volgens
het bericht staat 1.000 kilo droge stof gelijk
aan 0,2 koe, dus staat 5.000 kilo gelijk aan
één koe. 5.000 kilo extra hectareopbrengst
is 4.750 kVEM. Daarvan blijft 4.750 – 2.409 =
2.341 kVEM over voor melkproductie. Voor
een kilo melk is 493 VEM nodig, dus uit
2.341 kVEM kan 2.341 / 0,493 = 4.748 kilo
meetmelk worden geproduceerd. Om 8.500
kilo meetmelk te produceren hebben we nog
1.850 kVEM nodig en dan hebben we het
jongvee nog niet eens gerekend.”

Veevervanging
De toon is gezet. De veehouder op leeftijd
heeft veel cijfers in zijn hoofd zitten en
rekent razendsnel. Hij is bezig zijn bedrijf
af te bouwen, maar melkt vooralsnog 60
koeien. MRIJ-koeien wel te verstaan. De

veehouder hield onlangs een presentatie
voor de CRV-jongeren in Berkel-Enschot, met
de boodschap dat een hoge productie niet
belangrijk is voor het saldo.
Daarmee weerlegt hij de veelgehoorde
kreet dat de productie per koe omhoog
moet, zodra de melkquotering verdwijnt.
„Er zijn meer factoren die meespelen dan
melkproductie. Je bent er niet met alleen
de melkopbrengst, krachtvoerkosten
en veekosten. De ruwvoerkosten en
veevervanging zijn veel belangrijker.” Van
Laarhoven heeft uitgerekend dat een koe
van zeven jaar oud een productieopbrengst
van 4,96 euro per levensdag heeft, bij een
koe van vier jaar is dat 3,87 euro. Daarbij zijn
voerkosten en opfokkosten van een vaars
van de melkopbrengsten afgetrokken. „Het
verschil tussen 60 koeien van gemiddeld
zeven jaar en 60 koeien van gemiddeld vier
jaar is 60 x 1,09 x 365 = 23.871 euro per jaar.”

Bouwkosten
Van Laarhoven geeft aan dat de voerkosten
bij MRIJ-koeien per liter melk hoger zijn,
maar dat de melkprijs door de hogere
gehalten ook hoger is. Zo hoog dat het saldo
(melkopbrengst – voerkosten) in het voordeel
is van het MRIJ-ras. „De MRIJ pakt 3 cent
melkgeld en 3 cent omzet en aanwas ten

opzichte van de Holstein.” Hij zegt dat de
toegerekende kosten wel hoger zijn. „Voor
een zelfde productie heb je meer koeien
nodig, die allemaal geïnsemineerd moeten
worden.”
Een andere populaire stelling weet Van
Laarhoven ook onderuit te halen. Namelijk
dat er na 2015 zoveel mogelijk melk per
koeplaats zou moeten worden afgeleverd. De
veehouder begint weer te rekenen. „Als je
een miljoen liter melkt met een gemiddelde
productie van 10.000 kilo per koe of van
7.000 kilo per koe, moet je in het laatste
geval 43 koeien meer melken. Je hebt dan
dus 43 extra koeplaatsen nodig à pakweg
3.500 euro = 150.500 euro. Als je dat afschrijft
over 35 jaar, betekent dat 4.300 euro per jaar.
En bij een rentevoet van 4,5 procent betaal
je dus in het eerste jaar – daarna minder
– 6.772,50 + 4.300 = 11.072,50 euro. Dat is
11.072,50 / 1.000.000 = 1,1 cent per liter melk.
De bouwkosten zijn dus relatief gering. Als je
een lage productie beter kunt managen à 2
cent, ben je goedkoper uit.”

Makkelijke koeien
Volgens Van Laarhoven is een hoge
melkproductie per koe wel interessant voor
zeer intensieve bedrijven, met het oog op de
hoeveelheid af te voeren mest. „Een X
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In de 1 + 3-rijige
ligboxenstal krijgen
de koeien een
rantsoen van graskuil
en maïs, aangevuld
met krachtvoer via
de melkrobot en een
krachtvoerautomaat.

hoogproductieve koe heeft meer zorg nodig.
Als je hoogproductieve koeien goed kunt
managen, kun je het hoogste saldo halen.”
De Brabander vindt zichzelf niet geschikt
voor koeien die veel zorg nodig hebben.
„MRIJ’s zijn makkelijke koeien. Als ik een
lebmaagdraaiing had, zat er Holstein-bloed
in.”
Op de boerderij in Loon op Zand hebben
altijd MRIJ-koeien gelopen. Cor werd in
1970 melkveehouder en boerde aanvankelijk
samen met zijn vader, van wie hij het
bedrijf in 1976 overnam. Als gevolg van de
holsteinisering kruiste ook Van Laarhoven
zijn MRIJ’s in de jaren tachtig in met Red
Holstein, maar uit de bedrijfseconomische
boekhouding bleek dat het saldo niet vooruit
ging. De veehouder besloot daarop terug
te gaan naar het aloude dubbeldoelras en
zich er bovendien sterk voor te maken in het
bestuur van de MRIJ-studievereniging Zuid.

De melkstal werd aangepast en er kwam
koeherkenning in, die werd gekoppeld aan
het managementprogramma. Van Laarhoven
besloot de krachtvoergift langzaam terug te
schroeven om te kijken welk effect het zou
hebben op de productie. „Daarvoor hoefde
ik niet meer op de melkcontrole te wachten,
ik kon het nu rechtstreeks op de computer
volgen.”
De melkproductie bleek op peil te blijven.
„Zolang je de krachtvoergift maar langzaam
omlaag bracht, was er niets aan de hand.
Het krachtvoer werd dan namelijk vervangen
door ruwvoer, maar een koe moest dat wel
leren.” De hoogproductieve koeien krijgen
vandaag de dag tot 12 kilo brok en de
vaarzen maximaal 8 à 9 kilo. Na 60 dagen in
productie wordt, weliswaar afhankelijk van
de melkproductie, begonnen met het omlaag
brengen van de krachtvoergift.

Stokoude grasmat

Krachtvoergift verlagen
Vanaf het begin van zijn carrière
nam Cor van Laarhoven deel aan een
bedrijfseconomische boekhouding (Delar),
om zo een vergelijking te kunnen maken met
andere boeren. En sinds 1986 werkt hij met
een managementprogramma. „Een pc met
een harde schijf van 10 MB kostte destijds
10.000 gulden”, glimlacht de veehouder.

Van Laarhoven is eind jaren zeventig
begonnen met standweiden en past dat
systeem nog altijd toe. De grasmat is in al
die jaren nooit vernieuwd en is toch van
een goede kwaliteit, getuige de opbrengst
van 10.500 kilo droge stof per hectare. Het
stikstoﬂeverend vermogen van de zandgrond
bedraagt maar liefst 160 kilo per hectare en
het organischestofgehalte 7,4 procent. De

veehouder meent dat de genetische aanleg
van zijn oude grasrassen lager zal liggen
dan bij de moderne rassen, maar hij wil
zijn grond, met het oog op een verlies aan
stikstoﬂeverend vermogen, niet omploegen.
Bij kale plekken in de wei zou doorzaaien
volgens Van Laarhoven een goede optie zijn.
„Maar bij een dichte zode redden de kleine
plantjes het vaak niet, omdat ze worden
verstikt door het bestaande gras.” Door het
jarenlang standweiden is de zode bij Van
Laarhoven inmiddels zo dicht als een gazon.
„Bij standweiden mag de melkproductie
volgens de specialisten niet dalen, maar
minder melkproductie is ook minder voer.
Ik neem de lagere productie dan ook op de
koop toe en laat de koeien het gras kort
afvreten. Ze zorgen daarmee bovendien voor
een lage onkruiddruk. Zolang de ridderzuring
kort is, vreten ze hem wel op. Ik heb dan ook
best veel onkruidzaad in de grond zitten,
maar ik zie geen onkruid. Ik spuit ook nooit
tegen onkruid, mijn koeien zijn de beste
verdelgers.”

Robot en weiden
Toen een tweedehands melkrobot van DeLaval
tien jaar geleden zijn intrede deed op het
bedrijf, was dat geen reden om de koeien
voortaan binnen te houden. „Ons werd
destijds verteld dat weidegang niet meer
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Bedrijfsgegevens
Cor van Laarhoven (67) houdt met zijn vrouw Corrie
(62) in Loon op Zand (NB) een 60-koppige veestapel.
Hij molk eerder 90 koeien, maar is bezig zijn bedrijf af
te bouwen, omdat er zich onder de drie kinderen geen
bedrijfsopvolger bevindt. Het rollend jaargemiddelde
van de MRIJ-koeien bedraagt 6.900 kilo melk met 4,43
procent vet en 3,76 procent eiwit. Het quotum bedraagt
440.000 kilo melk. Van Laarhoven gebruikt MRIJ-stieren
van CRV en let daarbij vooral op het eiwitpercentage.
Hij blijkt zeer sterk bedrijfseconomisch aangelegd, maar
melkt zijn veestapel desondanks automatisch. „De
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machinekosten zijn daardoor inderdaad 2 cent per liter
melk hoger, maar de robot is er vanwege de arbeidsbesparing.”
De Brabander boert sinds 1970 en bouwde in dat jaar
als een van de eersten een ligboxenstal, waarin de
koeien vandaag de dag nog altijd worden gehuisvest.
De koeien ontvangen er een rantsoen dat bestaat uit
gras(kuil), maïs en krachtvoer, dat gedeeltelijk via de
melkrobot en gedeeltelijk via een krachtvoerautomaat
wordt verstrekt. Op het bedrijf wordt het robotmelken
al jarenlang succesvol met weidegang gecombineerd,
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Een tweedehands melkrobot van DeLaval melkt de koeien sinds 2004. De
machine werd intussen wel gereviseerd.

mogelijk zou zijn, maar wij waren vast van
plan onze koeien te blijven weiden”, zegt Van
Laarhoven. Hij molk destijds 90 koeien met de
robot en zag de productie die opliep tot 2.200
liter per dag als een uitdaging.
Hij schafte een selectiebox aan, die direct
achter de melkrobot werd geplaatst. Van
daaruit werden de koeien terug naar de
stal, naar de wei of naar de separatieruimte
gedirigeerd. „Het voordeel van een
selectiebox direct achter de robot, ten
opzichte van een weidepoort aan de
buitenkant van de stal, is dat je beter kunt
sturen.” Van Laarhoven maakte meerdere
productiegroepen, waarbij gold dat hoe
hoger de productie was, hoe minder vaak
de koeien naar buiten mochten. „Het punt
is dat wanneer er genoeg gras in de wei
staat, de koeien vanuit de wei niet naar de
robot gaan. En vooral bij de hoogproductieve
koeien wil je dat ze vaak genoeg worden
gemolken.”
De hoogproductieve dieren mochten en
mogen vooral ‘s nachts minder gauw naar
buiten, omdat de veehouder zijn koeien
om 8.00 uur en om 17.00 uur uit de wei
haalt. „Stel dat een hoogproductieve koe
zich om 23.00 uur bij de robot meldt. Dan
zou ze tot 8.00 uur moeten wachten tot ze
uit de wei wordt gehaald. Zo’n koe wordt
binnengehouden en ook niet gemolken. Als
ze om 23.00 uur namelijk geen krachtvoer

krijgt, komt ze eerder weer naar de robot.
Overigens is het ’s nachts rustiger in de stal
en dan komen ze vaker naar de robot, want
ze willen toch naar buiten en er is geen
andere weg dan via de robot”, stelt Van
Laarhoven. „Als ze zich om 2.00 uur weer
meldt, kan het wel zijn dat ze naar buiten
mag en wordt ze eerst gemolken.”

Weiden goedkoper
Uiteraard heeft Van Laarhoven berekend
dat weidegang goedkoper is dan jaarrond
opstallen. De belangrijkste kostenpost vormen
de inkuilkosten, die hij gemiddeld over de
afgelopen vijf jaar heeft berekend op 6 cent
per kilo droge stof. „Daarnaast kun je met
weidegang op de krachtvoerkosten besparen
en hoef je minder drijfmest uit te rijden,
omdat de koeien de mest zelf wegbrengen.”
Al voordat de melkrobot zijn intrede deed,
sloot Van Laarhoven zich aan bij het project
Koeien & Kansen. Tot die tijd liepen de koeien
in de zomer dag en nacht buiten, waarbij het
ureumgetal soms opliep tot wel 60. Sindsdien
besloot hij echter op stal maïs bij te voeren
om zo de stikstofbenutting te verbeteren.
Ook wist hij de mineralenefﬁciëntie te
verbeteren met de KringloopWijzer. „Voor
Koeien & Kansen heb ik de BEX al sinds 2007
bijgehouden. Van daaruit is het maar een
kleine stap naar KringloopWijzer, die ik dan
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De koeien komen na het verlaten van de robot direct in de selectiebox,
van waaruit ze naar de wei, terug naar de stal of naar de separatieruimte
worden gedirigeerd.

ook al zeven jaar invul.”
Cor van Laarhoven streeft naar een oude
veestapel met zo min mogelijk jongvee. Hij
dwingt zichzelf daartoe door de helft van de
veestapel met sperma van Belgische Blauwe
stieren te insemineren. „Het voordeel daarvan
is dat je dan niet in de verleiding komt om
onnodig vee te vervangen.” De veehouder is
zuinig op zijn oude koeien, omdat een koe
volgens hem pas na de tweede lactatie geld
begint op te brengen. Bovendien gaan oude
koeien efﬁciënt met voer om, omdat ze niet
meer hoeven te groeien.

Niet meer, maar beter
De gemiddelde leeftijd van de aanwezige
veestapel bedraagt zeven jaar en drie
en een halve maand en de bijbehorende
levensproductie is 37.581 kilo melk. De
gemiddelde leeftijd van de afgevoerde koeien
noemt Van Laarhoven niet interessant, omdat
deze nogal varieert. In het ene jaar worden
meer jonge koeien en in het andere jaar meer
oude koeien afgevoerd. Van Laarhoven is naar
eigen zeggen opgegroeid met de spreuk ‘niet
meer, maar beter’. „Het is echter nog steeds
meer en nog niet beter”, zegt hij. „Maar weet
wel dat als je marge bij een bedrijfsomvang van
800.000 kilo melk 16 cent is en bij een omvang
van 1.600.000 kilo melk 7 cent, je in het eerste
geval meer verdient.” 

Links het woonhuis,
rechts de melkveestal
en op de achtergrond
de openfrontstal voor
het jongvee.
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waarbij de koeien dit jaar op 19 maart voor het
eerst naar buiten gingen. Van Laarhoven heeft een
huiskavel van 29 hectare grasland en verbouwt
daarnaast maïs op 10 hectare grond op afstand.
„Ik wil zo snel mogelijk beweiden, zodat het gras
mooi uitstoelt.” Hij weidt de percelen in maart en
april voor, om vervolgens het systeem van standweiden toe te passen. Bijzonder is dat het grasland
al decennialang nooit is vernieuwd, met een dichte
zode en een hoog stikstoﬂeverend vermogen tot
gevolg.
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