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Olaf Maat: ‘Een hoge productie gaat juist helemaal niet ten koste van de koe’

Evenwicht in koe en bedrĳf
Doordat na bĳna dertig jaar en met 450 koeien de meeste groei
uit het bedrĳf is, kiezen Olaf en Teresa Maat in Portugal voor
optimalisatie. Het resultaat is een hoge productie met uitgebalanceerde koeien. Niet groei in aantal koeien, maar meer beregenbare grond is het doel voor de toekomst.
tekst Florus Pellikaan

E

en kleurrĳk tapĳt aan voorjaarsbloemen zorgt voor een schilderachtig
beeld van de weidende koeien van Olaf
(48) en Teresa (44) Maat in Redondo. Het
is in het vroege voorjaar en Portugal toont
zich op zĳn mooist. Het fleurige geheel
verraadt nog niet dat enkele maanden
later al het veldgroen dat niet wordt beregend, zal zĳn verdord. De 450-koppige
melkveestapel van Maat krĳgt dan ook alleen weidegang van december tot mei op
zo’n 50 hectare huiskavel.
Vanzelfsprekend is weidegang voor melkvee in Portugal zeker niet. ‘Mĳn nutritionist zegt ook dat ik de koeien beter binnen kan houden. Weidegang kost energie
en er is met vers gras slecht een stabiel
rantsoen te maken’, vertelt Olaf Maat.
‘Maar vanwege de overbezetting in de stal
kiezen wĳ toch voor weidegang, waarbĳ
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zo’n tien tot twintig procent van de drogestofopname uit vers gras bestaat. Want je
kunt zeggen wat je wilt, maar koeien gaan
graag naar buiten. Vooral zo rond een uur
of acht ’s avonds, als er veel suiker in het
gras zit, zien we de koeien vaak massaal
het land in trekken. Dat is een prachtig
beeld en goed voor de kwaliteit van de
koeien.’ Helemaal weiden gaat Maat niet,
omdat dit te veel productie kost.

Eigen ruwvoer en mechanisatie
Familie Maat is al bĳna dertig jaar in Portugal actief en hoeft daarom de beste manier van werken op het eigen bedrĳf niet
meer uit te vinden. Ze behoren daarmee
tot de pioniers in het Zuid-Portugese land.
Olafs vader Jan Maat, woonachtig in Giethoorn, maar voor de gelegenheid aangeschoven, vertelt: ‘Als coöperatiebestuur

van zuivelfabriek Novac gingen wĳ altĳd
een keer in de twee jaar in een ander land
kĳken en toen Portugal in 1986 toetrad
tot de EU, zĳn we daar geweest. Ik vond
Portugal wat klimaat betreft het Californië van Europa en er was een tekort aan
melk en vlees, dus dat betekent de markt
bĳ de deur. Ik zag volop mogelĳkheden.’
In 1987 kocht Maat, destĳds al melkveehouder in Nederland, er dan ook een bedrĳf met 110 hectare bĳ in Portugal en
startte voor de eerste twee jaar met een
bedrĳfsleider. Later zou Olaf een jaar het
bedrĳf gaan runnen en daarna terugkeren naar Nederland, maar nadat hĳ de
Portugese Teresa had leren kennen, zĳn
ze het melkveebedrĳf samen als man en
vrouw verder gaan uitbouwen.
‘In het begin was het enorm pionieren,
want er was hier bĳna geen melkvee. Bovendien moesten we echt uit eigen financiële middelen groeien, omdat de rente 20
procent was’, vertelt Olaf Maat. ‘Een voordeel in de beginjaren was wel dat er relatief weinig regels waren, waardoor we
snel naar 325 koeien in 2004 zĳn gegroeid.
Maar wetgeving komt hier ook. Je mag
niet meer dan 170 kilo stikstof per hectare aanwenden. Al is het nog een boekhouding op papier en niet met bĳvoorbeeld
controle via gps.’
Doordat mest een schaars goed is in het
extensieve Portugal verbouwt Maat zĳn

2015

22-06-15 13:48

rOlaf en Teresa Maat
Als Nederlandse pioniers streek
familie Maat al in 1987 in Portugal
neer. Sinds die tĳd groeide het bedrĳf gestaag naar 450 hoogproductieve koeien.

Portugal

De rondgaande pivot beregent de mais dagelĳks en gedurende het hele groeiseizoen
Redondo

Aantal koeien:
450
Grondgebruik:
350 ha
Aantal medewerkers: 8
Productie:
305 dgn. 11.000 3,80 3,35

de temperatuur mild is en er voldoende
vocht is. Gedurende de daaropvolgende
zomer gaat het gras volledig dood, waardoor het in het najaar opnieuw ingezaaid
moet worden.

Twee gewassen per jaar

Online fotoserie
In de Veeteelt-app en
op www.veeteelt.nl zĳn
meer foto’s beschikbaar.

eigen ruwvoer zo veel mogelĳk zelf en
plaatst hĳ alle mest op eigen grond. ‘Dan
is de hoogste kwaliteit ruwvoer te halen,
want de kwaliteit van aangekocht gras
valt hier niet mee.’ Ruwvoerkwaliteit is
ook de reden dat Maat veel eigen mechanisatie heeft, tot aan een eigen hakselaar
toe. ‘De weersomstandigheden kunnen
hier snel veranderen, dan moet je niet op
de loonwerker hoeven wachten.’
De grasteelt vindt in Portugal vooral
plaats tĳdens de winter en het voorjaar als

De teelt van mais vindt daarentegen in de
zomer plaats en kan alleen op beregenbare grond. ‘Op percelen waar beregenen
mogelĳk is, kunnen dus twee gewassen
per jaar groeien. Helaas is de grond hier
rondom de boerderĳ niet beregenbaar’,
vertelt Maat. ‘Onze mais telen we daarom
op 22 kilometer afstand met een grote
rondgaande pivotberegening die we op afstand besturen en die voorzien is van camera’s. In de zomer beregenen we iedere
dag zo’n negen tot tien millimeter vanuit
een watersysteem dat door de overheid is
aangelegd en waarvoor we zo’n 400 euro
per hectare aan water betalen.’
Volgens Maat heeft de pivot als tweede
voordeel dat het mogelĳk is om vloeibare
meststoffen over de mais te verspreiden,
ook wanneer deze al wat langer is. ‘Met
iedere dag water en mooi weer groeit de
mais ontzettend goed. Opbrengsten van

Van december tot mei krĳgen de 450 koeien beperkte weidegang op 50 hectare

70 tot 80 ton mais zĳn prima te halen.
Deze beregenbare grond, waar dus met
twee teelten echt hoge opbrengsten van te
halen zĳn, kost ongeveer 10.000 euro per
hectare.’
Het verwerven van meer beregenbare
grond is voor Maat het doel voor de toekomst geworden, ook al zal die grond op
afstand liggen. ‘Ik wil zo veel mogelĳk
voer van een zo hoog mogelĳke kwaliteit
op het eigen bedrĳf verbouwen. Evenwicht en optimalisatie zĳn de kernwoorden geworden. In het verleden zĳn we
gestaag doorgegroeid naar de huidige 450
koeien, maar op dit moment zitten alle
gebouwen vol. Als we door zouden willen
groeien, moeten we alles aanpassen’, vertelt Maat. ‘We moeten dan niet alleen een
nieuwe stal bouwen, maar ook meer
ruimte voor de kalveren creëren en een
andere melkinstallatie aanschaffen. Voor
200 koeien meer zouden we dan heel veel
moeten investeren of het hele bedrĳf uit
evenwicht trekken.’

Allemaal goede kruizen
Ruim tien jaar geleden vertelden Olaf en
Teresa Maat – toen nog volop in het groeiproces – in Veeteelt dat ze de bedrĳfsvoering eenvoudig wilden houden en niet
streefden naar de hoogste productie.
‘Daar zĳn we op teruggekomen. Als je
streeft naar optimalisatie van de totale bedrĳfsvoering gaat een koe vanzelf meer
melk geven. En daarmee gaat een hoge
productie juist helemaal niet ten koste
van de koe.’
Bĳ optimalisatie hoort volgens Maat naast
balans in de eigen voervoorziening ook
nadrukkelĳk balans in de koe. Hĳ realiseert dit door al jaren gebruik te maken
van het aAa-systeem. ‘Daarbĳ is de combinatie belangrĳker dan de stier. We hebben
hier Canvasdochters lopen met een ver
bovengemiddelde conditie. Kĳk, dit is een
koe zoals ik die graag zie’, zegt Olaf Maat
en hj wĳst haar in de wei aan. ‘Ze is niet te
groot, zit sterk in elkaar, heeft drang om
melk te geven, laat overlevingsdrang zien
en heeft al drie keer gekalfd, maar nog
nooit in de klauwbekapbox gestaan.’ In
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Maat voert alleen losse grondstoffen omdat
dit beter controleerbaar is dan mengvoer

een rondje door het koppel zĳn de
resultaten van de fokkerĳstrategie duidelĳk zichtbaar: een erg uniforme veestapel
van sterk gebouwde productiekoeien met
altĳd goede kruizen en goede benen.
Maat, die ook importeur voor de Italiaanse ki Semenzoo is, roemt stieren als EndStory, Mascalese, Prince, Lonar en Paramount op het eigen bedrĳf. ‘In stieren
moet wel echt melkvererving zitten, want
we voeren hard en alle koeien krĳgen hetzelfde rantsoen omdat onze stallen niet
geschikt zĳn voor meerdere groepen.’

De beperkte afmetingen van de stallen,
waarvan de oudste al dertig jaar oud is, en
overbezetting zĳn er de reden van dat
Maat streeft naar gemiddeld ontwikkelde
koeien. ‘Al zie ik wel dat iets grotere koeien die ook in balans zĳn, meer voer opnemen en ook meer produceren. Maar ondanks de beperkingen van de stal halen
wĳ toch een dagproductie van gemiddeld
36 of 37 liter bĳ twee keer daags melken.’
Een hoge productie is volgens Maat uiteindelĳk een gevolg van veel kleine scha-

kels die onderdeel uitmaken van het
evenwicht. ‘Wĳ kopen bĳvoorbeeld geen
mengvoer, maar alleen losse grondstoffen, dat is controleerbaar. En voor het koecomfort besparen we niet op zand in de
ligboxen. Het is koel in de zomer, zorgt
dat de koeien niet uitglĳden en het compenseert de beperkte afmetingen van de
ligboxen.’
Familie Maat zet het werk op de boerderĳ
rond met acht medewerkers. ‘Voor de crisis was het krĳgen van personeel best lastig, maar nu gaat het goed. We proberen
mensen zo veel mogelĳk hun vaste werkzaamheden en verantwoordelĳkheden te
geven. Dit is efficiënt en maakt iemand
vervangbaar.’ De taak van een van de medewerkers is bĳvoorbeeld het verzorgen
van de kalfjes en dat zĳn er meer dan op
een doorsnee bedrĳf. Doordat de nuka’s
met zo’n 75 euro weinig opbrengen, mest
Maat de stierkalfjes op het eigen bedrĳf af
en zet ze op een leeftĳd van zes maanden
af naar een lokale supermarkt. Ze brengen dan bĳ een gewicht van 150 kilo geslacht zo’n 3,80 euro per kilo op.
Het einde van de quotering zorgt binnen

De stierkalveren mest Maat zelf af

Zand compenseert beperkte afmetingen box

Gemiddeld 36 liter
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de melkveehouderĳ van Portugal niet
voor een schokreactie, zo verwacht Olaf
Maat. ‘Het quotum is al tien jaar niet vol
gemolken en Portugal is maar amper zelfvoorzienend. Tot de crisis lag hier de
melkprĳs daardoor zelfs een enkele cent
hoger dan in Nederland, nu is dat ongeveer een cent lager.’

Onzekere melkprĳs
Over de toekomstige melkprĳs is Maat
echter onzeker. ‘Spanje produceert meer
dan de eigen consumptie en de verwachting is dat de productie daar stĳgt en dat
die melk in Portugal zal worden afgezet.
Dat zal gevolgen hebben voor de melkprĳs en dan vooral omdat de Portugese
zuivelindustrie totaal niet op export is ingesteld. Mĳn angst is dat het dezelfde
kant opgaat als met de wĳn.’
Olaf en Teresa Maat kennen de wĳnsector
doordat ze zelf ook bĳ toeval vĳf hectare
druiventeelt in handen kregen bĳ het
overnemen van het land van de buurman.
Olaf Maat verwĳst met zĳn stellingname
naar de wĳnmarkt waar de coöperaties
zich ook nooit op export wilden richten,
omdat Portugal niet zelfvoorzienend was.
Toen de druiven echter een euro per kilo
opbrachten en investeerders massaal hectares druiven inplantten, stortte de wĳnmarkt in. ‘Doordat men de wĳn niet kon
exporteren, brachten druiven nog maar
dertig cent per kilo op. Dit scenario hangt
hier nu boven de melkmarkt die niet kan
bogen op goede exportkanalen. Een procent meer melk kan de melkprĳs hier zo
laten instorten. Het is mede de reden dat
we momenteel ook buiten de landbouw
investeren en Teresa een winkel gaat starten hier in het dorp Redondo.’ l
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