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Voerschuur zorgt voor twee procent minder voerverlies en halvering van
foutmarges in de rantsoenen bĳ Bart De Saegher in de Verenigde Staten

Koeienboer wordt
personeelsmanager
foto-impressie www.veeteelt.nl
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Het creëren van goede werkomstandigheden voor het personeel
bepaalt volgens Bart en Els De Saegher het resultaat van een bedrĳf in de Verenigde Staten. Het maken van voerrantsoenen en het

De Saegher Dairy
Bart en Els De Saegher ontwikkelden hun melkveebedrĳf in vĳftien jaar tĳd naar een omvang van 10.000
koeien. Hun managementbeslissingen hebben allemaal
een duidelĳk economische onderbouwing.

voeren van kalveren vindt daarom bewust plaats onder één dak.
Middleton

tekst Jaap van der Knaap

foto-impressie www.veeteelt.nl
Verenigde Staten

E

r staat een opvallend vierkant gebouw op het erf van Bart en Els De
Sae-gher uit Middleton in de Verenigde
Staten. Echt fraai ziet het er niet uit,
met de witte damwand aan alle zĳden
en het platte dak. Maar het is wel een
voorbeeld van hoe de melkveehouders
tot in detail werken aan een uiterst efficiënte melkproductie. ‘Dit gebouw is
een voerschuur waar we alle grondstoffen voor de rantsoenen naartoe brengen
om ze daar vervolgens te laden in de
voermengwagens. Nadat we de schuur
in 2009 in gebruik hadden genomen,
zĳn de voerverliezen met twee procent
gedaald. Met de twaalf miljoen dollar
aan jaarlĳkse voerkosten betekent dit
dat we in twee jaar de nieuwbouwkosten
hadden terugverdiend.’
De 44-jarige Bart De Saegher legt uit wat
hem dreef om een dergelĳke voerschuur
te bouwen. ‘In 2009 waren de voerprĳzen in de VS enorm hoog. Ik ergerde me
eraan dat het personeel met de shovel
onderweg van de kuil naar de voermengwagen zo veel van dat dure voer morste.
“Doe de bak dan niet zo vol”, zo hield ik
ze voor, maar wanneer ik me omdraaide,
schepten ze weer zo groot mogelĳke
hoeveelheden voer in één keer op om
snel klaar te zĳn. Dat moest anders. Ik
moest ervoor zorgen dat de voerjongens
eenvoudig en met plezier hun werk zo
goed mogelĳk konden doen.’
De Saegher liet daarom speciale lage en
zĳdelings kiepende wagens bouwen
waarmee mais- en luzernekuil snel geladen en gelost kunnen worden. Dagelĳks
rĳden medewerkers een aantal van deze
wagens vol met mais- en luzernekuil van

de sleufsilo’s naar de voerschuur, waarna de exacte hoeveelheden voer geladen
worden in de voermengwagens. In de
voerschuur liggen ook de krachtvoersoorten in grote silo’s opgeslagen, zodat
al het voer dicht bĳ elkaar ligt. Bart wĳst
naar de voermengwagen, die 60 centimeter lager dan de werkvloer staat.
‘Dankzĳ deze positie van de voermengwagen heeft de voerman beter zicht op
wat hĳ doet en is de foutmarge van het
laden gehalveerd van twee naar één procent. Door een goede werkomgeving te
maken voor het personeel merk je dat er
betere prestaties worden geleverd.’

Bewust stapsgewĳs groeien
Het creëren van goede werkomstandigheden gaat als een rode draad door het
verhaal van de gedreven Bart De Saegher. Een verhaal dat startte in Vlaanderen, waar De Saegher tot 2000 in Leffinge 60 koeien molk op 25 hectare. Maar
veel meer uitbreiding zat er daar niet in.
Samen met zĳn vrouw Els verruilde hĳ
Leffinge voor Middleton in de VS, waar
op een locatie met 50 hectare en enkele
stallen plaats was voor 200 koeien.
‘We kozen voor de staat Michigan, omdat
dit echt een akkerbouwstreek is. Ik ben
een koeienman en ik zag kansen om hier
afspraken te maken met anderen om
voor mĳ het voer te telen.’ De Saegher
startte met 30 koeien en na een paar
maanden waren dat er al meer dan 200.
Het verdiende geld werd meteen geïnvesteerd in koeien en stallen, zodat er in
2004 al 1500 koeien door de melkstal
gingen. ‘We zĳn altĳd in niet te grote,
maar wel bewuste stappen gegroeid. Ik

Aantal koeien:
10.000
Jaarproductie/koe:
10.800 3,65 3,10
Land in gebruik:
1800 hectare
Aantal personeelsleden: 130

wilde alle processen van een melkveebedrĳf wel zelf goed blĳven beheersen’, aldus De Saegher. Alleen de laatste jaren
lĳkt er van kleine stappen geen sprake
meer. Omdat op de locatie in Middleton
volgens wetgeving maximaal 3500 koeien gehouden mogen worden, werden er
andere locaties gekocht, die vervolgens
zĳn uitgebreid. ‘Dankzĳ de hoge melkprĳs hebben we vorig jaar veel gedaan.
Zo konden we het bedrĳf in Elsie met
700 koeien uitbreiden naar 3500 koeien
en werd het bedrĳf met plaats voor 1500
droge koeien verder geoptimaliseed. Ook
konden we in Zuid-Michigan nog een
draaiend bedrĳf kopen, dat we uitbreidden naar 2000 koeien, zodat we nu in
totaal ongeveer 10.000 koeien melken.’

Meer mensenmanager
Met die grote aantallen is het opvallend
hoeveel aandacht De Saegher besteedt
aan details. Zo liet hĳ een honderden
meters lang hekwerk rondom de grote
sleufsilo’s maken, omdat dassen gaten
maakten in het kuilplastic. ‘We investeren veel in het winnen van goed voer,
dan moet je dat niet laten verpesten
door broei’. Of neem het uitkuilen. ‘Bĳ
het uitkuilen moet alle losse mais opgeschept worden, het snĳvlak moet strak
gefreesd worden en we hanteren een minimale voersnelheid per dag van 30 centimeter om broei te voorkomen.’
Ook tĳdens de rondgang door de stallen

Van links naar rechts:
– Dankzĳ voerschuur minder voerverlies
– De jongste kalveren worden sinds kort
ook overdekt gehuisvest
– In de zeven jongveestallen is plaats
voor de pasgespeende kalveren
– Bart en Els De Saeger emigreerden
vĳftien jaar geleden
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De voermengwagen staat 60 cm lager

raapt hĳ een stuk plastic op dat hĳ vindt
op de voergang. ‘Dagelĳks loop ik twee,
drie keer door alle stallen, praat ik met
personeel en wĳs ik ze op een zieke of
tochtige koe. Dat zou je als bemoeizucht
kunnen opvatten, maar ik merk dat het
personeelsleden juist motiveert wanneer
ze zien dat ik ook weet wat er komt kĳken bĳ het insemineren van een koe.
Goed werk afleveren start met een goede
motivatie. In mĳn hart ben ik nog altĳd
een koeienboer, maar in feite ben ik met
inmiddels 130 man personeel meer mensenmanager geworden.’
Op het erf verrezen afgelopen najaar
zeven nieuwe kalverstallen voor de jongste kalveren. ‘Voorheen werkten we met
iglo’s in de open lucht. Maar dat was niet
plezierig voor het personeel bĳ kou of
hitte. Nu zorgen we voor meer comfort
voor zowel dier als mens.’
De zeven stallen bieden elk plaats aan
120 kalveren. Elke week wordt er een
stal gevuld met pasgeboren kalfjes. Na
zeven weken worden de kalfjes gespeend, gaan ze naar stallen met groepshuisvesting en wordt de stal weer
schoongemaakt voor de volgende ronde.
Het aantal van 120 kalveren per stal
blĳkt niet toevallig gekozen. ‘De opfok
van kalveren van vier maanden tot 21
maanden gebeurt op ons jongveeopfokbedrĳf in Kansas. Dat ligt hier 1800 kilometer vandaan. In de vrachtwagen waarmee we de kalveren vervoeren, passen
precies 120 kalveren.’

Speciale wagens vervoeren mais en luzerne naar de voerschuur

Jaarlĳks fokt De Saegher naast de 8000
eigen kalveren ook nog eens 17.000 kalveren op voor collega-veehouders. ‘In
Kansas werken we met feedlots, veekralen. Er is een gezond, droog klimaat voor
het vee en er zĳn geen dure stallen nodig’, zo somt hĳ de voordelen op. ‘Daarnaast is het voer goedkoop en de mestafvoer uit de veekralen geen probleem. De
afstand lĳkt wellicht groot, maar jongveeopfok kost geld en het is uiteindelĳk
gewoon een rekensom.’

Bewuste overbezetting van 25%
Alles wat De Saegher doet, heeft een duidelĳk economische onderbouwing. ‘Ik
heb met een akkerbouwer afgesproken
dat hĳ meedeelt in de winst als er van
een hectare meer gewas wordt geoogst.
Samen hebben we geïnvesteerd in beregeningsinstallaties en ook de mest helpt
om de productie op te schroeven. Al het
voer gaat over de weegbrug, dus we zien
de resultaten. In de eerste jaren lag de
productie op 20 tot 25 ton snĳmais per
hectare, maar dat is inmiddels verhoogd
naar 50 ton. Daar profiteer ik van, maar
de akkerbouwer ook.’
Op het bedrĳf in Middleton kalven alle
koeien af. ‘Hier leiden we het personeel
op en concentreren we het werk rondom
het afkalven en de jongste kalfjes. We
zien iedere koe afkalven’, zo legt De
Saegher de strategie uit. Hĳ somt een
paar kengetallen op: ‘De vaarzen kalven
op 23 maanden af, acht procent van de

Hekwerk om de sleufsilo’s om dassenschade te voorkomen
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koeien vertrekt dertig dagen na afkalven
naar de slager en het percentage kalversterfte de eerste maanden ligt onder de
één procent.’
De stallen ogen vol, maar ook dat is een
bewuste keuze. ‘We hanteren standaard
een overbezetting van 25 procent. Dat
kan een liter melk per koe schelen, maar
het is wel heel efficiënt om meer dieren
in dezelfde ruimte houden’, zo stelt De
Saegher zakelĳk. Veel lĳkt de productie
er niet onder te lĳden. De 365 dagenproductie ligt momenteel op 10.800 kg melk
met 3,65% vet en 3,10% eiwit.
De Saegher stuurt weliswaar scherp op
kostprĳs, maar is terughoudend in het
bouwen van zekerheden aan de opbrengstkant. Zo zet hĳ de melkprĳs niet
vast op de beurs, iets wat in de VS wel
veel gebeurt. ‘Je moet je echt verdiepen in
die wereld. Mĳ ligt het in elk geval niet, ik
heb daar mĳn leergeld wel betaald. Ik
melk de laatste jaren gewoon weer voor
de vrĳe markt.’ Die keuze was in elk geval
vorig jaar, met de torenhoge melkprĳs,
een goede zet. ‘We hebben veel geld verdiend, waardoor we veel konden investeren. Ik heb hier ook nog zo veel kansen
liggen, we zĳn nog lang niet klaar.’
Bart De Saegher wĳst naar enkele medewerkers die melken in de dubbel 40
standsmelkput. ‘Ik heb hier in vĳftien
jaar tĳd mĳn Amerikaanse droom kunnen waarmaken. Nu is het voor mĳ de
uitdaging dat het verwezenlĳken van
mĳn droom ook hun droom is.’ l

In een vrachtwagens kunnen 120 kalveren op transport
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