Meer dan 13.000 kilo melk en volop weidegang

ʻZelf de regie houdenʼ
Nadat hij in maart 2015 driemaal daags was gaan melken, stelde Cees de Jong
uit Hoogblokland (ZH) zich ten doel een gemiddelde productie van 40 liter per
koe te halen. Hij nam de voederwaarde van vers gras daarbij als uitgangspunt
en wil bij alles wat hij doet zelf de regie houden. „De adviseur moet het niet
overnemen.”
Als eerste komt Johan Zwijnenburg vanachter
de staldeur tevoorschijn. Hij is zzp’er en
werkt sinds anderhalf jaar drie dagen in de
week op het bedrijf van zijn oud-stageboer
Cees de Jong, wiens taken hij desgewenst
volledig kan overnemen. Als even later ook
Cees zich op het terras meldt, vertellen ze
druk te zijn met het uitbreken van de zijmuur
van de veertig jaar oude stal. „We hebben
nagedacht over het al dan niet bouwen van
een nieuwe stal. Maar we hebben de stal
altijd bijgehouden en er zijn 150 ligboxen,
dus we kunnen nog wel vooruit”, verklaart
Cees. Hij melkt 120 koeien en is op weg naar
een 130 à 135 koeien. De dieren realiseren
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een rollend jaargemiddelde van 13.168 kilo
melk met 3,71 procent vet en 3,41 procent
eiwit.

Bestuurlijk actief
De extreem hoge productie is eigenlijk een
beetje bij toeval ontstaan. De Jong begon
in maart 2015, vlak voor het einde van de
melkquotering, driemaal daags te melken.
De reden is dat hij ook bestuurlijk actief is
en daardoor veel van huis moet. „’s Avonds
rond half acht vertrek ik meestal en dan
is mijn vrouw Barbara, die dierenarts is bij
Dierenkliniek Meerkerk, net thuis. Omdat je

elkaar anders nooit meer zag, ben ik driemaal
daags gaan melken.” Cees melkt om 8.00, om
16.00 en om 0.00 uur, waarbij een melkbeurt
in de zes jaar oude 2 x 10-stands zij-aan-zij
melkstal volgens hem 80 minuten duurt.
Cees is om de week gemiddeld drie avonden
per week namens het CDA actief in de
gemeenteraad van Giessenlanden. Het
feit dat hij drie keer daags melkt, zou de
effectiviteit van het vergaderen ten goede
komen. „Als het te lang duurt, zeggen ze:
‘Let op, Cees moet nog melken’”, lacht de
veehouder. Hij zegt het prettig te vinden om
middernacht na het vergaderen ‘zijn hoofd
nog even leeg te maken’ in de melkstal. „Nu
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Cees de Jong is een
fervent weider. „Je
hoort vaak dat het
de kunst is om bij
weidegang niet
vast te lopen, maar
wij draaien het
om en nemen de
voederwaarde van
vers gras juist als
uitgangspunt.”

De koeien hebben de beschikking over diervriendelijke BK-ligboxen van
Kristen, die overigens slechts 112 centimeter breed zijn. In de boxen ligt
paardenmest van de bereden politie. De zijmuur is onlangs uit de stal
verwijderd.

in de vakantietijd vind ik het moeilijker om
‘s nachts nog eens de melkmachine aan te
zetten.”

Zelf regie houden
De veehouder heeft de nodige contacten
met buitenlandse boeren en zegt van
uitdagingen te houden. „In het buitenland
is een gemiddelde melkproductie van 40 kilo
niet vreemd en die productie hebben wij
ons daarom ook ten doel gesteld. Maar daar
geldt nadrukkelijk bij dat we bij alles wat we
doen zelf de regie willen houden, de adviseur
moet het niet overnemen. Dat laatste zie ik
overigens als het grootste gevaar voor de
Nederlandse melkveehouderij.” De Jong geeft
aan geregeld excursies te ontvangen, maar
dat er zelden een boer bij is die weet hoeveel
VEM een koe nodig heeft. „Het voeradvies,
het bemestingsplan, de gecombineerde
opgave, veel wordt uitbesteed in het kader
van ‘los het maar voor me op’. Daarmee geef
je de regie dus wel uit handen.”
Cees heeft zich ten doel gesteld alles zelf
te kunnen snappen en ook zelf te kunnen
sturen. „We rekenen met 480 VEM per liter
melk met 7.000 VEM onderhoudsvoer en
komen dan met een productie van 40 kilo op
26.200 VEM per koe per dag. 480 VEM is iets
royaal gerekend, maar we willen ook goed
voor de koeien zorgen, ze moeten niet in de
problemen komen. Als je dan nagaat dat je
het bij een opname van 25 kilo droge stof per
koe per dag goed doet, moet je dus per kilo
droge stof nog behoorlijk boven de 1.000 VEM
zitten.”

Volop weidegang
„Vers gras van weiden past goed”, aldus
De Jong. „De toppen van het gras hebben
1.200 tot 1.250 VEM.” Hij past dan ook
volop weidegang toe. „We bemesten de
weidepercelen op 16 februari, want de koeien
gaan half maart naar buiten en we willen ze
niet in de mest laten lopen.” De Jong vertelt
voor het vroege weiden 8 centimeter gras
nodig te hebben, een week mooi weer en een
bodemtemperatuur van 9 graden. Hij doet
aan roterend standweiden – deze term werd

tijdens zijn deelname aan het netwerkproject
‘Dynamisch Beweiden’ van Verantwoorde
Veehouderij bij hem thuis bedacht – en start
het weideseizoen met zeven percelen met
een totale omvang van 14 hectare. De Jong
heeft zijn beweidbare grondoppervlak in drie
van dergelijke blokken verdeeld, die om en
om worden benut. In het voorjaar lopen de
koeien minimaal acht weken in hetzelfde blok
en gaandeweg het weideseizoen wordt deze
periode korter.
Na de eerste snede schaart De Jong zijn koeien
in een nieuw blok in, waar de graslengte
dan tussen de 11 en 14 à 15 centimeter
bedraagt. Hij vindt de periode tussen half
juni en half juli eigenlijk de lastigste periode
om te weiden, omdat het gras dan in de
bloei schiet. „Eigenlijk zouden de koeien dan
opgestald moeten worden.” Na de zomer
worden de percelen die de dieren tot hun
beschikking hebben steeds groter, zodat ze
tot in december, op het laatst weliswaar nog
maar enkele uurtjes per dag, naar buiten
kunnen. „Je hoort vaak dat het de kunst is
om bij weidegang niet vast te lopen, maar wij
draaien het om en nemen de voederwaarde
van vers gras juist als uitgangspunt.”

De koeien worden drie keer daags gemolken in een 2 x 10-stands zij-aanzij melkstal. De Jong koos niet voor robots, omdat de melkstal pas zes jaar
oud is (en hij ‘pas’ sinds 2015 driemaal daags melkt), de combinatie met
weidegang lastig is en hij bovendien elke tien jaar 120.000 euro investeren
fors vindt.

stof per koe per dag, waarbij het eigenlijk
een mengsel van tarwe, aardappelsnippers
en bierbostel betreft. „We kuilen de tarwe
in een sleufsilo in en brengen er bierbostel
en aardappelsnippers bovenop, omdat dat
de natste voeders zijn. Het vocht loopt in
de geplette tarwe, waardoor het wat wordt
voorgeweekt, wat de benutting ten goede
komt.”

Voederbieten

Tarwe

Naast 4 kilo tarwe voert de veehouder ook een
kleine 4 kilo maïs. „We voeren steeds minder
maïs, we hebben eerder ook wel 6 kilo gevoerd.
Maar we voeren het gewas om een overdosis
eiwit weg te vangen, niet om het als basis van
het rantsoen te laten dienen”, stelt De Jong.
Om de voeropname en het melkvetgehalte
te verhogen, worden er voerbieten door de
maïskuil gemengd. „Die vreten ze heel graag”,
aldus Cees. Het probleem van voederbieten
is normaliter de reiniging – De Jong boert op
een meter klei op veen – maar hij heeft de
teelt volledig uitbesteed aan een voormalige
melkveehouder in Noord-Holland. „Hij
verbouwt ze en heeft een wasstraat. Ik hoef
maar te bellen wanneer ik de maïs wil inkuilen
en dan worden ze geleverd, want hij oogst ze
nu ook voor ons.” 

Cees heeft bij drie keer daags melken drie
keer de keuze om de koeien naar buiten
te doen of ze binnen te laten. Doorgaans
lopen ze tussen de ochtend- en de
middagmelking buiten, maar bij gunstige
weersomstandigheden gaan ze vaker naar
de wei. Een nadeel van veel weiden noemt
De Jong overigens het slijten van de klauwen
door het vele lopen. „Daarom bekappen we
de koeien elke dinsdag preventief.” Naast vers
gras krijgen de koeien een gemengd rantsoen
aan het voerhek. Aan de basis daarvan staat
kuilgras met maximaal 40 procent droge stof.
„Voor de eerste snede hebben we dan ook 24
uur mooi weer nodig”, aldus de veehouder.
Geplette tarwe maakt tevens deel uit van het
rantsoen. De Jong teelde het eerder ook zelf
en dan achter de maïs aan, maar vanwege de
80/20-derogatiemaatregel is dat niet meer
interessant. Vanwege het hoogwaardige
karakter (1.250 VEM) voert hij 4 kilo droge

De koeien worden gehuisvest in een veertig jaar oude stal, die door de tijd
heen wel steeds is bijgehouden. In de uitbouw links van de voergang lopen
de droge koeien. De Jong wil er een zandstal voor bouwen.
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De vijfdekalfs Hennie 231 is excellent verklaard en een dochter van een
eigen stier (v. Talent) uit een Var Calano-moeder en Jocko-grootmoeder. Op
het bedrijf krijgen eigen stieren geregeld kansen.

De Jong doet naar eigen zeggen eigenlijk aan
compact voeren, alhoewel hij geen water aan
het gemengde rantsoen toevoegt, ‘de graskuil
is vochtig genoeg’, en de structuurbron er
ook niet in wordt opgelost. De structuur in
het rantsoen bestaat uit een halve tot een
hele kilo hooi dat op beheersgronden wordt
geteeld. Daar staat ‘honderd jaar oud’ gras,
dat kniehoog wordt gemaaid en vervolgens
wordt gesneden. „We hebben dit jaar op 16
juni hooi gemaakt, maar meestal gaat het
richting augustus. Het mag niet fout gaan en
er is een week mooi weer voor nodig.”

Agrarisch natuurbeheer

Van links naar rechts
Cees de Jong, zoontje
Goof, medewerker
Johan Zwijnenburg en
Cees’ vader Goof de
Jong sr.

Het hooiland ligt op afstand en bestaat
uit veengrond op water. „We hebben daar
eerder wel jongvee geweid, maar vanwege
salmonella en leverbot nu niet meer.
Bovendien ligt BVD dan ook op de loer”,
verklaart de veehouder. Bij het bedrijf hoort
12 hectare van dergelijk hooiland, waar tevens
veel weidevogels nestelen. „Daarnaast hebben
we nog 2 hectare plas-dras.” De aandacht voor
de natuur is op zich al opvallend voor een
veehouder met een dergelijke hoge productie
per koe, maar wordt nog bijzonderder als
Cees meldt voorzitter te zijn van Den Hâneker,
de grote agrarische natuurvereniging in de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De
vereniging zorgt voor collectief agrarisch
natuurbeheer en voor de bijbehorende
subsidies.
„We zijn als bedrijf hard op weg naar een

Hillie 208 (AV 87) komt voort uit de combinatie Golden Dreams x Roumare,
twee stieren die het op het bedrijf goed hebben gedaan.

TMR-rantsoen, maar ik wil eigenlijk geen
afscheid nemen van het dynamisch voeren”,
stelt Cees. Hij vindt het op individuele basis
verstrekken van krachtvoer eigenlijk wel mooi,
omdat koeien zich kunnen onderscheiden.
Afhankelijk van de melkproductie wordt de
gift automatisch aangepast. „Ik kan de koeien
die geen brok krijgen, eruit pikken; die zijn
helemaal rond gevreten. Dynamisch voeren
geeft de koeien de kans en daagt ze uit,
maar als ze de brok laten liggen, verstrekt het
systeem de brok niet langer.”

Ambitieloze veevoersector
Om aan de gewenste VEM-hoeveelheid te
komen, verstrekt De Jong alleen de meest
luxueuze brok die voorradig is. En op dat
punt heeft hij kritiek. „Ik mis de ambitie bij
de veevoersector volledig. Brokken hebben
doorgaans 900 tot 1.000 VEM, wat is dan de
meerwaarde? Er is te veel eenheidsworst door
te weinig uitdaging.” De veehouder denkt zelf
bijvoorbeeld 30.000 liter melk van een hectare
te kunnen halen en daarbij zelfvoorzienend te
kunnen zijn.
Zijn veevoeradviseur gebruikt De Jong
weliswaar als sparringpartner, maar hij houdt
zelf de regie. Het ureumgetal bedraagt in de
zomer krap 20 en in de winter krap 10. „Dat
zou theoretisch op een eiwittekort kunnen
duiden, maar ik geloof daar niet in. Dan zou
deze productie er niet uitkomen.”
Mede verantwoordelijk voor de hoge
productie is uiteraard het fokbeleid en ook

daar heeft Cees de Jong een duidelijke eigen
visie op. Dat dat hem geen windeieren legt, hij
neemt steevast deel aan de NRM en ging vorig
jaar zelfs met een koe naar het EK in Colmar,
toont de veelzijdigheid van de veehouder aan.
„Ons fokdoel is een koe met beste benen, een
top uier en een onberispelijke bovenbouw,
waarin met name de ribben hoog en met
veel welving uit de koe komen, zodat je een
jonge koe krijgt die 45 kilo melk kan geven
en een volwassen koe die zonder problemen
65 kilo melk kan produceren.” Cees maakt
de paringen samen met medewerker Johan
en deelt de in te zetten stieren in twee
categorieën in, ‘kracht’ en ‘melktype’.
Generatie na generatie wordt er steevast een
stier uit de ene en dan weer uit de andere
categorie gebruikt en de pedigrees van de
stieren zelf dienen idealiter ook een dergelijke
opbouw te hebben. „De koe die mee was naar
Colmar, J.S. Lucinda, is een Meridian uit een
Damion uit een Goldwyn uit een Boss Iron,
oftewel om en om melktype, kracht, melktype
en weer kracht”, aldus de veehouder.
De ‘krachtstieren’ die kansen krijgen op het
bedrijf, zijn Eudon, Chelios en Silver, terwijl
High Octane, Kingboy, Solomon, Snow en
Browning de ‘melkstieren’ zijn. Montross zit
volgens Cees tussen beide categorieën in. „En
ook Duplex gebruik ik nog steeds wel wat.”
De veehouder schroomt duidelijk niet om ook
wat oudere stieren in te zetten en dat geldt
ook voor eigen stieren uit zijn beste koeien,
die hij tevens als dekstier verkoopt. „Ook
probeer ik elk jaar nog een Buckman aan te

Bedrijfsgegevens
De VOF Jongsteins in Hoogblokland (ZH) bestaat uit Cees de Jong (43), Barbara van Deuren
(34) en zoon Goof (15 maanden). Cees’ vader
Goof (72) komt de meeste dagen van de week
ook op het bedrijf voor allerlei klusjes en helpt
ook bij het melken. Verder werkt oud-stagiair
Johan Zwijnenburg drie dagen in de week op het
bedrijf en helpt hij tevens bij fokveedagen.
De 120 koeien realiseren een rollend jaargemiddelde van 13.168 kilo melk met 3,71 procent
vet en 3,41 procent eiwit. „We streven naar een
levensproductie van 50.000 kilo melk per koe
en die grens is binnen handbereik.” De Jong
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deelt de in te zetten stieren in ‘krachtstieren’
en ‘melkstieren’ in en gebruikt vooral stieren uit
Noord-Amerika.
Weidegang speelt een belangrijke rol op het
bedrijf. De koeien worden van half maart tot begin december geweid, waarbij het systeem van
roterend standweiden wordt toegepast. Daarnaast krijgen de koeien een gemengd rantsoen
bestaande uit 16 kilo (kuil)gras, 4 kilo tarwe, 4
kilo maïs, 0,5 tot 1 kilo hooi, zo nu en dan een
kilo soja en verder brok via het systeem van dynamisch voeren. De Jong beschikt over krap 80
hectare grond, waarvan de huiskavel 60 hectare
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De jongvee-opfok heeft veel aandacht. Zo worden de droge koeien
bijvoorbeeld al standaard geënt om kalverdiarree te voorkomen.

melken.” Jongsteins Buckman genoot enige
tijd populariteit als fokstier bij KI Kampen en
zijn sperma zit nog altijd bij zijn fokker in het
vat. „Buckman heeft het helemaal op eigen
kracht moeten doen. Hij had met Besne Buck x
Sunny Boy namelijk een oude afstamming.”

Jotani
Ondanks de hoge productie van de veestapel
en het exterieurgemiddelde van maar liefst
86,3 punten levert De Jong niet of nauwelijks
nog stieren aan de KI. „Sinds de komst van
genomics kom je er eigenlijk niet meer
tussen.” Een stier die wel zijn weg naar de
KI vond, is Grumar (Snowman x Roumare),
die bij Genes Diffusion staat. Cees nam met
dochter Hillie 204 van deze zelfgefokte stier
deel aan de NRM deze zomer en eindigde
daar zeer verdienstelijk als derde in de rubriek
achter het kampioensduo van de zwartbonte
middenklasse. Zijn andere deelneemster,
Gijsje 8567 (v. Golden Dreams), liep in de
rubriek waar het vaarzenkampioensduo uit
voortkwam en eindigde in die rubriek als
vijfde. „Ik ben heel tevreden over Golden
Dreams, hij geeft goede uiers en benen, en
ik ben ook enthousiast over zijn volle broer
Atwood, die heel functionele koeien geeft.
Je moet alleen letten op de kruisvorm.”
En ook halfbroer Aftershock mag op Cees’
goedkeuring rekenen; hij gebruikt de stier
nog steeds. Op het bedrijf worden sowieso
veel Noord-Amerikaanse stieren ingezet.
Cees zet stieren waar hij goede dochters van

melkt, opnieuw in en gebruikt ook steevast
een proefstier van KI Kampen. Vanwege de
goede koefamilie viel het oog eerder op
Jotani, die nu opnieuw kansen krijgt. Er zijn
inmiddels namelijk twee vaarzen van aan de
melk met respectievelijk 86 en 87 punten en
piekproducties van 60 liter melk. „Je kunt
ook kruisen binnen het ras, als je zorgt dat
het bloed ver genoeg verwijderd is van wat
je hebt”, verklaart De Jong. Hij gebruikt
nu Kampen-proefstier Prizewinner, een Big
Winner-zoon uit de bekende voormalige NRMkampioene Hellen 589 (v. Shottle). Koefamilies
vindt De Jong belangrijk en zo investeerde
hij eerder al in illustere namen als Miss Mark
Maui en Windy-Knoll-View Pledge. Onlangs
kocht hij de koe Wyndford Sanchez Erle 11
uit Engeland aan, een koe met 93 punten
voor haar exterieur en 96 voor de uier. „Ik wil
proberen de omzet en aanwas via deelname
aan veilingen te verhogen en heb daar een
koe voor nodig die rumoer geeft”, verklaart
hij. De veehouder spoelt ook zijn beste koeien
en vraagt zich af hoe hij nu nog een stap kan
maken. „Nu gebruiken we alle koeien voor
de volgende generatie, maar wellicht moeten
we met alleen de 10 procent beste koeien
verder.”

Belangenbehartiging
De vaarzen kalven af op een leeftijd van
gemiddeld 26 maanden. „Liever niet jonger,
want ik wil wel dat ze goed ontwikkeld
zijn. Bovendien heeft Duits onderzoek

De wat grotere kalveren hebben de beschikking over groepsiglo’s
(rechtsachter).

aangetoond dat heel jong gekalfde dieren
niet de hoogste levensproducties halen.”
De tussenkalftijd ligt op een 415 tot 420
dagen en hoeft volgens de veehouder niet
veel langer. „Er zijn koeien die maar blijven
geven, maar er zijn er ook die zakken zodra
ze drachtig zijn”, legt hij uit. Hij wacht met
droogzetten totdat de koeien niet meer dan
25 kilo melk geven en hanteert doorgaans
een droogstand van vijf weken. De droge
koeien krijgen een Rotavec-enting om
diarree bij de kalveren zoveel mogelijk te
voorkomen. „De dierenarts aan huis betekent
dat alles preventief wordt benaderd”, zegt
Cees met een knipoog.
Cees heeft als voormalig jongerenvertegenwoordiger namens het HAJK
(Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt) een
duidelijke visie op belangenbehartiging en
is niet te spreken over LTO, al is en blijft
hij wel lid. „Ze gedraagt zich als een boer
die alles aan de adviseur laat. We zitten in
een reagerende belangenbehartiging en
willen alles technisch oplossen. Grond had
een rol moeten krijgen. Houd regie, ook
in de belangenbehartiging, anders nemen
anderen de regie over”, pleit hij. Door zelf
de regie te houden wist De Jong vorig jaar,
toen het een bijzonder slecht jaar was voor
de melkveehouderij, toch bijna anderhalve
ton van de lopende rekening te investeren in
asbestsanering, zonnepanelen, een nieuwe
melktank en de verbouwing van zijn huis.
„Maak een plan en houd je er aan vast, dan
kom je er.” 

Bij het voeren
gebruikt De Jong
het programma TMR
Tracker. „Je vult op de
computer het rantsoen
in en vervolgens geeft
het systeem op de
shovel aan hoeveel
je moet voeren. Als
ik het hooiaandeel
bijvoorbeeld van
0,8 naar 0,5 kilo
wil verlagen, pas ik
het per koe aan en
regelt het systeem
het automatisch op
koppelniveau, zodat ik
weet hoeveel ik moet
laden.”

beslaat. Op 12 hectare wordt maïs geteeld en
14 hectare bestaat uit beheersland, waarop hooi
wordt gewonnen. De bemesting gebeurt het hele
jaar door middel van sleepslangen. Dit met het
oog op de belasting van het land, om snel veel
mest te kunnen uitrijden en vanwege de benutting
van de mest.
Het jongvee van 1 tot 2 jaar loopt bij Daan de
Bruin in Leerbroek, 7 kilometer verderop, waar
tevens 15 hectare grond bij hoort. „De fosfaatreductie raakt ons nauwelijks. We hadden ruimtegebrek en een stopper in de buurt met fosfaatruimte
wilde jongveeopfokker worden.”
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