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Een hoge productie
als strategische keuze
Sinds het einde van de quotering wisten
Siemen en Jan Siemen van Berkum de
productie van hun Elagaaster-veestapel
te verhogen met niet minder dan 4000
kilo melk per koe. Die verhoging was
gepland, het uiteindelijke resultaat niet.
Met een economisch jaarresultaat van
2918 euro noteerden de Friese
melkveehouders het afgelopen boekjaar
met 259 koeien de hoogste gemiddelde
melkproductie van Nederland.
TEKST TIJMEN VAN ZESSEN

12

M

et een simpele rekensom leggen melkveehouders
Siemen (59) en Jan Siemen (31) van Berkum de uitgangspunten van hun strategische bedrĳfsvoering in
een notendop op tafel. ‘We kunnen hier grond verhuren voor
de teelt van aardappelen. Als we bedrĳfseconomisch rekenen,
moeten we daarom een prĳs van ongeveer 1500 euro toerekenen aan ons grasland. Tel daar gemiddeld zo’n 1000 euro aan
bewerkings- en bemestingskosten bĳ op en je weet dat een
hectare grasland ons grofweg 2500 euro per jaar kost’, rekent
vader Siemen voor. ‘Als we daar een productie van 10 ton
droge stof voor terugkrĳgen, komt dat neer op een kostprĳs
van 25 cent per kilo droge stof. Halen we van diezelfde hectare 14 ton droge stof, dan daalt de kostprĳs tot minder dan
18 cent. Op een bedrĳf met de omvang als het onze, vormt
die zeven cent een wereld van verschil.’

Harder voeren loont
Vader en zoon Van Berkum willen met hun rekenvoorbeeld
maar aangeven dat dure productiemiddelen vragen om een
maximale benutting. Met 265 melkkoeien en 130 stuks jongvee op 118 hectare is de veebezetting op het Friese melkveebedrĳf niet extreem hoog. Maar dankzĳ een productie van meer
dan 13.500 kilo melk per koe, leveren de veehouders per hec-
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tare 30.000 kilo melk af. ‘Daarbĳ zĳn we nog steeds
zelfvoorzienend voor ruwvoer en hebben we ook
nog ruimte om 15 hectare te verhuren’, vertelt Jan
Siemen.
Wat geldt voor grond, geldt in de visie van de Van
Berkums ook voor arbeid en voor het geld dat ze
steken in hun bedrĳf. Daarom zetten ze in aanloop
naar het verdwĳnen van de melkquotering in op een
forse verhoging van de productie per koe. ‘Toen het
melkquotum nog gold als beperkende factor voor de
bedrĳfsproductie, streefden we naar lage voerkosten
en molken we zo veel mogelĳk op basis van ons eigen ruwvoer. We voerden een groot deel van het jaar
vers gras op stal en hielden de krachtvoergift beperkt. Hiermee realiseerden we een productie van
rond de 9500 kilo melk’, vertelt Siemen. ‘Ik was echter voordat de superheffing werd ingevoerd ook al
boer. Uit die tĳd weet ik nog dat het snel lonend was
om koeien harder te voeren om er meer liters uit te
halen’, zo diept hĳ op uit zĳn herinnering. ‘Met de
productieomstandigheden van toen hebben we nu
weer te maken.’

Driemaal daags melken economisch
De basis om de melkproductie per koe fors te kunnen verhogen legden de ondernemers al in 2012.
Toen bouwden ze een nieuwe stal met veel ruimte
en koecomfort voor 270 melk- en kalfkoeien en 50
oudere pinken. Alle dieren worden automatisch gevoerd. Om in het stalontwerp geen compromissen
te hoeven sluiten sloopten de ondernemers de oude
gebouwen volledig om vanaf de grond opnieuw te
kunnen beginnen. ‘Een stal bouw je voor veertig
jaar’, motiveert Van Berkum senior deze keuze. ‘Een
iets hogere rekening van de aannemer ben je snel
vergeten. Maar tegen de beperkingen die je jezelf
oplegt door te gaan beknibbelen bĳ de bouw, loop je
iedere dag aan.’
In de saneringsronde van vĳf jaar geleden is de oude
18 stands carrouselmelkstal blĳven staan. Inmiddels
wordt deze intensiever dan ooit benut, omdat de Elagaasterkoeien sinds april 2015 driemaal daags worden gemolken. De ochtend- en middagmelking voert
de familie zelf uit. Naast Jan Siemen helpen in drukke tĳden ook zĳn broers Sipke, Sander en Mark regelmatig mee, naast hun werk en studie. De avondmelking wordt verricht door een medewerker uit Polen.
De Van Berkums hebben hem samen met twee colle-
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ga-veehouders in vaste dienst. Met daarnaast nog
vaste medeweker Hendrik de Boer voor twintig uur
in de week realiseren de ondernemers een arbeidsproductiviteit van ongeveer 1,2 miljoen kilo melk per
volwaardige arbeidskracht (vak). ‘Ook dit past in
onze visie op een economische bedrĳfsvoering’, legt
Siemen uit. ‘Arbeid is duur. Die moet je goed benutten en dat lukt beter naarmate de productie per koe
stĳgt. Driemaal daags melken heeft bĳ ons een aanzienlĳke bĳdrage geleverd aan de productieverhoging en kan volgens ons dan ook financieel goed uit.’

Krachtvoerkosten onder tien cent
In hoeverre automatisch voeren invloed heeft op de
voeropname en de hoogte van de productie durven
de veehouders niet te zeggen. Wat ze wel weten is
dat een continu aanbod van vers voer zorgt voor veel
rust in de stal en daarmee alle koeien alle ruimte
geeft om te vreten wanneer ze willen.
De melkkoeien lopen in twee grote productiegroepen
die aan het voerhek hetzelfde hoogwaardige, maar
relatief eenvoudige tmr-rantsoen krĳgen. De hoogproductieve groep heeft daarnaast de beschikking
over twee krachtvoerstations waarin ze nog tot twee
kilo productiebrok extra kunnen opnemen. Ten slotte is er nog een kleine opstartgroep die een wat rustiger rantsoen krĳgt. Naast gras en mais als ruwvoer
bevat het tmr-mengsel ontsloten tarwe, maismeel,

Zand als boxbedekking
zorgt voor maximaal
koecomfort
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soja en raap als (losse) krachtvoergrondstoffen. In
overleg met een onafhankelĳk voeradviseur en op
basis van de kwaliteit van het ruwvoer en de prestaties en de mest van de koeien, wordt de verhouding
tussen deze voedermiddelen continu bĳgesteld. ‘De
verhouding tussen ruwvoer en krachtvoer in het
rantsoen is ongeveer 50-50. Dit betekent dat de koeien zo’n 12,5 kilo droge stof aan krachtvoer opnemen’, geeft Jan Siemen aan. ‘Maar omdat ze daar
veel melk van produceren, komen we toch niet hoger
uit dan ongeveer 30 kilo krachtvoer per 100 kilo
melk. De totale krachtvoerkosten, inclusief mineralen en voer voor het jongvee, liggen onder de 10 cent
per kilo melk’, zo rekent hĳ voor.

Veel krachtvoer gezond

Automatisch voeren zorgt
voor een continu aanbod
van vers voer

14

Hard voeren is alleen economisch interessant als
daar melk voor terugkomt, weten de veehouders
inmiddels uit ervaring. ‘We volgen het voersaldo
nauwgezet. Als de productie van de koeien even iets
tegenvalt, daalt direct de voerefficiëntie en het rendement’, zo geeft Jan Siemen aan. Daarom noemt hĳ
de persistentie van de productie als een belangrĳk
aandachtspunt. ‘Koeien gaan op ons hoogwaardige
rantsoen groeien als aan het eind van de lactatie de
productie te veel zakt. Dat is natuurlĳk niet goed
voor de voerefficiëntie. Daarom vinden we het ook
belangrĳk om de tussenkalftĳd beperkt te houden
tot rond de 400 dagen’, legt hĳ uit, om eraan toe te
voegen dat dit gemiddeld genomen goed lukt, maar
dat een deel van de koeien te ver uitloopt en te veel
inseminaties nodig heeft om drachtig te worden.
Naast een goede vruchtbaarheid zĳn koecomfort en

diergezondheid volgens de Van Berkums belangrĳke
voorwaarden om een hoge productie te kunnen realiseren. Aanvankelĳk kozen de veehouders voor dikke
fractie als vulling voor diepstrooiselboxen. ‘Maar we
hadden bĳ de bouw al rekening gehouden met de
mogelĳkheid om zand te gaan gebruiken’, vertelt Jan
Siemen. ‘Toen we te veel koeien kregen met uierontsteking, zĳn we alsnog overgeschakeld op zand.
Sindsdien gaat het met de uiergezondheid veel beter’, verklaart hĳ. Ook dit heeft volgens de topmelkers een extra boost gegeven aan de productie. ‘Als
een koe een keer mastitis heeft gehad, realiseert ze
in die lactatie al geen toplĳst meer en is de efficiëntie
van een hoge productie weg’, verklaart de jonge veehouder.
Ook de Van Berkums kennen de theorie dat koeien
ruwvoerverwerkers zĳn en dat daar geen extreem
hoge krachtvoergift bĳ past. Ze zĳn het er niet mee
eens, integendeel. ‘Koeien die het in zich hebben om
veel melk te geven, moet je hard voeren om ze gezond te houden’, zo redeneren ze. ‘Anders raken ze
in een negatieve energiebalans en dat is pas echt
schadelĳk voor hun gezondheid.’

Delta-vaarzen versus Jankes
Sinds afgelopen voorjaar fungeert het melkveebedrĳf
van de familie Van Berkum als testbedrĳf voor CRV.
Op jaarbasis zullen de veehouders een twintigtal
vaarzen uit het Delta-fokprogramma aankopen.
‘We hebben krap stalruimte om jongvee op te fokken
en willen ons ruwvoer en de fosfaatruimte zo veel
mogelĳk inzetten voor de productie van melk. We
houden daarom een beperkt aantal vaarskalveren
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aan. Met de aankoop van Delta-vaarzen weten we ons
toch verzekerd van voldoende instroom van hoogwaardige dieren’, motiveert Jan Siemen deze strategische keuze.
Met de Elagaaster Jankes hebben de fokkers overigens al een eigen koefamilie op stal die regelmatig
dieren voortbrengt die tot de genetische top behoren.
In het verleden is met deze familie intensief gespoeld
en ook in de Delta-nucleus lopen nog nakomelingen
uit de Elegaaster Jankes. De stieren die zĳn ingezet,
presteerden gemiddeld genomen verdienstelĳk. ‘Scoren in de topfokkerĳ is voor ons geen doel en is dat
ook nooit geweest’, nuanceert Siemen de fokkerĳsuccessen. ‘Maar we hebben wel altĳd consequent ingezet op de hoogste stieren. En zo kwamen er regelmatig foktechnisch interessante dieren bovendrĳven.’

ook aan dat het plafond in de gemiddelde melkproductie volgens hem zeker nog niet is bereikt.
Met de genetische bagage van de koeien, het automatisch voersysteem en het koecomfort in de stal waren
de voorwaarden voor het realiseren van een topproductie drie jaar geleden allemaal aanwezig. ‘We hadden vertrouwen in onze strategie, maar die moest
zich natuurlĳk nog wel bewĳzen in de praktĳk‘,
verklaart Jan Siemen. ‘Natuurlĳk is het mooi om een
keer de beste van Nederland te zĳn’, bekent de fanatieke jonge veehouder. ‘Maar we vinden het vooral
mooi om te zien dat de keuzes die we hebben gemaakt, nu ook echt het resultaat brengen dat we
ervan hadden verwacht.’ l

De stal uit 2012 biedt
plaats aan 270 melkkoeien
en 50 stuks jongvee

Genetica beperkende factor
Op dit moment hebben vader en zoon Van Berkum
nog maar een beperkt aantal vaarzen met het Deltaprefix aan de melk. Ze vinden het dan ook nog te
vroeg om conclusies te trekken over hun prestaties.
Waar ze wel zeker van zĳn, is dat een hoge genetische aanleg voor productie essentieel is om in de
praktĳk een hoge melkproductie te kunnen realiseren. ‘We hebben koeien die met gemak 19.000 kilo
melk in 305 dagen geven. Maar we hebben ook dieren die binnen dezelfde stal met hetzelfde management en op hetzelfde rantsoen, niet verder komen
dan 9000 kilo’, geeft Jan Siemen ter illustratie aan.
‘Afgelopen jaar was de vervanging 17,5 procent. Op
productieaanleg selecteren we niet, maar als we dat
wel zouden doen, zou de productie zeker hoger liggen’, aldus de jonge veehouder. En hiermee geeft hĳ

Extra foto’s online
Meer beelden van het bedrijf van de familie Van
Berkum zijn te zien op de website van Veeteelt.

Fotoserie op veeteelt.nl
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