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Jacky Tuinier stoot jongvee af en melkt sinds
1 april dit jaar voortaan drie keer per dag

Weinig investeren,
wel groeien

Jacky Tuinier
Jacky Tuinier optimaliseert zĳn
bedrĳf om maximaal rendement te halen uit zĳn land, stal
en arbeid. Hĳ fokt geen jongvee meer op, besteedt landwerk en voeren uit en melkt de
koeien drie keer per dag.
Aantal koeien:
Voorsp. 305 dgn.prod.:
Aantal hectares:
Groeien naar:
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Harich

1,4 miljoen liter melk in 2016. Dat moet het resultaat worden
van het plan dat Jacky Tuinier uitdacht om maximaal te

130, geen jongvee
9045 4,35 3,46
57
150 koeien en
1,5 miljoen liter melk

APRI L

Zonder grote investeringen groeien van negen ton in 2013 naar

2

profiteren van het verdwĳnen van de melkquotering. Het
jongvee verdween van het bedrĳf, net als het machinepark.
tekst Wichert Koopman
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n de melkstal wordt het geld verdiend. Met deze wetenschap in zĳn
achterhoofd en het naderende einde
van de melkquotering voor ogen veranderde Jacky Tuinier ingrĳpend de
opzet van het melkveebedrĳf dat hĳ
in vof met zĳn vrouw Josien voert in
Harich in Zuidwest-Friesland.
De 31-jarige veehouder produceerde
tot vorig jaar met een koppel van honderd koeien en 55 stuks jongvee
negen ton melk op vĳftig hectare,
grotendeels gepachte grond. De bedrĳfsvoering van de veehouder was
gericht op het produceren van melk
tegen een lage kostprĳs. Hĳ deed veel
werk zelf en dankzĳ volop weidegang
en zomerstalvoedering produceerden
de koeien goedkoop veel melk uit vers
gras.
Zĳn strategie stelde de ondernemer
altĳd in staat om het bedrĳf te blĳven
ontwikkelen – in 2014 kon hĳ nog 7
hectare grond bĳkopen – maar de be-

De voormalige jongveestal is omgebouwd tot huisvesting voor droge koeien
met diepstrooiselboxen en een krachtvoerstation

drĳfsopzet had ook een keerzĳde: hĳ was
altĳd druk. ‘Bovendien zag ik dat de variabele kosten in vĳf jaar tĳd met twintig
procent waren gestegen en dat de marge
tussen kosten en opbrengsten steeds kleiner was geworden. Het werd moeilĳker
om geld over te houden voor bedrĳfsontwikkeling’, stelt de veehouder vast.

Rek uit kostprĳsverlaging
De rek om de kostprĳs te verlagen was er
wel uit in de bedrĳfsopzet die Tuinier tot
vorig jaar hanteerde. Het bedrĳf was in
balans en dat wilde de Friese veehouder
ook zou houden. Grote investeringen
doen om te kunnen groeien was voor hem
dan ook geen optie. Hĳ zocht creatievere
oplossingen. ‘Mĳn vader reageerde eerst
sceptisch toen ik mĳn ideeën met hem besprak’, herinnert Tuinier zich. ‘We hebben het bedrĳf in 2008 overgenomen,
maar hĳ denkt nog actief mee en rekende
ook dit plan voor mĳ door. Al snel kreeg
ik een telefoontje. De uitkomst van het
rekensommetje viel hem niet tegen...’
In de nieuwe opzet van het bedrĳf van
Jacky en Josien Tuinier staat de productie
van zo veel mogelĳk melk uit de aanwezige productiefactoren centraal. Zo hebben ze geen jongvee meer. Aanvankelĳk
Door jongvee af te stoten is binnen de
bestaande gebouwen ruimte gerealiseerd
voor de huisvesting van 150 koeien

was het plan om de opfok uit te besteden.
De veehouder had vorige winter al het oudere jongvee elders gestald en wilde daar
ook de rest onderbrengen. Hĳ haakte echter af toen het aankwam op het vaststellen van een vergoeding. ‘Niet dat ik vond
dat de opfokker te veel vroeg’, zo benadrukt hĳ. ‘Ik begrĳp heel goed dat hĳ een
redelĳk bedrag nodig heeft om uit de kosten te komen. Maar het kostenplaatje
drukte me wel met mĳn neus op het feit
dat jongvee opfokken duur is.’
Nu loopt tussen de koeien een stier met
87 procent witblauwbloed, gaan alle kalveren met een mooie meerprĳs het erf af
en wordt melkgevend vee aangekocht.

Droogstand op stro en brok
Door het jongvee af te stoten kwamen alle
120 plaatsen in de ligboxenstal beschikbaar voor melkkoeien. De voormalige
jongveestal is eigenhandig verbouwd tot
huisvesting voor 22 droge koeien. Binnen
de bestaande gebouwen is zo ruimte gerealiseerd om bĳ een kleine overbezetting
150 koeien te kunnen huisvesten.
De droge koeien liggen in comfortabele
diepstrooiselboxen en hebben de beschikking over een krachtvoerbox. Om maximaal ruimte voor de dieren te maken minimaliseerde Tuinier de voergang. Het
droogstandsrantsoen is dan ook simpel:
stro en brok. Zo kan hĳ makkelĳk voeren
en blĳft er meer voer over dat kan worden
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Een stier met 87 procent Belgisch-witblauwbloed maakt de koeien drachtig

Alle kalveren worden verkocht

omgezet in melk. ‘Volgens onze berekeningen is het mogelĳk om zonder aankoop van ruwvoer zo’n 150 koeien te melken’, geeft Tuinier aan. Wel zal een klein
deel van de mest moeten worden afgezet.

een vaste kracht, die zeven dagen in de
week beschikbaar is. De Pool werkt acht
weken achter elkaar en is daarna vier weken vrĳ, waarin het uitzendbureau zorgt
voor een vaste vervanger. ‘We hebben met
elkaar afgesproken dat we dit in ieder geval een jaar gaan proberen tenzĳ we gezamenlĳk besluiten dat het niet bevalt’, vertelt Tuinier. ‘Als één van ons drieën af zou
haken, dan valt natuurlĳk het hele plan
in duigen. Zo bouwen we voor onszelf een
drempel in.’
Tuinier had altĳd al de gewoonte om
’s ochtends vroeg te beginnen en dat past
goed in het nieuwe regime. Hĳ melkt nu
zelf om 4.00 uur en om 12.00 uur. De melking van 20.00 uur wordt uitgevoerd door
de medewerker. Sociaal gezien – de veehouder heeft een gezin met vier jonge
kinderen en speelt in een korfbalteam –
komt dat ook goed uit. ‘Halverwege de
middag heb ik het dagelĳks werk aan
kant en heb ik de vrĳheid om andere dingen te doen’, zo geeft hĳ aan.

Summerfeeding voor meer melk
Behalve op groei door uitbreiding van het
aantal koeien mikt Tuinier ook op groei
door een hogere productie per koe. Het
rantsoen met veel vers gras is ingewisseld
voor een rĳker rantsoen met naast grasen maiskuil diverse bĳproducten. Weidegang zal worden beperkt tot het minimum om in aanmerking te komen voor
de weidepremie. ‘Dit verhoogt weliswaar
de kostprĳs, maar met summerfeeding
kan ik veel constanter voeren en de productie er beter onder houden. Bovendien
is de arbeid met dit systeem beter te organiseren’, verwacht hĳ.
Aan de hogere dagproductie moet ook de
stier een steentje bĳdragen. Tuinier mikt
op een verlaging van de tussenkalftĳd van
410 naar 390 dagen.
Toen zĳn voermengwagen twee jaar geleden versleten was en zich een loonwerker
aandiende, had Tuinier al besloten het
voeren uit te besteden. Vorig jaar bracht

de veehouder zĳn machinepark verder terug tot een trekker met voorlader, een
schudder en een kunstmeststrooier om
zĳn aandacht zo veel mogelĳk te kunnen
richten op de koeien.
Een belangrĳk deel van de verhoging van
de productie per koe verwacht Tuinier te
realiseren door drie keer per dag te gaan
melken. ‘Bĳ hoge producties is dat ook gezonder voor de koeien’, denkt de veehouder. ‘Bĳ tweemaal daags melken verwacht
ik problemen met melk uitliggen met als
gevolg meer kans op hoge celgetallen en
uierontsteking.’

Medewerker voor derde melking
Zelf zeven dagen in de week bĳ nacht en
ontĳ in de melkput staan zag de veehouder echter niet zitten. Twee collega’s in de
buurt, die ook wilden overschakelen naar
drie keer per dag melken, dachten er net
zo over. Ze bedachten het plan om gezamenlĳk een medewerker in te huren die
op drie bedrĳven de derde melking voor
zĳn rekening neemt en daarmee een volledige werkweek heeft.
Via agrarisch uitzendbureau Sterwerk,
dat is gespecialiseerd in het werven van
melkers uit Polen, zĳn ze verzekerd van

Het geld wordt verdiend in de melkstal. De koeien worden drie keer per dag gemolken

18

V E E T E E LT

VX07_BedrijfTuinier2.indd 18

APRI L

2

Balans in ontwikkeling
De ingezette strategie begint intussen
vruchten af te werpen. Net voor de prĳzen omhoogschoten, kocht Tuinier een
koppel van 22 koeien, zodat er nu drie
keer per dag 110 door de melkstal gaan.
De gemiddelde dagproductie is gestegen
tot 31 liter. ‘Ons doel is 32 à 33 liter per
koe per dag. Dan kunnen we met 150
koeien op jaarbasis 1,5 miljoen liter
melk produceren en kunnen we, volgens
de berekeningen van mĳn vader, bĳ een
melkprĳs van 30 cent aan al onze verplichtingen voldoen’, geeft de ondernemer aan. ‘Dan heb ik geen probleem als
het even tegenzit en hou ik bĳ een goede
melkprĳs geld over om extra af te lossen
of grond te kopen. Zo ontstaat weer
ruimte voor groei en kunnen we het bedrĳf in balans houden en zonder grote
risico’s doorontwikkelen.’ l
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