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Vastberaden nieuwe

weider blijft leren

Ruim een kwart eeuw stonden de koeien van de familie Verkuijlen in
De Mortel jaarrond op stal. Sinds vorig jaar probeert bedrijfsopvolger
Willem het vak van weiden weer onder de knie te krijgen. Volgend
seizoen wacht een nieuwe uitdaging: melken met robots. Het is voor
de veehouder geen reden om de staldeuren weer te sluiten. ‘Als je
iets echt wilt, leer je snel’, is zijn ervaring.
TEKST WICHERT KOOPMAN
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BEDRIJFSPROFIEL
eigenaren
plaats
aantal melk- en kalfkoeien
aantal stuks jongvee
grondgebruik
rollend jaargemiddelde

Willem Verkuijlen en Liza Simons
De Mortel
175
100
60 ha gras (waarvan 32 ha huiskavel),
15 ha mais
8500 4,40 3,50

De Mortel

‘E

en opstalhoekske’, noemt Willem Verkuĳlen
(40) de bosrĳke Mortelse Peel. Begin jaren
tachtig besloot de overgrote meerderheid van
de veehouders in dit gebied om zĳn koeien niet meer
naar buiten te doen. Op stal konden ze efficiënter werken, hadden ze voeding en productie beter onder controle en door een groot deel van het gras te vervangen
door mais konden ze meer voer van hun land halen.
Willems vader Wim Verkuĳlen was een voorloper in
deze trend. Ruim een kwart eeuw stonden zĳn koeien
jaarrond op stal. Het beviel de Brabantse boer best.

Weidepremie als leergeld
Nu ziet Verkuĳlen senior hoe zĳn zoon iedere ochtend na het melken de staldeuren openzet. Sinds
vorig jaar experimenteert de bedrĳfsopvolger weer
met weidegang. Of ook hĳ een voorloper is in een
trend, durft de veehouder niet te zeggen. Maar dat
weidegang weer een onderwerp van gesprek is onder
de Peelboeren, is zeker.
‘Er zĳn duizend en één redenen te om niet te weiden’,
merkte Willem, toen hĳ onlangs een groep geïnteresseerde, maar kritische collega’s op zĳn bedrĳf ontving. ‘Mĳn huiskavel is te klein, mĳn koppel koeien
te groot, het kost te veel melk …’, herhaalt de nieuwe
weider een aantal veel gehoorde argumenten. ‘Ik kan
daar voor mĳn bedrĳf duizend en één redenen tegenover zetten om de koeien juist wel naar buiten te
doen’, reageert hĳ. ‘Maar de duizend en tweede reden
telt uiteindelĳk het zwaarst: ik wil dit gewoon!’
De beslissing om weer te gaan weiden is zeker niet
alleen een emotionele keuze voor Verkuĳlen. Hĳ

maakte ook een strategische afweging. ‘Nu levert
weidemelk me nog een premie op. Die kan ik gebruiken als leergeld’, legt de ondernemer uit. ‘Als weidemelk in de toekomst de standaard wordt – wat ik
verwacht – is het maar de vraag of die meerprĳs
blĳft. Tegen die tĳd hoop ik het weidevak onder de
knie te hebben.’

Partner met frisse blik
De vastberadenheid waarmee Verkuĳlen zĳn eigen
visie volgt, komt niet helemaal uit het niets. Zĳn partner, Liza Simons, is coach en begeleidt agrarisch ondernemers op het persoonlĳk vlak. Ook over de bedrĳfsvoering op het Brabantse familiebedrĳf denkt ze
als buitenstaander – Liza heeft geen boerenachtergrond – met een frisse blik mee. ‘Zĳ leert ook mĳ om
goed na te denken over wat ik wil en kritisch te kĳken
naar mĳn eigen bedrĳf’, vertelt de veehouder. ‘Werkgemak weegt voor mĳ zwaar bĳ het nemen van beslissingen. Zo heb ik bĳna al het landwerk uitbesteed aan
loonwerkers. Maar met 175 melk- en kalfkoeien en
100 stuks jongvee in oude stallen zĳn we nu de hele
dag druk. Dat moet anders. Mĳn vader en moeder
helpen nog mee, maar worden ook ouder. Ik zal het
werk grotendeels alleen rond moeten kunnen zetten’,
legt Verkuĳlen uit. ‘Dat vraagt om aanpassingen. Het
liefst bouwde ik een hele nieuwe stal, maar daarvoor
ontbreekt op dit moment de financiële ruimte.’

Bikkelen tot robots draaien
Een ziekte-uitbraak is er mede de oorzaak van dat de
ondernemer zĳn wens niet direct kan verwezenlĳken.

Variatie in de huiskavel
maakt een lang
weideseizoen mogelijk
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Op stal krijgen de koeien
een simpel basisrantsoen
met twee derde mais

18

Ook de familie Verkuĳlen hield in aanloop naar het
einde van de melkquotering een groot koppel jongvee
aan om te kunnen groeien. ‘We wilden alle boxen in
de stal benutten voor koeien en ruim 200 dieren gaan
melken’, vertelt de veehouder over de plannen. Een
ernstige luchtweginfectie, die het bedrĳf eind 2014
trof, haalde echter een streep door de rekening. Deze
uitbraak kostte niet alleen veel melkproductie, maar
ook tientallen koeien. ‘Op de peildatum van 2 juli
2015 hadden we er niet meer dan 166 aan de melk’,
geeft Verkuĳlen aan. ‘Dat het koppel jongvee op dat
moment net zo groot was als het koppel melkvee was
nog een geluk bĳ een ongeluk. Door een deel van het
jongvee om te wisselen voor melkkoeien hebben we
binnen onze fosfaatrechten volgend jaar toch nog
ruimte om 175 koeien te blĳven melken. En, wie
weet, kunnen we nog een beroep doen op een regeling voor knelgevallen ...’
Begin dit jaar besloot de ondernemer, mede vanwege
klachten aan zĳn schouder, de bouw van een nieuwe
stal niet af te wachten en alvast te investeren in arbeidsverlichting. Tot voor kort hadden de veehouders
nog hulp van een melker. De laatste weken staat Willem echter weer zelf zeven dagen in de week en twee
maal daags in de oude carrouselmelkstal, waarbĳ zĳn
vader hem ondersteunt. Ondertussen wordt in de
bestaande stal ruimte gemaakt voor drie robots.
‘Werken met personeel was een wisselend succes’,
vertelt de veehouder eerlĳk. ‘Omdat we ze geen volle

werkweek konden bieden, was het moeilĳk om de
goede mensen vast te houden. Van de kopzorgen die
dat opleverde, wilde ik graag af. Het is nu nog even
bikkelen’, verzucht hĳ. ‘Maar we weten waar we het
voor doen. Als de robots straks draaien, melk ik nooit
één koe meer ...’

Opstallen op automatische piloot
‘Nee, sinds ik de koeien weer weid, is het werk niet
gemakkelĳker geworden’, erkent Verkuĳlen de tegenstelling in zĳn eigen strategie. ‘Toen de koeien volledig op stal stonden, werkten we op de automatische
piloot. Om de vier tot vĳf weken waren we een paar
dagen heel druk met de voederwinning en bemesting,
maar dat was eenvoudig te organiseren. De loonwerker deed een groot deel van het werk en als het klaar
was, waren we er ook weer voor weken vanaf. Nu
vraagt de graslandplanning bĳna dagelĳks mĳn aandacht’, merkt de veehouder.
‘En ik loop regelmatig tegen nieuwe situaties aan.
Soms pakken beslissingen goed uit, regelmatig ook
fout. Nee, voorlopig ben ik nog niet uitgeleerd’, merkt
hĳ. ‘Maar als je iets echt graag wilt, leer je snel’, is
zĳn ervaring. Verkuĳlen heeft zichzelf en zĳn koeien
de tĳd gegeven om aan weidegang te wennen. ‘Al een
aantal jaren kregen de droge koeien en het oudere
jongvee een uitloopweide’, vertelt hĳ. ‘We voerden ze
weliswaar volop bĳ, maar de meeste dieren wisten
daardoor wel wat grazen en een draad waren’, zag de
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veehouder, toen hĳ vorig jaar voor het eerst de melkkoeien weidegang aanbood. Overigens gingen in het
eerste seizoen alleen de laagproductieve koeien naar
buiten. Dit jaar lopen de koeien in één groep en krĳgen ook de hoogproductieve dieren weidegang.

Vooruitdenken uitdaging
‘Vooruitdenken vind ik het lastigst’, benoemt Verkuĳlen de grootste uitdaging van het weidevak. ‘De kunst
is om de koeien steeds een weidesnede voor te schotelen die interessant en smakelĳk is. Zo heb ik moeten
leren om te maaien in dienst van de beweiding. Om
de koeien steeds mooi gras aan te kunnen bieden
moet je ook wel eens een halve snede maaien. Dat
was voor mĳ echt nieuw.’
Ook de bemesting luistert nauw bĳ beweiding, zo
heeft de veehouder door schade en schande ondervonden. ‘In augustus drĳfmest uitrĳden voor een
weidesnede was bĳvoorbeeld geen goed idee. Het gras
zag er prachtig uit, maar de koeien wilden het slecht
vreten. Het was gewoon niet smakelĳk.’
De huiskavel van Verkuĳlen is opgedeeld in drie blokken van ongeveer tien hectare. Elk blok is weer verdeeld in vĳf percelen waarop roterend standweiden
wordt toegepast. Dit betekent dat er telkens één van
de drie blokken wordt gebruikt voor beweiding. Binnen dit blok krĳgen de koeien elke dag een nieuw
perceel. Na vĳf dagen zĳn ze rond. De veehouder
blĳft volgens dit systeem binnen een blok roteren tot
er op een nieuw blok voldoende etgroen beschikbaar
is. ‘Direct na het melken gaan de koeien naar buiten

en aan het begin van de middag draai ik nieuw voer
voor. Dan komen ze allemaal vanzelf naar huis. Ik
hoef er nooit één te halen’, vertelt hĳ.

Kijken bij collega’s
De 120 dagen van zes uur per dag die vereist zĳn voor
de weidepremie, halen de koeien van Verkuĳlen met
gemak, ook al omdat op de hogere percelen draagkracht zelden een probleem is. ‘Gemiddeld halen de
koeien daarmee vier tot zes kilo droge stof uit weidegras’, schat de veehouder. Op stal voert hĳ een basisrantsoen van twee derde mais en een derde gras,
aangevuld met eiwitmeel. ‘De kunst is om deze eiwitaanvulling aan te passen aan het aanbod uit vers
gras’, geeft hĳ aan. ‘Als dat lukt, bespaar ik voerkosten en levert weidegang extra winst op.’
Opstallers stellen vaak dat de productie van de koeien
op een volledig stalrantsoen stabieler is. Verkuĳlen
zal het niet ontkennen, maar relativeert het ook.
‘Zeker, er zĳn dagen dat er minder melk in de tank
komt. Maar als de koeien in een mooi perceel lopen,
stĳgt de dagproductie soms ook zo maar weer een
paar honderd liter. ’
Als over een paar maanden de robots draaien, staan
de koeien alweer op stal. Maar Verkuĳlen is er vast
van overtuigd dat volgend voorjaar de deuren weer
open gaan. ‘Hoe ik het allemaal ga organiseren, weet
ik nog niet, maar ik blĳf beweiden’, stelt hĳ met overtuiging. ‘Van de winter ga ik eerst maar eens kĳken
bĳ collega’s met ervaring. Daar kan ik vast weer veel
van leren.’ l

De koeien krijgen dagelijks
een nieuw perceel
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