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Niek Groot Wassink: ‘Duurzaamheid en rendement kunnen niet zonder elkaar’

Verdienen aan duurzaamheid
Het mag een uitgekauwd begrip zĳn, toch kan duurzaamheid wel degelĳk
een bĳdrage leveren aan het rendement van een bedrĳf. Tot die conclusie
kwamen de sprekers op de studieavond van Platform Roodbont.
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iet te groot, niet te veel
inhoud, niet te extreem.
Arie Hamoen, hoofdinspecteur bĳ CRV, zette tĳdens
de studieavond van Platform
Roodbont uiteen welk type
koe het duurzaamst is. ‘De
manier om een koe oud te laten worden is om een gemiddelde koe te fokken.’
Met zĳn presentatie over
duurzame koeien speelde Hamoen in op het thema van de
avond: ‘Duurzaam roodbont’.
Eigenlĳk is het verschil tussen rood- en zwartbont helemaal niet meer zo groot,
concludeerde Hamoen. ‘De
Nederlandse koe is bĳ afvoer
gemiddeld ongeveer 2100 dagen oud. De roodbonten leven ongeveer een maand korter dan de zwartbonten en
produceren in hun leven zo’n
180 kg vet en eiwit minder.’
Dat zwart- en roodbont elkaar weinig ontlopen, is ook
niet verwonderlĳk, gaf Hamoen aan. ‘Roodbontfokkers
gebruiken ook zwartbontgenen en andersom. Welke stier
een veehouder gebruikt, is
belangrĳker dan de kleur van
een stier.’

12.000 bedrĳven over
Waar Hamoen vooral inging
op het type koe dat nodig is
voor een duurzame veestapel, bekeek Niek Groot Wassink duurzaamheid vooral
met een economische bril.
‘Duurzaamheid en rendement kunnen niet zonder elkaar.’ De melkveehouder uit
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van 0,7 kg melk per dag.’ Ook
het verhogen van de levensduur biedt perspectief, denkt
hĳ. ‘Dan hoeft een veehouder
minder jongvee aan te houden, minder mest af te voeren en minder voer aan te
kopen. Duurzaamheid kan in
die zin echt een bĳdrage leveren aan rendement.’

Geld voor het oprapen
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maakt zich zorgen over de ﬁnanciële situatie op menig
melkveebedrĳf. ‘Is er nog genoeg perspectief op continuïteit? Die vraag heb ik het
afgelopen jaar regelmatig besproken aan keukentafels. En
dat is vrĳ nieuw in de sector.
Ik ben afgelopen jaar enorm
geschrokken van de weinige
kansen die veehouders krĳgen van banken.’
Groot Wassink drukte de
veehouders met de neus op
de feiten. ‘In 2015 waren er
nog krap 17.000 bedrĳven. In
2020 zĳn er nog 12.000 bedrĳven over met gemiddeld
1,2 miljoen kg melk.’
Ondernemers zullen nu zelf
moeten kiezen wat hun strategie wordt, gaf Groot Wassink aan. ‘Want we zien geen
structurele stĳging van de
melkprĳs.’ Hĳ somde ver-
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schillende mogelĳkheden op:
doorgaan en de daling van
het inkomen accepteren, het
nog beter doen, schaalvergroting, verbreding of neveninkomsten. Ook stoppen en iets
anders doen is een optie.
‘Voor sommige bedrĳven is
dat misschien de beste keus.’
Verduurzaming hangt ook
af van wet- en regelgeving,
merkte Groot Wassink nog
fĳntjes op. ‘Het is wel opmerkelĳk dat we hier praten over
het ouder laten worden van
koeien in een jaar dat het ministerie en de melkfabrieken
ons vragen om koeien naar
het slachthuis te brengen.’
Waar is nog winst te halen?
Groot Wassink verwees onder meer naar het celgetal.
‘Een verbetering van het
celgetal van 200.000 naar
100.000 geeft al een winst

Die hoge levensduur haalt
René Lubberdink al. De 56
koeien die de veehouder uit
Barchem de laatste drie jaar
afvoerde, waren gemiddeld
ruim zeven jaar oud. Met
duurzaamheid is serieus geld
te verdienen, gaf Lubberdink
in Laren dan ook aan. ‘Het
geld ligt voor het oprapen als
je daar goed en consequent
mee bezig bent.’
Bepaal je eigen fokdoel en
hou daar ook aan vast, zo
raadde Lubberdink de roodbontfokkers aan. Zelf streeft
de melkveehouder naar niet
te grote, laatrĳpe koeien met
hellende kruizen die souplesse hebben om te overleven in
een ligboxenstal. Met het oog
op de actualiteit voegde hĳ
daar nog een nieuw kengetal
aan toe. ‘Het wordt belangrĳk om veel kilo’s vet en eiwit per kilo fosfaat te produceren. Daar kun je straks
marge mee maken.’
Fokwaarden helpen Lubberdink, die 120 koeien en 40
stuks jongvee heeft, om zĳn
doel te bereiken en ook volgt
hĳ voor negentig procent
het stieradviesprogramma.
‘Ik kies zelf de stieren uit en
bepaal mĳn eigen weging,
maar het SAP helpt me om de
emotie uit te schakelen.’
Ook de huisvesting draagt
volgens Lubberdink bĳ aan
de hoge levensproductie. ‘We
hebben een groot strohok.
Dat helpt soms om koeien erdoorheen te slepen.’ l

