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Clemens en Birgit Eilmans
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365 dagen 14.229 kg melk,
4,14% vet, 3,45% eiwit
30 uur per week
106.806 kg

Kevelaer

Al jaren prijkt de naam van Clemens Eilmans in
de Duitse lijst met topmelkers. Ook de levensproductie bij afvoer van zijn koeien was vorig jaar met
106.806 kilogram melk per koe ongekend hoog.
De eigenzinnige Eilmans let dan ook op elk detail,
van voeding tot fokkerij en noemt de aanwezigheid
bij het afkalven cruciaal voor een goede lactatiestart.
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Clemens Eilmans:
‘Ik maai liever
veertien dagen
te vroeg dan
een dag te laat’

De veestapel van Clemens (50) en zĳn vrouw Birgit (48)
Eilmans uit Kevelaer staat al jaren steevast in de Duitse
lĳst met bedrĳven met de hoogste melkproductie per
koe. Zo tekenden de 56 melkkoeien in 2016-2017 voor de
hoogste productie van Duitsland met in 365 dagen
14.229 kg melk, 4,14% vet en 3,45% eiwit. Opmerkelĳk
was ook de levensproductie bĳ afvoer: negen koeien
verlieten het bedrĳf na een levensproductie van gemiddeld 106.806 kg melk. ‘Het geheim van de hoge producties? Een hoge drogestofopname. Gras en mais moeten
zo lekker zĳn dat koeien ervan willen blĳven eten. Dat is
het allerbelangrĳkste.’

Jong gras en energierijke mais

Supersmakelijke kuil en
mais worden met de hand
verdeeld aan het voerhek

V

oor een interview loodst de Duitse topmelker
Clemens Eilmans zĳn bezoeker eerst naar zĳn
kleine kantoortje in het oude woonhuis. Het is
eigenlĳk zĳn minst favoriete werkplek, zo bekent hĳ.
‘De berg administratie lĳkt elk jaar groter te worden, ik
zit hier steeds vaker en vooral langer. Ik ben veel liever
bĳ de koeien in de stal, daar moet ik het verdienen.’
Op deze manier start het gesprek met Eilmans wat sombertjes en zwaar, maar toch is het eenvoudig ingerichte
kantoortje wel een bezienswaardigheid. Er hangen namelĳk ingelĳste predicaten van 44 honderdtonners en
9 tientonners met de nodige willekeur aan de wand. De
prestatie van zoveel koeien met een hoge levensproductie is vooral ook uniek omdat Eilmans nog geen 60 koeien melkt. ‘Sille, een Abel 2-dochter, was in 2001 mĳn
eerste honderdtonner’, zo wĳst hĳ op een enigszins vergeelde oorkonde. ‘Maar vooral de natuurlĳk dekkende
stieren Prater en Donator zorgden voor veel levensduur
op ons bedrĳf. Ik kreeg van hen samen 24 dochters aan
de melk, waarvan er 19 de grens van 100.000 kg melk
passeerden.’

Met zo’n hoge productie is het nauwelĳks voor te stellen
dat de koeien volgens Eilmans maar maximaal 5,5 kg
krachtvoer krĳgen. ‘De snĳmais en het kuilgras hebben
hier de kwaliteit van krachtvoer’, zegt Eilmans, die vaker
ongeloof ervaart bĳ zĳn lage krachtvoergift en torenhoge
producties. ‘We maaien het gras heel jong en de mais
hakselen we hoog, net onder de kolf, af. Omdat we hoge
waarden aan energie en eiwit uit het ruwvoer op pensniveau voeren, kopen we altĳd krachtvoer aan waarbĳ de
energie en eiwit op darmniveau vrĳkomt.’
Het is al snel duidelĳk dat Eilmans er een eigen voerfilosofie op na houdt. ‘Ik voer het liefst kuilgras van meer
dan 50 procent droge stof. Dat hoge drogestofgehalte
stimuleert de herkauwactiviteit. Ik wacht dan ook niet
te lang met maaien: als het weer goed is en het gras
bĳna gemaaid moet worden, gaat het eraf. Ik maai liever
veertien dagen te vroeg dan een dag te laat. Jong gras
De bedrijfsgebouwen dateren van 1935 en zijn regelmatig verbouwd
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Er is veel aandacht voor het onderhoud van de mais- en graskuilen

heeft de hoogste voederwaarde en zorgt voor hogere
opname.’
Het te maaien grasland wordt elke paar jaar vernieuwd
en het standweideperceel wordt elk jaar in september
doorgezaaid. Het jonge grasland leverde vorig jaar zeven
snedes op. De eerste twee snedes, in totaal 60 hectare,
zĳn over elkaar heen gekuild en van de daaropvolgende
snedes maakte Eilmans ronde balen. ‘De eerste snedes
zĳn het belangrĳkst. Daar schenken we dan ook volop
aandacht aan bĳ het inkuilen. Als je bĳ de oogst heel
nauwkeurig werkt, heb je daar het hele jaar plezier van.’
De sleufsilo’s met de mais- en graskuilen liggen er dan
ook haarfĳn bĳ: strak aangeveegd en er is geen schep
losse mais te ontdekken. Overigens laat Eilmans al twintig jaar geen kuilmonster meer nemen. ‘Door ervaring
weet ik inmiddels of een kuil geslaagd is of niet. En ons
rantsoen verandert toch nauwelĳks: we voeren altĳd
50 procent mais en 50 procent gras.’
Het voer wordt in blokken op de voergang gezet en met
de hand verdeeld. ‘Ik heb geen goed gevoel bĳ een voermengwagen’, zegt Eilmans, wanneer hĳ een hand van
het zacht aanvoelende, jonge kuilgras pakt. Hĳ ruikt er
Taps (v. Baxter) was vorig jaar de hoogst productieve koe van Duitsland, ze is hier
gefotografeerd kort voor haar achtste afkalving en na een productie van 130.000 kg

52

nog eens aan en glimlacht tevreden. ‘Ik ben bang dat door
het mengen dit zachte voer tot moes wordt gedraaid.’
Maar het is niet alleen de aandacht voor het rantsoen die
zorgt voor de hoge producties. Ook de koeien worden via
fokkerĳ zo geselecteerd dat ze hoge producties aankunnen. In de stal toont Eilmans stuk voor stuk indrukwekkende, brede koeien met veel conditie en hoge levensproducties. ‘Ik wil koeien fokken die in zes lactaties
100.000 kg melk geven en daarna nog fit genoeg zĳn om
naar de slager te gaan met een geslacht gewicht van 400
kg. Daarom wil ik koeien met veel breedte en diepte. Ze
moeten het hele jaar bespierd blĳven.’

Droog met 40 kg melk
In de eerste jaren dat Eilmans boer was – in 1993 stapte
hĳ in het bedrĳf van zĳn vader – werd er honderd procent met natuurlĳk dekkende stieren gewerkt. ‘Mĳn
vader werkte met een charolaisstier en kocht melkgevende koeien aan. Zelf koeien fokken vond ik veel leuker, dus een eigen holsteinstier inzetten was al een flinke stap vooruit.’
De eerder genoemde Prater (Prelude x Southwind) en
Donator (Dombinator x Leadman) bleken goed te passen
en later volgde Star (Starleader x Prelude). Problemen
met zware geboorten bĳ vaarzen zorgden ervoor dat
Eilmans voorzichtig overstapte naar ki, maar nog altĳd
worden er jaarlĳks enkele koeien met een eigen stier
drachtig gemaakt. ‘Met natuurlĳke dekking lukt het
vaak wel om koeien snel dragend te krĳgen. Koeien die te
lang aan de melk zĳn, groeien op mĳn energierĳke rantsoen anders te veel in het eind van de lactatie.’
Eilmans vertelt dat de tussenkalftĳd al jaren rond de 380
dagen schommelt. Dat betekent ook dat er dikwĳls koeien drooggezet moeten worden die nog 40 kg melk geven.
‘Zolang de koe en haar uier gezond zĳn, gaat dat prima’,
zo is de ervaring van Eilmans. Hĳ plaagt deze koeien dan
wel door ze te verhuizen naar een grote strobox in het
achterhuis, ver weg van de rest van het koppel. ‘Door de
stress van het alleen zĳn daalt de productie dan snel.
Maar droogzetten moet je per koe bekĳken. Soms melk
ik een koe een paar dagen maar één maal per dag, een
andere koe melk ik om de dag voordat ze droog gaat.’
Eilmans gebruikt droogzetters en verhuist koeien na
veertien dagen alweer terug naar de groep met de melkkoeien. ‘Op het melkveerantsoen bereid je ze het beste
voor op de nieuwe lactatie. Ik heb wellicht iets meer
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melkziekte, maar mĳn koeien blĳven altĳd vreten rondom afkalven. Daar draait het om.’
Nog zo’n groot strohok is er voor de afkalvende koeien.
Volgens Eilmans is het ‘de belangrĳkste plaats in de
stal’. ‘Iedere koe kan hier wel zelf afkalven. Maar ik
zorg er altĳd voor dat ik bĳ het afkalven aanwezig ben.
Koeien die het nodig hebben, geef ik een calciuminfuus
tegen melkziekte, druivensuiker voor de energie en kalveren moeten binnen een half uur vier liter biest.’ Eilmans windt zich zichtbaar op. ‘Ik snap boeren niet die
’s nachts blĳven liggen als een koe kalft. Afkalven is zo’n
belangrĳk moment voor de nieuwe lactatie. Dan moet je
erbĳ zĳn. Ik strĳd voor elke koe. Hier is geen middel te
duur of arbeid te veel om een koe op gang te krĳgen.’

Twee uur melken voor 50 koeien
De intensieve aandacht voor de koe betekent veel uren
maken. Eilmans kan zich dan ook niet indenken dat hĳ
meer koeien zou willen en kunnen melken, omdat dan
koeien in zĳn ogen te weinig aandacht zouden krĳgen.
De huidige bedrĳfsomstandigheden zĳn er ook niet naar.
De oude stallen dateren van 1935 en zĳn bewerkelĳk,
het jongste deel van de ligboxenstal is van 1981.
Uitbreiden zou een totaal nieuwe stal betekenen. Ook de
2 x 6 stands-melkput zonder automatische afname is gedateerd. Eilmans neemt overigens graag de tĳd om zĳn
koeien te melken: pas na twee uur zĳn 50 koeien gemolken. ‘Maar dan zĳn ook de kalveren ondertussen met
warme koemelk gevoerd’, zo haast hĳ zich te zeggen.
Eilmans twĳfelt sterk of hĳ zich in de schulden wil steken om het bedrĳf te moderniseren. Een van zĳn twee
zonen heeft interesse in de landbouw, maar uitbreiden
in koeien betekent ook uitbreiden in grond en dat is met
bedragen van 1400 euro pacht per hectare prĳzig. Daarnaast maakt Eilmans andermaal duidelĳk dat hĳ de
opkomende regelgeving hekelt. ‘Ik zou een lening kunnen krĳgen, maar voor een bedrĳf met toekomst moet
ik verdubbelen in koeien. Maar dan moet ik ook meer
grond kopen en mest afvoeren. Wat levert dat op? Nog
meer administratie en zorgen. Ik twĳfel of ik dat wil.’

Kalveren met levenslust
Eilmans jaagt zĳn stalfavoriet overeind: de excellente
Seaverdochter Grace. Ze produceerde in haar tweede lĳst
17.310 kg melk met 4,03% vet en 3,58% eiwit. ‘Ze heeft
achtereenvolgens Ashler, Shottle en Samuelo in haar
stamboom’, zo vertelt Eilmans. Grace is groot, lang en
breed, ze heeft halverwege haar derde lactatie een flinke
bespiering en ondanks haar hoge productie een bĳzonder vast aangehechte uier. Eilmans insemineerde Grace
met de jonge genoomstier Nathan. Op het inseminatielĳstje staan daarnaast stieren als Kingpin, Dagon, Reflector, Unix, Malki en Dewars, terwĳl er in de stal dochters
met hoge levensproducties lopen van Shottle, Baxter,
Ashler, Goldday en de eigen stier Goldi (v. Goldwyn).
Eilmans zoekt de stieren uit op basis van stamboom en
kĳkt vervolgens of de fokwaarden realistisch zĳn en
passen bĳ de afstamming. ‘Ik selecteer niet de hoogste
productieverervers of stieren met een hoge levensduur.
Een stier mag in mĳn ogen geen fouten hebben. Ik vertrouw op de stamboom en gebruik ook wel jonge genoomstieren. Zo had ik al vroeg ingezet op Goldday en
dat pakte prima uit.’ Eilmans gebruikt doorgaans 10 tot
15 rietjes van een stier en besluit op basis van de gebo-

Stalfavoriet Grace (v. Seaver) heeft halverwege haar derde lactatie een royale conditie

ren kalveren of de stier nieuwe kansen krĳgt. ‘Het karakter is dan belangrĳk. Vertonen ze genoeg levenslust?
Gedrag is bepalend voor de hele latere carrière.’
Doordat koeien oud mogen worden bĳ Eilmans, houdt
hĳ ruimte over om jaarlĳks 20 tot 30 vaarzen te verkopen. ‘Onze hoge bedrĳfsproductie komt ook doordat ik
gemiddeld oudere koeien melk. Volwassen koeien kunnen met het juiste voer en de juiste verzorging prima
70 kg melk per dag produceren. Maar dan moet je ze wel
goed voeren en er elke dag en elk moment voor ze zĳn.
Eilmans aait Grace over haar kop. Trots kĳkt hĳ op en
besluit: ‘Nogmaals, we strĳden hier voor elke koe.’ l

Koude opfok voor gezonde kalveren
Clemens Eilmans voert zijn kalveren secuur en hard. Kijk voor een fotoserie
over zijn opfokstrategie op Veeteelt.nl
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