De drie finalisten
van Topkuil 2015
De jury van Topkuil nomineerde drie melkveehouders voor de
finaleronde: Arnold van Schriek uit Netterden (GD), Nico Versteeg uit
Hengelo (OV) en Everhardus de Jong uit Veenhuizen (DR). Zij haalden
de maximale score van tien punten. De jury bezocht de finalisten en
ontdekte een grote diversiteit in hun aanpak en visie.

Arnold van Schriek,
Netterden (GD)
60 koeien
9.200 kg melk/koe/jaar
4,40 % vet
3,47 % eitwit
Klei
31,5 ha gras
6,7 ha maïs
973 vem
177 re
4,3 kdNDF
97 s-index
95 conserveringsindex

Optimalisatie en overgemechaniseerd
Een blik in de loods bij Arnold van Schriek maakt duidelijk dat hij ﬂink overgemechaniseerd is. Dat lijkt strijdig
met zijn visie om het maximale uit zijn melkveebedrijf
met 65 koeien te halen en verder te intensiveren door
meer liters melk per koe te realiseren. Die visie is ingegeven door zijn omgeving, waar een mestoverschot en
een voertekort heerst. Van Schriek koopt echter pas een
machine als hij die rendabel weet te maken door loonwerk bij derden uit te voeren. Dat hij rondom het inkuilen
alle noodzakelijke machinies voorhanden heeft, past wel
bij zijn optimalisatievisie. Hij wil op het goede moment
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maaien en inkuilen en niet afhankelijk zijn van anderen.
Het inkuilen doet hij samen met zijn broer en zoon.
Hij zaait ieder jaar graszaad door, omdat zijn percelen
door het injecteren te hol worden. Dat doet hij met een
mengsel van Engels raaigras en Timotee. Ook experimenteert hij met rode klaver, alleen heeft hij dat nog niet
in de vingers. Op zijn kleipercelen is daar na een jaar
weinig meer van terug te zien. Verder beregent hij zijn
gras- en maïsland actief. In 2015 staat de teller al op
600 uur. Daardoor weet Van Schriek dit jaar een vijfde
snede te oogsten.

Uitgebreide video’s jurybezoek
De jury van Topkuil bezocht
de drie ﬁnalisten. Van de
keukentafelgesprekken en de
rondgang over het bedrijf zijn
uitgebreide video’s gemaakt, waarin
de visie en het management van de
ﬁnalisten centraal staat.
Bekijk de video’s op Melkvee.nl
in het dossier ‘vakblad Melkvee’.

Topkuil

Tekst & beeld:
Robert Ellenkamp

Topkuil is een platform om kennis

Nico Versteeg,
Hengelo (OV)
100 koeien
8.700 kg melk/koe/jaar
4,50 % vet

te delen, die leidt tot betere
voorjaarskuilen. Onderdeel hiervan is
de wedstrijd om de beste voorjaarskuil.
Topkuil is een initiatief van Melkvee.nl,
Countus, BLGG AgroXpertus, Plantum,
Reesink en Van Iperen. Voor meer
informatie: www.topkuil.nl.

3,60 % eiwit
Zand
40 ha gras
9,5 ha maïs
971 vem
167 re
4,7 kdNDF
94 s-index
96 conserveringsindex

Topkuil zo hard als beton
De landbouwkundige omstandigheden op het bedrijf van Nico

hij af met krimpfolie voor extra bescherming en opnieuw een dik

Versteeg zijn niet optimaal, door het kleinschalige landschap van
landgoed Twickel. Dat zegt echter niets over de inkuilstrategie

pak grond.
Rond zijn bedrijf ligt 25 hectare grasland die hij beweidt. Die

van deze Twentse melkveehouder. De juryleden waren nog niet
eerder een kuil tegengekomen die zo vast was aangereden.
Dat is ook een compliment aan zijn loonwerker, want Versteeg
besteedt het maaien en inkuilen in zijn geheel uit. Het gehakselde

percelen bestaan voor de helft uit wat hogere droge gronden.
De andere helft blijft in het voorjaar langer nat en ligt lager. Op
afstand ligt de andere grond waar hij het grasland als maaiper-

gras van de eerste snede is zeer goed aangereden en direct
afgedekt met een dik pak grond en kleden. Het tweede deel van
zijn eerste snede ging er veertien dagen later overheen en dekte

celen gebruikt. Die gaan na vier tot vijf jaar op de kop, omdat
de productie dan achterblijft. Hij strooit ook extra kalk om de
verzuring van eikenblad tegen te gaan. Zijn zoon Wijnand (19)
meldde overigens de kuil aan.

Everhardus de Jong,
Veenhuizen (DR)
160 koeien
9.000 kgmelk/koe/jaar
4,33 % vet
3,42 % eiwit
Zand
60 ha gras
15 ha maïs
963 vem
164 re
4,7 kdNDF
94 s-index
93 conserveringsindex

Groeien op eigen kracht
De strategie voor het bedrijf van Everhardus de Jong, dat hij
samen met zijn broer en moeder runt, is gericht op groei van de
melkveestapel van 160 naar 200 koeien. De grond daarvoor is
ruim voorhanden, want hij verhuurt nog 12 hectare voor aardappelland en teelt ook nog eens op 6 hectare suikerbieten.
De akkerbouwinvloeden ziet de jury ook terug in het melkveebedrijf. Hij neemt jaarlijks grondmonsters om beter te kunnen sturen met zijn mest en mineralen. In het voorjaar gaat er 150 kilo
KAS op een hectare, kort daarop gevolgd door 30 ton drijfmest
die via een sleepslang wordt toegediend. Ten slotte strooit hij

nog eens 300 kilo aan klei-humuscomplex en sporenelementen.
Het maaien, wiersen en schudden doet De Jong in eigen beheer
en de loonwerker schakelt hij in voor het inkuilen. Hij maakt een
lasagnekuil van drie sneden die op 15 mei, 17 juni en 21 juli zijn
ingekuild.
De Jong experimenteert ook met rode klaver en net als bij Van
Schriek heeft hij dat nog niet goed in de vingers. Hij zet zijn
graspercelen wel regelmatig op de kop. Na tien jaar wordt
het twee à drie jaar bouwland, voordat er weer gras wordt
ingezaaid.
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