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Familie Van de Heĳning heeft dankzĳ voergoot
weinig restvoer en een goede voerefficiëntie

Wim en Wim van de Heĳning
De koeien van familie Van
de Heĳning eten uit een
voergoot. Een niet-alledaagse voermethode, die
de nieuwe Koeien & Kansen-deelnemers een goede
voerefﬁciëntie bezorgt.
Aantal koeien:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:
Mpr:

Kansen met
koeien in Zeeland
Het was niet omdat ze graag voorop wil lopen met het bedrĳf.
Hulst

Familie Van de Heĳning meldde zich voor Koeien & Kansen aan
om de puntjes op de i te zetten. Dat betekent intensiever volgen
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wat er gebeurt met het voer, met de mest en in de bodem.
tekst Tĳmen van Zessen

U

it 58 aanmeldingen is het bedrĳf van
de familie Van de Heĳning geselecteerd als nieuwe deelnemer in het project Koeien & Kansen. Samen met Friese
collega-veehouders Hains en Nanne
Koopman sluiten Wim van de Heĳning

foto-impressie www.veeteelt.nl

senior en Wim junior zich aan bĳ het
project, dat in de praktĳk onderzoekt
hoe de melkveehouderĳ efficiënt(er) met
mineralen om kan springen.
Het bedrĳf van Van de Heĳning produceert jaarlĳks ruim 1,25 miljoen kilo

melk op 40 hectare lichte kleigrond in
het Zeeuwse Hulst. ‘Ik had niet verwacht
dat ons bedrĳf in aanmerking zou komen, omdat we hier in een uithoek van
Nederland boeren’, vertelt Wim senior.
Zĳn gezin verhuisde in 2010 vanuit het

De serrestal bezorgt de koeien veel
licht en lucht
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De serrestal staat op de plaats van de oude ligboxenstal, linksonder de voergoot met klep

Noord-Brabantse Vessem naar Hulst,
omdat hun boerderĳ dicht tegen een
ecologische verbindingszone lag. Mieke
(56) en Wim (57) bewonen het nieuwe
bedrĳf met zoon Wim (26) en diens
vriendin Natascha (30). Zoon Ad (29) studeert en woont nog in Eindhoven.

Kruiwagen restvoer
Het nieuwe melkveebedrĳf is een opvallende verschĳning. Niet zozeer vanwege
de serrestal, de keuze om zo voordelig
extra licht en lucht te creëren is niet
meer uitzonderlĳk. Nee, de stal springt
in het oog door de bĳzondere manier
van voeren. De beide Wimmen kozen
voor een voergoot langs de buitenwan-

den van de stal. Daarmee bespaarden ze
op de bouwkosten, een voergang bleef
achterwege.
‘Het scheelde in totaal grofweg 450 vierkante meter bouwoppervlak. Vermenigvuldig dat met honderd euro per vierkante meter en je komt uit op een kleine
halve ton’, laat Wim senior weten. Netto
bleef er van dat bedrag niet veel over,
omdat de voerbak met afdekklep een
soortgelĳke investering vroeg. Maar het
grootste voordeel zou nog wel eens in de
voerefficiëntie kunnen zitten. ‘We halen
eens per twee tot drie weken een kruiwagen restvoer weg. De koeien vreten het
voer nagenoeg schoon op, omdat ze niet
kunnen selecteren in het voer. Ze kunnen het niet wegduwen en staan geen
moment met een kwĳlende bek boven
het voer te hangen. Bovendien is het niet
meer nodig om drie- of viermaal daags
het voer aan te schuiven. Dat levert ons
al snel een tĳdswinst op van een half uur
per dag.’

Voeropname bovengemiddeld

De voergoot heeft een klep die ervoor zorgt
dat er geen water in het voer komt
De klep staat open als Van de Heĳning zĳn
koeien wil voeren

Van de Heĳning is ervan overtuigd dat de
voermethode bĳdraagt aan een hogere
voerefficiëntie. Hĳ voert de 120-koppige
veestapel dagelĳks een vracht van 6300
kilo ruwvoer, dat hĳ in twee keer verstrekt. Het rantsoen heeft een drogestofgehalte van gemiddeld 37 procent en omvat 60 procent graskuil en 40 procent
maiskuil. Dat betekent dat elke koe ruim
19 kilo droge stof aan ruwvoer vreet
(6300/120 maal 0,37). Daarvoor in de
plaats komt 33,5 kilo melk per koe per
dag, met andere woorden een voerefficientie van 1,7 uit ruwvoer. ‘Onze koeien
nemen opmerkelĳk veel ruwvoer op. Volgens de rantsoenberekening zouden ze
maar 5500 kilo voer op kunnen, maar ze
vreten er dus 6300’, aldus Wim senior.
Naast het ruwvoer krĳgen de koeien twee
soorten krachtvoer in de melkrobot: een
eiwitrĳke brok en een standaardbrok, in
totaal 22 kilo per honderd kilo melk. Inclusief krachtvoer komt Van de Heĳning
uit op een voerefficiëntie van 1,36.

De veehouders durven niet te zeggen
of de goede voerefficiëntie samenhangt
met de voerwagen. Met een Keenan-wagen mengt hĳ gras en mais tot één geheel. ‘In Brabant voerden we met de
kuilvoersnĳder, goedkoper kon niet en
dat ging ook. Maar met onze voerbak
hadden we een systeem nodig met een
hoge losopening en daaraan voldeed de
Keenan. Een voerwagen heeft in onze
ogen geen messen nodig, gras en mais
worden tĳdens de oogst al gehakseld. We
houden het voeren graag eenvoudig’,
licht Wim junior toe.

Weggegooid geld
De motivatie om te reageren op de oproep
van Koeien & Kansen ligt bĳ de familie
niet in een streven om voorop te lopen.
Integendeel, de veehouders houden de bedrĳfsvoering graag simpel en staan aarzelend positief tegenover zaken als gps en
drones in de landbouw. ‘We zitten hier in
een akkerbouwgebied en zien dat akkerbouwers er verspilling van zaaizaad en
gewasbeschermingsmiddel mee voorkomen. Kopen zĳ een nieuwe trekker, dan
zit er meestal een gps-systeem op. Maar
op een melkveebedrĳf is de winst beperkt
tot het nauwkeuriger kunnen aanwenden
van kunstmest en drĳfmest. Daarvoor is
de techniek te kostbaar’, zegt Wim junior.
Senior neemt de kritische toon van zĳn
zoon over. ‘We lopen niet met een grashoogtemeter door het land, we maaien
als het weer goed is. En het steken van
bodemmonsters puur voor derogatie of
bex is weggegooid geld, daar kun je als
veehouder niks mee. Door deel te nemen
aan Koeien & Kansen gaan we intensiever volgen wat de gehalten zĳn in bodem, voer en mest. Dan is het geen
momentopname meer en heb je er wat
aan voor het dagelĳks aansturen van je
bedrĳf.’

Bemesten met slootmaaisel
Wim senior is al lange tĳd een bevlogen
deelnemer in studieclubs en hĳ was al
eens bestuurder bĳ ZLTO, in de gemeen-
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Tweemaal daags vult Van de Heĳning de goot met vers voer

Opening in boxrand voor afvoer van mest

teraad en in het waterschap. Water is
sowieso een stokpaardje van hem en
dat kwam goed van pas. Koeien & Kansen zocht vanwege de doelen van de
Kaderrichtlĳn Water een veehouder die
fanatiek is met water. ‘Hier in Zeeland
speelt verzilting een rol, in Brabant was
het verdroging. We hebben daar succesvol geëxperimenteerd met infiltratie van
water via de drainage’, zegt Van de
Heĳning.
Het bedrĳf experimenteerde ook met
het composteren van slootmaaisel. ‘Door
erosie en uitspoeling bevat slootmaaisel
veel stikstof en fosfaat, kĳk maar hoe
weelderig de waterplanten soms kunnen
groeien. Het slootmaaisel ging voor tien
tot vĳftien euro naar een professionele
composteerinstallatie. Samen met een
aantal boeren hebben we het waterschap
voorgesteld om als agrarische sector
het slootmaaisel zelf te composteren en
te hergebruiken als meststof op het
maisland. Dat kan hier in Zeeland ook’,
zegt Wim van de Heĳning senior, die ver-

rubber matten. ‘Het schoonmaken van
de ligplaatsen gaat op deze manier makkelĳker en sneller en bovendien zĳn de
strooiselkosten lager’, zegt Wim junior.
De achterrand van de ligboxen is onderbroken met openingen. Volgens Van de
Heĳning blĳven de roosters zo schoner
en voorkomt dit gasophoping onder de
ligplaatsen. ‘Waar gas zit, kan geen mest
zitten, op deze manier benutten we onze
mestopslag beter.’

Ligbox krĳgt automatisch vers strooisel
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kiesbaar is tĳdens de waterschapsverkiezingen.

Instrooigemak
De Brabanders kochten hun bedrĳf van
Jan en Jacqueline van de Waart, met wie
ze een goede band kregen. Het stel verhuisde naar een naastgelegen boerderĳ
en fokt daar Van de Heĳnings jongvee
op. Op de plek van hun oude stal verrees
de serrestal. Het interieur van de stal
laat zich het best bekĳken vanaf een zolder die de melkrobots overkapt.
Van de Heĳning koos bĳ de inrichting
voor arbeidsgemak. Melk- en mestrobots
zĳn geen verrassing meer in een gemiddelde stal, maar een systeem dat automatisch gemalen stro in de ligboxen laat
vallen, is niet alledaags. Via een vĳzel
brengt een buizenstelsel het gemalen
stro naar alle ligplaatsen.
Met het gemak waarmee Van de Heĳning
zĳn boxen laat instrooien, lag een keuze
voor diepstrooiselboxen voor de hand.
Toch werden de ligplekken uitgerust met

Overschakelen naar weiden
Opmerkelĳk is niet alleen de manier
van voeren en boxen instrooien, Van de
Heĳning nam met zĳn verhuizing naar
Zeeland nog een tegendraads besluit: hĳ
schakelde van summerfeeding naar weidegang. ‘De eerste snede maaien we volledig, maar daarna kunnen de koeien
24 uur per dag naar buiten. De boerderĳ
ligt midden in de huiskavel en het land
leent zich goed voor weidegang. En zeg
nu zelf, wat is er nu mooier dan vanuit
de keuken de koeien te zien grazen?’ l

Ondanks het automatisch instrooisysteem koos Van de Heĳning niet voor diepstrooiselboxen
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