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Chemie tussen

mens, koe en natuur
Melkvee- en zuivelbedrijf Hoeve De Ploeg maakte niet-alledaagse
keuzes bij de bouw van de nieuwe serrestal. Het grasklaverrantsoen,
voor de koeien gedroogd met een eigen grasdrooginstallatie, zorgt
voor melkproducten met een gezondere vetzuursamenstelling.
TEKST JORIEKE VAN CAPPELLEN
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BEDRIJFSPROFIEL
eigenaren
plaats
melkproductie
grondgebruik
zuivelverwerking:

familie Aerts
Herselt (B.)
8500 kg 4,2% vet 3,6% eiwit
69 ha grasklaver, 10 ha mais
600.000 liter melk/jaar

Herselt

De serrestal is ingericht met hellende ligboxen en een automatisch voersysteem
Binnen familiebedrijf Hoeve De Ploeg neemt Ronny Aerts de melkveetak op zich

verhaal graag aan de enorme keukentafel van het
familiebedrĳf. Want het bedrĳf maakte sinds 2013
veel veranderingen door. De gedateerde ligboxenstal
maakte plaats voor een weldadig lichte en luchtige
serrestal voor 120 melkkoeien, compleet met een automatisch voersysteem van Mullerup (GEA) en twee
GEA-melkrobots. Naast de stal verrees een grote loods
met een eigen grasdrooginstallatie.

Tien miljoen goede bacteriën

D

e feestdagen zĳn net een paar weken achter de
rug. Dagen van topdrukte voor melk- en zuivelbedrĳf Hoeve De Ploeg in Herselt. Luxe desserts, ĳstaarten en zuivelcadeaupakketten waren niet
aan te slepen. ‘We mogen zeker niet klagen over de
klandizie, maar de hele familie en onze medewerkers
moeten dan even alle zeilen bĳzetten’, vertelt melkveehouder Ronny Aerts (51).
Hoewel er genoeg werk te doen is, vertelt Aerts zĳn

De nieuwbouw was een goed moment om de bedrĳfsvoering perfect aan te laten sluiten op de visie van het
familiebedrĳf, dat acht vennoten heeft, twee vaste
medewerkers en enkele losse werkkrachten. In de
zuivelmakerĳ verwerken Aerts’ vrouw Chris en zĳn
zussen Ann, Jeannine, Lea, Ria en Christine ruim 80
procent van de geproduceerde melk zelf tot ambachtelĳke zuivelproducten. Naast verkoop in de eigen hoevewinkel vinden de producten via de tussenhandel
ook steeds vaker hun weg naar speciaalzaken in
Vlaanderen en daarbuiten.
Familie Aerts richt zich specifiek op het maken van
zuivelproducten met een hoger gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren, ofwel omega 3-vetzuren.
‘Als mens eten we in de praktĳk te weinig van deze
gezonde vetten’, zegt Aerts, die zelf ook kaasmeester is
en cursussen kaasmaken geeft. ‘Boter met meer omega
3-vetzuren bĳvoorbeeld heeft een lager smeltpunt en is
daardoor zachter van smaak en beter smeerbaar.’
De melkveehouder is door het maken van zuivel duidelĳk geboeid door de werking van micro-organismen
in voeding en weet er enthousiast over te vertellen. Als
voorbeeld noemt hĳ de ontwikkeling van een eigen
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Een deel van de melk wordt verwerkt tot diverse kaassoorten

Door de voerrobot zijn brede voergangen niet nodig in de stal

probioticadrank met de naam Probi+. De yoghurtdrank van het
zuivelbedrĳf werd ontwikkeld na deelname aan een project met
de Universiteit Gent. ‘Tĳdens het productieproces worden vier
soorten levende bacteriën toegevoegd. Eén milliliter bevat uiteindelĳk tien miljoen goede bacteriën die allemaal een positief
effect hebben op de darmflora van de gebruiker.’

hectare in één keer goed verwerken. ‘Een dag mooi weer wordt
hier meestal benut met het afmaaien van een deel weidegras.’

Grasklaver drogen
Om producten met een gezondere vetzuursamenstelling te krĳgen moet volgens Aerts de ‘chemie’ tussen de eerste schakel, het
rantsoen van de koe, en het eindproduct helemaal kloppen.
De koeien op Hoeve De Ploeg krĳgen een rantsoen dat bestaat
uit 90 procent tot hooi gedroogde grasklaver, aangevuld met
10 procent mais, een energiebrok en een eiwitbrok. ‘Melk van
koeien die grasklaver gevoerd krĳgen, bevat een hoger gehalte
aan meervoudig onverzadigde vetzuren’, legt Aerts uit. ‘Wat een
koe eet, beïnvloedt de samenstelling van de melk, want een koe
maakt melk uit haar bloed. Als een koe een energierĳk rantsoen
met bĳvoorbeeld veel mais eet, dan is het aandeel harde vetten
juist hoger.’
In plaats van ingekuilde grasklaver geeft Aerts de voorkeur aan
een gedroogd product. ‘Ingekuild voer zorgt voor een andere
conservering en daardoor een andere vertering in de koe, aldus
Aerts. ‘Een gedroogd product behoudt beter zĳn oorspronkelĳke
eigenschappen en staat daarom dichter bĳ de koe en haar verteringsstelsel.’ Tegelĳkertĳd met de nieuwe stal bouwde Aerts
daarom een opslagloods met eigen grasdrooginstallatie en dat is
in Vlaanderen vrĳ uniek. ‘Grasdrogen wordt in Vlaanderen
nauwelĳks gedaan, we hebben hier ook geen commerciële grasdrogerĳen zoals in Nederland.’
Aerts merkt dat de interesse voor het drogen van gras toeneemt.
Regelmatig komen er boeren, ook Nederlandse en Duitse, naar
zĳn systeem kĳken. Het moet nog wel beter, vindt hĳ zelf. ‘Het
is nog een beetje puzzelen hoe ik het beste droogresultaat krĳg.
Nu ligt het pakket gras soms te vast, zodat de lucht er niet goed
doorheen kan. We laten het meestal één tot twee dagen op het
land liggen tot het ingedroogd is tot circa 60 procent droge stof
en drogen het dan in de droogunits verder.’
Voorheen had Aerts drie dagen goed weer nodig om 50 hectare
gras goed droog binnen te halen. Het werk is nu echter niet
minder geworden, want het grasdrogen betekent wel dat hĳ
juist vaker moet maaien. De drooginstallatie kan namelĳk 15
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Slechte start in serrestal
Aerts typeert zichzelf als iemand die strategische keuzes vooraf
goed doorrekent. Daarbĳ schuwt hĳ het niet om nieuwe dingen
uit te proberen. De nieuwe serrestal uit 2013, met automatisch
melk- en voersysteem, was gekozen om te zorgen voor meer
arbeidsgemak, flexibiliteit en koecomfort.
Door omstandigheden heeft het bedrĳf echter een paar vervelende eerste jaren achter de rug in de nieuwe stal. Oorzaak was
onder andere het automatisch voersysteem dat in eerste instantie niet deed wat de melkveehouder wilde. ‘In de praktĳk bleek
het grasklaverrantsoen met lange vezels een lastig te mengen
rantsoen voor het systeem. De machine liep vaak vast.’ Gevolg:
veel storingen, waardoor Aerts iedere nacht wel twee tot soms
wel vier keer uit bed moest. ‘Doordat het rantsoen niet goed
mengde, konden de koeien te veel uitzoeken. Ik vond het frustrerend om te zien dat het belangrĳkste op je bedrĳf – goed
voeren – zo verkeerd liep.’
Ook het automatisch melken startte aanvankelĳk helemaal niet
lekker op. ‘Het aansluiten mislukte regelmatig en als het melkstel eenmaal aanhing, werd het te vroeg afgenomen, waardoor
we vaak attentiekoeien hadden. Op een gegeven moment wilden
de koeien door het mislukte aansluiten de robot niet eens meer
in. De melkproductie vloog achteruit.’ Aerts wist eerst niet waar
het aan lag: moesten de koeien aan de robot wennen? Of was de
robot zelf niet optimaal afgesteld? Tot overmaat van ramp werd
bĳ een onderhoudsbeurt door de monteur per abuis het dipmiddel vervangen door chemisch reinigingsmiddel. Verbrande
speenhuid bĳ de koeien was het vreselĳke gevolg, waardoor het
bedrĳf vrĳwel de gehele melkveestapel moest afvoeren.

Zelf robots onderhouden
‘Het voelde op dat moment alsof ons alles uit de vingers gleed.
Mĳn werkplezier en ambitie kregen er een flinke tik van’, blikt
Aerts terug op de zware periode. Hĳ besloot daarop om voortaan
zelf verantwoordelĳk te blĳven voor de ‘machinerie’, en begon
eigenhandig met het onderhouden en aanpassen van de voerrobot en zĳn melkrobots. Een groot deel van de oplossing bĳ de
melkrobots vond Aerts in het aanpassen van de ophanging van
de aansluitarm. Toen daarna het aansluiten goed ging, maar het
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90 procent van het
rantsoen bestaat uit
zelfgedroogde grasklaver

celgetal plotseling op ging lopen, pakte Aerts ook het
melktechnische gedeelte van de machine aan. ‘Melkkwaliteit is voor ons bedrĳf absolute prioriteit. Uit bacterieel
onderzoek bleek dat er relatief veel omgevingskiemen in
de melk terechtkwamen door speenwassing. Nu hebben
we dat goed onder controle’, vertelt de melkveehouder,
die inmiddels zĳn robots van binnen en van buiten kent.
Om uierontsteking vóór te blĳven krĳgen de koeien met
een hoog celgetal preventief een homeopathisch middel.

Ligboxen met helling
Na het voorval met het reinigingsmiddel in de melkrobot
kocht Aerts een veestapel van Deense holsteins aan. ‘De
Deense holsteins passen goed in deze stal, ze zĳn niet te
groot, met iets hardere klauwen dan holsteins’, zegt Aerts.
Momenteel experimenteert hĳ met het inkruisen met
fleckvieh. ‘Mogelĳk komen deze kruislingkoeien nog net
iets beter uit de verf met ons eenvoudige hooirantsoen’,
hoopt de melkveehouder. Pas sinds het afgelopen jaar
begint het beter te lopen op het melkveebedrĳf en heeft
Aerts echt profĳt van het automatisch melken en voeren.
‘En ik kan ’s nachts weer rustig slapen’, verzucht hĳ.
Van de keuze voor een serrestal heeft hĳ overigens helemaal geen spĳt. De lichte, luchtige stal zorgt voor een
prettig klimaat, zowel op warme als op koude dagen.
‘We hebben altĳd koeien die de stal verkiezen boven de
wei, hoewel we de deuren in het weideseizoen dagelĳks
wĳd openzetten.’ De ligboxen in de stal hebben een helling van 11 procent. Aerts kwam ooit eens een artikel
tegen met daarin een Amerikaanse studie over dit type
ligboxen. ‘In deze studie was de helling zelfs 16 procent.
De koeien liggen in hellende boxen met de voorhand wat
hoger en dat vergemakkelĳkt het opstaan. Welzĳn voor
de koe vind ik belangrĳk. Een koe die zich goed voelt, zal
beter produceren en brengt daardoor geld op.’
Daarin gaat het bedrĳf binnenkort nog een stap verder,
want het zit midden in het proces naar een volledig biologische bedrĳfsvoering. ‘Voor ons zal dit geen grote veranderingen teweegbrengen’, schat Aerts in. ‘We gebruikten
al jaren geen pesticiden en geen kunstmest.’ Maar het
past volgens hem ook in de bedrĳfsvisie. ‘Ook al is een
biologische bedrĳfsvoering wat duurder, het voelt voor
ons niet goed om een bedrĳf uit te baten waar we enkel
economisch gewin voor onszelf uit halen. Je maakt gebruik van de natuur als productiemiddel, dan moet je
daar zodanig mee omgaan dat de volgende generatie er
ook mee verder kan.’

Zuiveltak extra dimensie
Hoewel hĳ in de praktĳk vooral bĳ de koeien te vinden is,
geeft de zuiveltak het houden van melkvee een extra dimensie, die Aerts niet meer zou willen missen. ‘Na mĳn
afstuderen wilde ik graag het bedrĳf overnemen, maar ik
heb een brede interesse in voeding en biologie en wilde
daarom eigenlĳk iets anders dan “gewoon” boer zĳn. Ik
ben nu heel anders bezig met het product dat ik maak.’
Binnenkort moeten er weer nieuwe investeringen worden
gedaan in de melkverwerking op het bedrĳf. Zo staat een
nieuwe kaaskuip boven aan het wensenlĳstje. ‘Maar we
werken stap voor stap.’
Aerts kan in elk geval weer lachen, want de basis, de
melkkoeien en de melkproductie, lĳkt steeds steviger te
staan. ‘We hebben in de koeienstal alvast vertrouwen in
het komende jaar.’ l
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