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Eiwitrĳke roodbontveestapel als basis voor
economisch melken bĳ Danny Verstegen

Joke Struye en Danny Verstegen
In 2012 koos Danny Verstegen ervoor om de bindstal
uit te breiden voor 60 melkLefﬁnge
koeien. Lage bouwkosten
waren leidend bĳ de keuze.
Aantal koeien:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:
Neventak:

60
8238 4,37 3,70
50 hectare
vleesvee

T

egen een staalblauwe hemel vormt
de kudde grazende roodbonte koeien
van Danny Verstegen (38), zĳn vrouw
Joke Struye (32) en kinderen Alexander
(7), Charlotte (3) en Josephine (1) bĳna
een schildertafereel. Terwĳl een strakke
wind over het vlakke polderlandschap
jaagt, zetten de zestig koeien rustig grazend hun traject voort.
De eenvoud van het beeld lĳkt een afspiegeling van het hele management op
dit West-Vlaamse bedrĳf in Leffinge.
Geen franjes of tierlantĳntjes, gewoon
rechttoe, rechtaan koeien managen om
er een inkomen van te halen.

Bewust boeren op een bindstal
Het verhaal van de Cuylehoeve is er een
doordrenkt van soberheid. ‘In 2012 heb-

Fokken op eenvoud
Showwinnaar Cecibell van de Cuylehoeve (v. September Storm)
zette het bedrĳf van Danny Verstegen vĳf jaar geleden op de
fokkerĳkaart. Straks is de melkveehouder jurylid op de CRV KoeExpo in Den Bosch. ‘Ik hou ervan om koeien te beoordelen.’
tekst Annelies Debergh

ben we de stal verdubbeld’, wĳst Danny
Verstegen op het groeitraject van het bedrĳf. Hĳ startte in 2004 en breidde het
bedrĳf stapsgewĳs uit in aantal koeien.
Opvallend is dat er bĳ de vernieuwing
van de stal voor werd gekozen om de
oude bindstal te verlengen. ‘Dat is goedkoper’, klinkt het resoluut. ‘Als je het
fysiek aankunt om in dat type stal te
melken, dan blĳft het de goedkoopste
manier van werken.’
Voor hĳ het bedrĳf van zĳn vader overnam, zag Danny Verstegen als inspecteur voor CRV een variatie aan staltypes.
‘Ik ben jaren de baan op geweest en dan
leer je dat elk staltype zĳn voor- en nadelen heeft’, vindt hĳ. ‘Een uitbreiding van
de bestaande stal leek daarom logisch.’
Omdat een volledige omschakeling naar

een andere stal veel meer kosten met
zich zou meebrengen, is doorgegaan met
het bestaande stalsysteem. In de stal is
nu ruimte voor zestig melkkoeien. ‘We
hebben in het nieuwe deel van de stal
gekozen voor het comfort van de koe. Er
is een koetrainer en ook een grote strobox voor koeien die wat moeilĳker ter
been zĳn.’ Met zes melkstellen is het
melken beperkt tot anderhalf uur. ‘Maar
dan is het melken ook echt afgelopen. Ik
hoef geen melkput meer te reinigen’,
glimlacht Danny Verstegen.
Door met het bestaande systeem door te
gaan bleef de investering beperkt. ‘Nu
de melkprĳs iets lager ligt, hoef ik me
nog geen zorgen te maken over de rendabiliteit.’
Dat een bindstal nadelen heeft wat be-

De fokkerĳ is in hoofdzaak toegespitst op roodbonte bloedvoering
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treft tochtdetectie, ontkent Verstegen
niet. ‘In de wintermaanden is het moeilĳker om tochtige koeien op te sporen’,
geeft hĳ toe. Om dat enigszins te omzeilen wordt aan het eind van de weideperiode de druk op het insemineren van
koeien enigszins opgevoerd. Dat gebeurt
door de laatste zes weken van de weideperiode een natuurlĳk dekkende stier
met de koeien mee te laten lopen. ‘Het
gebeurt dan wel eens dat een koe een
maand na kalven alweer drachtig is,
maar dat hebben we liever dan dat een
koe na zes maanden nog weer niet
drachtig blĳkt.’

Jureren
Met het thema vruchtbaarheid komt
meteen ook de fokkerĳ ter sprake, een
belangrĳk item ten huize Verstegen.
Nadat hĳ gestopt is als CRV-inspecteur,
neemt Danny Verstegen nog wel af en
toe jureringsopdrachten aan. Straks is
dat op de CRV Koe-Expo in Den Bosch.
‘Vroeger was dat anders, maar nu ga ik
liever naar een show om koeien te jureren dan dat ik er zelf aan deelneem. Ik
hou ervan om koeien in de ring te observeren en te beoordelen.’
Danny Verstegen noemt in dat verband
Cecibell van de Cuylehoeve, een eigengefokte September Stormdochter die
naar Theo van Vliet uit het Nederlandse
Nieuwlande ging. ‘Ik heb er geen moeite
mee om als toeschouwer toe te zien hoe
een andere fokker met mĳn dier scoort.’
Cecibell greep op de NRM in Utrecht in
2010 net naast de titel, maar wist op de
HHH-show dat jaar wel de zege te beha-

Fantastibell (v. Spencer) en Goldenbell van de Cuylehoeve (v. Seaver) op de bindstal

len. ‘Ik heb er net zoveel voldoening van
om een van mĳn eigengefokte koeien in
andere handen te zien scoren. Ik kan
mĳn koeien nooit op diezelfde professionele manier naar een show begeleiden.
Dan is het juist mooi om dat te zien gebeuren.’
Van de Cecibellstam lopen nog steeds
diverse nakomelingen in eigen stal. Zo
noemt Danny Verstegen de 88 puntendochter Fantastibell van de Cuylehoeve
(v. Spencer) en de 86 puntenkleindochter
Goldenbell van de Cuylehoeve (v. Seaver). ‘Als ik nog weer een koe als Cecibell
zou kunnen fokken, dan denk ik dat ik
haar weer verkoop.’

Aan fokkerĳ wordt in elk geval veel zorg
besteed op de Cuylehoeve. In het verleden leverden Stadel en Kian een goede
basis. Nu wordt doorgefokt met Talentino, Ideal en Tackleberry. ‘Ik kies betrouwbare stieren met nadruk op goed
eiwit.’ Genoomstieren Atomium-Red en
Red Star P vullen het inseminatielĳstje
aan. ‘Af en toe gebruik ik een genoomstier als er ook een goede koefamilie achter zit.’

Eiwit als drager van de melkprĳs
De productiecĳfers verklaren de fokkerĳvisie enigszins met een rollend jaargemiddelde van 8238 kg melk met 4,37%
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Het nieuwe staldeel is voorzien van enkele stroboxen

vet en 3,70% eiwit. ‘De productie wil ik
graag richting 9000 kg melk zien gaan,
maar dan zonder op eiwit in te boeten.
Met hoge gehalten blĳft er ook in moeilĳker tĳden nog een goede melkprĳs
over onder aan de streep.’
Met het gros van de koeien zoeken Danny en Joke naar economische fokkerĳ,
terwĳl enkele koeien meer op showgehalte worden gefokt. Voor die exterieurlĳnen zitten Seaver en Jotan in het vat.
‘De stierkeuze neem ik al vanaf mĳn tienerjaren voor eigen rekening. Ik heb er
plezier in om de combinaties uit te zoeken.’ Af en toe wordt ook geëxperimenteerd, soms met andere rassen. ‘We hebben al eens brown swiss ingezet en er
lopen ook twee raszuivere jerseys in de
veestapel. Het is niet de bedoeling om
daarop door te gaan, maar we houden de
blik wel open.’
Duurzaamheidskenmerken neemt Danny Verstegen ook mee in de fokkerĳbeslissingen. ‘Vroeger was een goed exterieur de basis voor een duurzame koe, dat
is veranderd’, stelt hĳ vast. ‘In vergelĳking met vroeger heb ik nu minder
moeite met een koe van 80 punten die
goed functioneert dan met een koe van
86 punten die elke maand in de klauw-
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bekapbox moet. Uiergezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid zĳn voor
mĳ meer gaan wegen in de fokkerĳ dan
puur exterieur.’

Vleesvee als spaarpot
Naast de melkkoeien fokken Danny en
Joke ook met vĳfentwintig vleeskoeien.
‘Het is onze bedoeling om die erbĳ te
blĳven houden’, zegt Danny daarover.
‘Vleesvee zie ik als een wandelende
spaarpot.’ Doordat ze de gaatjes van de
melkveestapel opvullen, blĳven ook daar
de kosten beperkt. ‘In het najaar maken
ze de weiden nog een keer extra schoon
en een mindere grassnede vindt met het
vleesvee altĳd een weg.’
Bĳ de gekruiste vleesveestapel loopt momenteel een West-Vlaamse rode dikbilstier. ‘Vooral op vlak van gezondheid
zien we aanzienlĳke rendementsverschillen sinds we kruisen met vleesrassen.’
Het teeltplan telt een totaal van dertig
hectare weiden met daarnaast elf hectare mais, vĳf hectare wintertarwe en voor
het eerst ook vier hectare triticale. ‘We
willen de triticale halverwege juli hakselen en inkuilen’, klinkt het over de nieuwe teelt in het teeltplan. Het experiment

komt er deels vanuit overwegingen rond
het nieuwe Europese beleid. ‘Voordeel is
dat er dan nog gras ingezaaid kan worden voordat het land in de herfst moet
worden geploegd.’
Afgelopen winter kregen de koeien een
rantsoen met gras, mais, perspulp, eiwitkern en samengesteld krachtvoer. Komend jaar zal de triticale een deel van de
mais vervangen. In de weideperiode krĳgen de koeien enkel mais bĳgevoerd,
richting augustus weer aangevuld met
graskuil. ‘Op termĳn willen we wel richting gemengd voeren gaan, omdat je op
die manier nog preciezer kunt voeren.’

Verbeteren resultaten
Andere grote plannen zĳn voorlopig niet
aan de orde. ‘Het bedrĳf is al verdubbeld
in aantal koeien’, maakt Joke de balans
op. Danny legt zĳn prioriteiten niet bĳ
groei in aantal koeien en houdt het voorlopig op zestig melkkoeien en een vleesveetak daarnaast. ‘Ons doel ligt nu veeleer in het verbeteren van de resultaten.’
Danny en Joke kĳken de komende jaren
gerust tegemoet. ‘We willen vooral de
productie per koe nog wat omhoog krĳgen. Deze bedrĳfsomvang is voorlopig
voldoende.’ l
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