| Naam: Henry van Ittersum |
| Functie: voederadviseur |

Als eigenaar van Euro Koe Idee geeft Henry van
Ittersum melkveehouders onafhankelijk advies over
voerrantsoenen. De financieel-economische kant speelt
voor hem een belangrijke rol. „Wees kritisch op de inkoop
van het voer”, houdt hij zijn klanten voor.
Monsters mest
08.50 uur - Henry van Ittersum heeft een
afspraak met melkveehouder Henrie Jansen
in Schoonebeek (DR). Van Ittersum vraagt
hem hoe het gaat sinds zijn laatste bezoek.
Intussen voelt hij aan de koeien of ze vet op
de botten hebben en schept verse mest in een
zeef. Tussendoor meet hij de zuurtegraad van
de mest. Jansen vroeg hem de voerkosten te
reduceren en de gezondheid van de veestapel
te verbeteren.
Lachend spoelt Van Ittersum de mest in de
zeef boven de kelder tot hij een gewassen
substantie overhoudt. Hij pluist het uit om
te zien welke bestanddelen van het voer hij
onverteerd aantreft. Een van die ingrediënten
blijken stukjes palmpit te zijn. „Dat gooien
we straks uit het rantsoen; daarmee doet de
koe dus niets”, zegt hij met een grimas. De
ronde door de stal is een vast onderdeel van
zijn bedrijfsbezoeken; advies geven zonder
de dieren te zien is niet mogelijk volgens de
adviseur.

Kwaliteit kuilvoer
10.30 uur - De 130 koeien die Jansen nu melkt,
krijgen ruw- en krachtvoer. De heren houden
het rantsoen tegen het licht. Van Ittersum
bekijkt, ruikt en bespreekt de kwaliteit van
het voer met de melkveehouder. De veestapel
krijgt 20 kilo droge stof per dag en dat is
volgens Jansen op voor het donker is. Van
Ittersum bedenkt waarom het voer dus te snel
passeert. In elk geval zal hij een tragere brok
adviseren dan de palmpitrijke die volgens
het lijstje van de voerleverancier ook traag
is; sojahullen hebben volgens hem een beter
vertragende werking.

Drogestofgehalte
12.30 uur - Terwijl Van Ittersum aan
de keukentafel uitzoekt wat er zou
moeten veranderen om het voer minder
snel te maken, staat het rantsoen dat
aan het voerhek ligt, te drogen om het
drogestofgehalte ervan te meten.
De adviseur drinkt zijn kofﬁe en drukt Jansen
op het hart kritisch te zijn op het voer en de
voerkosten. „Vertel je leverancier wát je wilt,
wees duidelijk en spreek je verwachting uit!”
Van Ittersum zegt dat volgens de accountants
de voerkosten gemiddeld per bedrijf met 25
procent naar beneden kunnen. „Dat is dus 2
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of 3 cent per liter.” Ook minder brok geven
levert op de helft van de bedrijven die hij als
klant heeft direct meer melk op. „Bij goed
ruwvoer is minder brok beter voor de pens,
waardoor er meer melk uit eigen ruwvoer
komt. Het mes snijdt dan aan twee kanten.”
Van Ittersum neemt afscheid met de belofte
een en ander na te rekenen en het verslag te
mailen.
Onderweg belt een potentiële klant; Van
Ittersum zegt hem dat zijn eerste bezoek
het belangrijkste is en hij dus meteen een
rekening schrijft. Hij verwacht dat de boer zijn
adviezen overneemt en doorpakt, „anders
volgt al spoedig afscheid”.
Bij de meeste klanten komt hij drie of vier
keer per jaar. De eerste keer meestal als iets
niet lekker loopt, soms op aanraden van een
dierenarts. Soms omdat een melkveehouder
wil besparen op krachtvoer, maar het lastig
vindt hierin goed inzicht te krijgen.
Het maakt Van Ittersum niet uit waar een
melkveehouder zijn voer vervolgens bestelt,
als hij maar krijgt wat hij wenst. „Leveranciers
moeten maatwerk leveren!” Hij rekent aan
de hand van de prijslijst van Wageningen
Universiteit uit wat het voer mag kosten.

Biologisch buiten
14.00 uur - Rob Overesch is beheerder van het
biologisch melkveebedrijf dat gevestigd is op
de voormalige proefboerderij Aver Heino in
Overijssel. Overesch loopt met zijn adviseur
door het gras en ze scheppen mest.

Voorraad ruwvoer
15.00 uur – Beiden lopen in Heino langs
de wintervoorraden. De mest van het
overwegend Fleckvieh ziet er ook na de
spoeltest homogeen uit; het voer verteert dus
prima volgens Van Ittersum.

Kostenberekening
16.30 uur - Luzerne, maïs, gras; de adviseur
loopt alle ingrediënten langs en bespreekt
het rantsoen met zijn klant. Eén conclusie is
het aandeel sojaschilfers te verlagen. „Met
te veel soja plaag je de dieren alleen maar.”
Dan pakt hij zijn spullen. Morgen zit hij in
Noord-Holland; in de herfst komt hij overdag
nauwelijks toe aan zijn rekenwerk. Vanavond
dan maar weer. 

Werkdag

ʻMeer melken
met minder brokʼ
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Ruth van Schriek

