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Dure soja maakt van
VLOG-melk geen vetpot
‘Omschakelen naar een VLOG-gecertificeerde
bedrijfsvoering doe je niet voor de winst
op de korte termijn’, stelt melkveehouder
Louis Steeghs. De meerprijs van een cent
per kilo melk is voor zijn bedrijf op dit
moment nauwelijks kostendekkend.
‘Maar als er vraag is naar VLOG-kaas, dan
moeten we daarop inspelen’, vindt Steeghs.
TEKST WICHERT KOOPMAN
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ie wil dat nou niet? Met nauwelĳks extra
werk een cent meer melkgeld verdienen...’
Melkveehouder Louis Steeghs werd in
eerste instantie geprikkeld door de bonus die veehouders in het vooruitzicht werd gesteld toen FrieslandCampina aankondigde te gaan starten met de
verwerking van VLOG-gecertificeerde melk.
De familie Steeghs boert in het Midden-Limburgse
Panningen, niet ver van de kaasfabriek van FrieslandCampina in Born en kwam daarom in aanmerking
voor deelname aan een pilot. ‘We hoefden in onze
bedrĳfsvoering eigenlĳk niets te veranderen om aan
de voorwaarden te voldoen’, verklaart de 55-jarige
melkveehouder zĳn interesse. In maatschap met zĳn
broer Leon (49) en zonen Marco (22) en William (25)
heeft hĳ een gemengd bedrĳf met naast 115 melkkoeien en zo’n 80 stuks jongvee nog een arbeidsintensieve tak van bĳna 12 hectare asperges.
‘Toen we aan de extra kosten voor VLOG-voer gingen
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Louis, Leon, William en Marco Steeghs
115 melk- en kalfkoeien en 80 stuks jongvee
9300 kg melk, 4,60% vet en 3,65% eiwit
(rollend jaargemiddelde)
52 ha gras, 17 ha natuurgras, 12 ha mais,
1 ha rogge en 12 ha asperges (onder folie)

rekenen, kwamen we tot de conclusie dat we met
een meerprĳs van een cent redelĳk uit de voeten
zouden kunnen’, geeft de ondernemer aan. ‘Toen
hebben we besloten ons te melden als deelnemer.’
In augustus vorig jaar ging het bedrĳf in omschakeling en sinds november wordt VLOG-gecertificeerde
melk geleverd.

Soja zonder gmo is knelpunt
VLOG staat voor Verband Lebensmittel ohne Gentechnik en verenigt in Duitsland alle partĳen die
zich inzetten voor een voedselketen zonder genetische modificatie. De vereniging verzorgt onder andere de certificering van bedrĳven die gegarandeerd
gentechvrĳ produceren. De belangrĳkste voorwaarde
voor melkveehouders is dat al het voer gecertificeerd
gmo-vrĳ moet zĳn.
‘Voor de meeste krachtvoergrondstoffen levert dat
geen problemen op’, vertelt Eric Heber. Hĳ is specialist rundveehouderĳ van Voergroep Zuid en de voeradviseur van de familie Steeghs. ‘Alleen soja is echt
een knelpunt. Van de Noord- en Zuid-Amerikaanse
soja is het grootste deel afkomstig van genetisch
gemodificeerd uitgangsmateriaal dat resistent is
tegen het bestrĳdingsmiddel Round-Up’, legt hĳ uit.
‘Dit biedt de boeren daar nogal wat voordelen. De
teelt is gemakkelĳker en de opbrengsten zĳn hoger
dan van gentechvrĳe rassen.’
‘Voor de vervanging van gmo-soja hebben veehouders twee opties’, geeft Heber aan. ‘Er is gentechvrĳe

Panningen

soja op de markt, al is die een stuk duurder dan gmosoja. Op dit moment is het prĳsverschil zo’n 11 cent
per kilo’, vertelt hĳ. Omschakelende melkveehouders in Duitsland kiezen er vaak voor om soja te
vervangen door koolzaadschroot (raap).
‘Op basis van het aminozuurpatroon kan dat heel
goed. Ook raapeiwit is een heel goede bron voor de
productie van melkeiwit’, legt de rundveespecialist
uit. ‘Maar er is wel een groot verschil in verteringssnelheid tussen de twee grondstoffen. Raap verteert
een stuk sneller dan soja en dat betekent dat één
op één vervangen lang niet in ieder rantsoen mogelĳk is.’

Zoeken naar rust in rantsoen
‘Ook wĳ hebben in het begin moeten zoeken naar
een nieuwe invulling van het rantsoen’, vertelt Louis
Steeghs. ‘Vervangen van soja door raap is wat kostprĳs betreft aantrekkelĳk. Maar toen we te veel raap
voerden, werd de mest te dun en liep het ureumgehalte te veel op. De gevolgen daarvan zagen we onder
andere terug in een verminderde vruchtbaarheid van
de koeien. Daarom zĳn we uiteindelĳk toch minder
raap en meer dure soja gaan voeren. Dat bracht weer
rust in de vertering’, geeft de veehouder aan. ‘Over
de mest en de prestaties van de koeien zĳn we nu
weer tevreden. Maar de kostprĳs van het rantsoen is
wel gestegen.’
Het basisrantsoen voor de melkkoeien van de Limburgse veehouders bestaat in de winter voor vĳftig

De familie Steeghs heeft
ruim 30 hectare gras
in de huiskavel

veeteelt APRIL 2 2018

XA07_bedrijfsrep Steeghs.indd 33

33

16-04-18 14:10

BEDRIJFSREPORTAGE STEEGHS

Samen met de
veevoeradviseur is
gezocht naar een nieuwe
balans in het rantsoen

procent uit mais en voor vĳftig procent uit graskuil
van de eerste en tweede snede. De eiwitaanvulling is
op dit moment 0,8 kilo soja en 0,8 kilo raap. Daarnaast wordt nog bĳna een kilo eiwitrĳke brok bĳgemengd naast een mineralenmengsel en stro voor
extra structuur.
‘Krachtvoerstations hebben we niet’, vertelt Steeghs.
‘We voeren op basis van productie – handmatig –
nog één soort brok in de melkstal’, vertelt hĳ. ‘In het
verleden was dit een eenvoudige B-brok, maar na het

einde van de quotering zĳn we een meer geconcentreerde productiebrok gaan voeren. Mede hierdoor is
de melkproductie de afgelopen twee jaar met bĳna
duizend kilo per koe gestegen’, geeft hĳ aan.
Een ander belangrĳk aandachtspunt bĳ de vervanging van soja door raap is het fosforgehalte. Soja
bevat gemiddeld 6,5 gram fosfor per kilo, terwĳl dat
voor raapzaadschroot op 10,9 gram per kilo ligt. Dit
kan op de KringloopWĳzer een behoorlĳk fosfaatnadeel opleveren. ‘Voor ons is dit geen probleem’,

FrieslandCampina breidt pilot met VLOG-kaas verder uit
Om in te spelen op de groeiende vraag gaat
FrieslandCampina de productie van VLOGgecertificeerde kaas opschalen. Een vijftigtal
melkveehouders uit de buurt van Koudum
start binnenkort met de omschakeling naar
een gmo-vrije bedrijfsvoering. Dit vertelt Jos
Borghans van de afdeling coöperatieve zaken van FrieslandCampina. Hij is betrokken
bij een pilot van de zuivelverwerker met de
productie van kaas volgens de VLOG-standaard.
De melk van de nieuwe deelnemers zal worden geleverd aan de kaasfabriek in Workum.
Hier is de productie van kaas onder VLOGlabel in maart opgestart. De kaasfabriek in
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Steenderen verwerkt al sinds november vorig
jaar VLOG-melk. In januari is vanuit hier de
eerste kaas onder VLOG-label in Duitsland
op de markt gebracht. Overigens is de verwerking in Steenderen tijdelijk, in afwachting
van een uitgebreide verbouwing van de fabriek in Born.
‘Wij zijn tevreden over het verloop van de
pilot en we ervaren een grote betrokkenheid
van de deelnemers’, vertelt Borghans. ‘Wat
me opvalt, is dat veel melkveehouders aangeven dat ze het motiverend vinden dat er
een rechtstreekse koppeling is tussen de
melk die ze leveren en een uniek product op
de markt.’

Op dit moment zijn er 178 leden van FrieslandCampina die VLOG-gecertificeerde melk
leveren. Hiervan zijn er 70 afkomstig uit Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg.
‘We hebben bij de deelnemers aan de pilot
ook gepeild of de meerprijs van één cent per
kilogram melk kostendekkend is’, vertelt
Borghans. ‘Onze conclusie is dat de meerderheid van de veehouders hier goed mee uit
de voeten kan. Met name op bedrijven met
veel gras in het rantsoen is de productie van
VLOG-melk financieel interessant. Hier hoeft
weinig dure soja als eiwitaanvulling te worden
aangekocht.’
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legt Steeghs uit. ‘Wĳ hoeven geen of maar heel weinig mest af te voeren. Maar voor bedrĳven met een
mestoverschot is dit wel iets om rekening mee te
houden.’

Weidegang geen discussie
Een aanvullende eis die FrieslandCampina stelt aan
VLOG-bedrĳven, is het weiden van de koeien. ‘Voor
ons is dit nooit een punt van discussie geweest’, benadrukt Steeghs. ‘Weidegang hoort er gewoon bĳ en
op ons bedrĳf past het ook heel goed. We beschikken
over ruim 30 hectare grasland in de huiskavel en alle
percelen zĳn bereikbaar via een goed kavelpad. Op
onze lichte zandgrond is het bovendien niet snel te
nat. Daardoor kunnen we in het najaar lang doorgaan met beweiden’, aldus de veehouder.
Met een systeem van rantsoenbeweiding krĳgen de
koeien iedere dag een strook vers gras aangeboden.
Daarbĳ hebben de veehouders de percelen zo ingericht dat dieren er aan de voorkant in kunnen en aan
de achterkant weer uit. ‘Als je het goed voor elkaar
hebt, kun je met weidegang een goede graslandopbrengst realiseren zonder dat het heel veel tĳd kost’,
ervaart de melkveehouder.

Cent meerprijs onvoldoende
Acht maanden na de omschakeling kĳkt Steeghs
genuanceerder aan tegen de economische consequenties van de keuze voor de productie van VLOGmelk dan bĳ de start. ‘De hoeveelheid soja die we
kunnen vervangen door raap valt tegen en het prĳs-

verschil tussen reguliere en gmo-vrĳe soja wisselt.
‘De laatste weken schommelt dit tussen de 11 en
13 cent’, geeft de melkveehouder aan. ‘Als de koeien in de wei lopen, hoeven we weinig eiwit aan te
vullen. Dan blĳft er van de cent extra wel wat over.
Maar in de stalperiode is de meerprĳs voor de melk
eigenlĳk onvoldoende om de hogere voerkosten te
dekken’, stelt hĳ.
Aan stoppen met de productie van VLOG-melk denkt
de ondernemer echter niet. ‘We hebben deze keuze
gemaakt voor de lange termĳn, niet voor de winst op
de korte termĳn’, stelt hĳ. Overigens zou terugschakelen ook niet van de ene op de andere dag kunnen.
FrieslandCampina hanteert voor de veehouders die
deelnemen aan de pilot, een opzegtermĳn van twee
maanden.

Vervangen van soja door
raap is maar beperkt
mogelijk

Naast de koeien heeft
de familie Steeghs
12 hectare asperges

Produceren wat markt vraagt
Veel van de vrachtauto’s op de drukke snelwegen
rond Venlo hebben een Duits kenteken. De economie
in Midden-Limburg draait van oudsher voor een belangrĳk deel op de export naar onze oosterburen.
Ook als aspergeteler weet Steeghs hoe belangrĳk het
is om te produceren wat de markt vraagt.
‘Voor de exportpositie en het imago van onze coöperatie is het belangrĳk dat we inspelen op nieuwe
ontwikkelingen, zoals de vraag naar gmo-vrĳe zuivel’, vindt Steeghs. ‘Als retailers in Duitsland vragen
om VLOG-kaas, dan kunnen wĳ het ons niet permitteren om daar niks mee te doen.’ l
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