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Pionieren met
precisievoeding van
eiwit van eigen land
BEDRIJFSPROFIEL
eigenaren
aantal melk- en kalfkoeien
aantal stuks jongvee
rollend jaargemiddelde
grondgebruik

Coen en Janneke Overvest
190
95
9000 kg melk met 4,35% vet en 3,65% eiwit
80 ha, waarvan 3 ha mais voor mks, rest
grasland

Doorn

De opluchting over het schrappen
van de voermaatregel is ook
bij Coen Overvest groot. De
melkveehouder is gedreven om
stikstofverliezen op zijn bedrijf
te beperken. Maar hij houdt wel
graag zelf het stuur in handen.
Daarbij verwacht hij veel van
precisietechnieken, bijvoorbeeld
om eiwit uit gras nog beter te
kunnen benutten.
TEKST WICHERT KOOPMAN
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Overvest investeerde in een speciale opraapwagen met aangebouwde maaier

investering in een melkrobot’, stelt de veehouder. ‘Automatisch voeren maakt het mogelijk om iedere diergroep
een passend rantsoen te geven en meerdere keren per
dag kleinere porties te voeren. Daarbij werkt een voerrobot ook nog eens heel nauwkeurig. Dat vertaalt zich in
een hogere voerefficiëntie en lagere voerkosten’, ziet hij.

Pijn van fosfaatwetgeving

O

p de dag dat toenmalig staatssecretaris Martijn
van Dam bekendmaakte dat een stelsel van fosfaatrechten een einde zou maken aan de groei
van de Nederlandse melkveestapel, werd op het bedrijf
van de familie Overvest het dak op een nieuwe melkveestal gelegd. ‘We molken tot dan zo’n 130 koeien in een
stal uit 1974’, vertelt Coen Overvest, die samen met zijn
vrouw Janneke het bedrijf in 2011 had overgenomen van
zijn ouders.
‘Groeien was eigenlijk niet ons doel toen we de bouwplannen maakten’, legt de 39-jarige veehouder uit. ‘Maar
de gezondheid en het welzijn van de koeien waren in de
oude stal niet optimaal. En we wilden ook efficiënter
kunnen werken, onder andere door automatisch te gaan
voeren’, vertelt hij. ‘Deze investeringen waren moeilijk
rond te rekenen als we niet tegelijkertijd ook uitbreidden in het aantal koeien. Daarom besloten we te gaan
bouwen voor 200 koeien en daarbij voorlopig te blijven
melken in de 2 x 12 zij-aan-zijmelkstal uit 2004, die nog
goed functioneerde’, legt Overvest uit.
‘Op termijn willen we ook de overstap maken naar automatisch melken. Maar ik verwacht dat we de investering
in een voerrobot sneller hebben terugverdiend dan de

Het fosfaatreductieplan hakte er in 2017 flink in voor de
veehouders uit het Utrechtse Doorn. In een jaar tijd
moesten ze afscheid nemen van 70 koeien en 30 pinken.
Inmiddels is de veestapel weer gegroeid tot 190 melk- en
kalfkoeien en staat de stal nagenoeg vol. ‘Maar dit betekent wel dat we de afgelopen jaren niet hebben kunnen
selecteren in de koeien en te maken hadden met sterk
wisselende omstandigheden’, geeft Overvest aan. ‘Dit
zien we ook terug in de gemiddelde productie, die op dit
moment rond de 9000 kilo melk per koe per jaar ligt.
Dat is in het verleden wel zo’n 1000 kilo meer geweest.
Maar toen voerden we ook meer krachtvoer. Dus of we
met die hogere productie toen ook meer verdienden ...?’,
vraagt de veehouder zich hardop af. ‘Sowieso is een hoge
productie voor ons geen doel op zich. We vinden het veel
belangrijker dat ons eigen ruwvoer goed wordt benut’,
legt hij uit. Dit ruwvoer is afkomstig van 80 hectare
grond die voor het grootste deel in gebruik is als grasland. Mais wordt grotendeels aangekocht.
De wending in het overheidsbeleid betekende dat de
familie Overvest, via een fosfaatmaatschap, een forse
investering moest doen in fosfaatrechten. ‘Daar hadden
we niet op gerekend en dit betekent bijvoorbeeld dat we
De familie Overvest boert in een bosrijke omgeving
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de geplande investering in melkrobots voorlopig hebben
uitgesteld’, geeft de ondernemer aan.

Niet meer inkuilen na tweede snede
‘De onverwachte kostprijsverhoging door de investering
in fosfaatrechten maakt voor ons de noodzaak extra
groot om een goed saldo te draaien’, legt de veehouder
uit. Zo streeft hij naar lage voerkosten door eiwit van
eigen land zo efficiënt mogelijk om te zetten in melk.
Drie jaar geleden startte Overvest daarom met het voeren van vers gras op stal. ‘Op wat kleine partijen na kuilen we nu alleen nog gras van de eerste en tweede snede
in. De rest voeren we vers op stal aan zowel de koeien
als het jongvee. Hierdoor kunnen we het veel beter benutten’, vertelt hij.
Een bijkomend voordeel van maximaal vers gras voeren
is dat bij uitbreiding van het aantal koeien niet hoefde
te worden geïnvesteerd in extra voeropslag. ‘Met deze
besparing kunnen we de investering in een speciale opraapwagen betalen’, stelt de ondernemer. Aanvankelijk
gebruikte hij voor het stalvoeren een combinatie van een
frontmaaier en opraapwagen die hij huurde van een
loonwerker. Inmiddels draait op het bedrijf een wagen
van het Ierse merk Zero Grazer. Deze is voorzien van een
schijvenmaaier voor de wagen en een invoersysteem dat
het gras zo schoon en onbeschadigd mogelijk laadt.

Dagelijks ureum meten

Vers gras voeren met een automatisch voersysteem
vroeg veel pionierswerk van de veehouder zelf. ‘Ook bij
leverancier Lely hadden ze hiermee nog geen enkele
ervaring’, merkte hij. Vers gras is een heel ander product dan ingekuild gras. Zo is het veel volumineuzer,
waardoor de voerrobot meer rondjes moet maken om
alle dieren gevoerd te krijgen. ‘Maar omdat we toch al
met twee kuipen werkten, beschikken we over voldoende capaciteit om dit rond te zetten’, legt de veehouder

Overvest is deelnemer aan het project Nationale Proeftuin
Precisielandbouw. Hierin verkennen boeren met ondersteuning van experts van Wageningen UR de mogelijkheden van toepassing van precisielandbouw in de praktijk.
De Utrechtse veehouder hoopt via dit project onder andere een techniek te vinden die direct inzicht kan geven
in de kwaliteit van het verse gras dat hij voert. ‘De voederwaarde van vers gras kan enorm variëren. Om het graseiwit maximaal te kunnen benutten zou je met de samenstelling van het rantsoen direct op deze variatie in
moeten kunnen spelen’, filosofeert Overvest. De ultieme
oplossing heeft de pionier nog niet gevonden maar via het
project ‘doorontwikkeling kringlooplandbouw’ kwam hij
aan een apparaatje dat snel inzicht geeft in het ureumgehalte van melk. ‘We nemen nu van iedere avondmelking
een monster waarvan we met dit apparaat binnen tien
minuten het ureumgehalte kunnen bepalen’, vertelt hij.
‘Op basis van de uitslag passen we het rantsoen zo nodig
aan. We streven naar een ureumgetal van rond de 15.

Automatisch vers gras voeren vraagt pionierswerk

Overvest kan het rantsoen gemakkelijk aanpassen

Vers gras automatisch voeren

16

uit. Daarnaast is vers gras broeigevoelig. Om het zo fris
mogelijk te houden verspreidt Overvest het over een zo
groot mogelijk oppervlak in de voerkeuken. Daarnaast
wordt twee keer per dag een nieuwe vracht gras uit het
land gehaald. Ten slotte heeft de veehouder de happer
van het voersysteem zo weten te programmeren dat
deze het gras in laagjes over de hele oppervlakte weg
pakt.
Al met al vraagt het voeren van vers gras best wat tijd,
ook al omdat een deel van het grasland op afstand ligt.
‘Het zijn goed betaalde uren maar gemiddeld zijn we
dagelijks wel anderhalf uur bezig met gras halen en
lossen’, schat de veehouder. Op het bedrijf heeft hij nog
fulltime hulp van zijn vader en daarnaast worden zes
van de zeven avondmelkingen uitbesteed aan een vaste
pool van melkers.
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Naast vers gras op stal krijgen de melkkoeien dagelijks zes uur weidegang

Wordt het hoger, dan hoeven we minder eiwit aan te
vullen. Wordt het lager, dan moet er eiwit bĳ om de productie op peil te houden’, legt hĳ uit.
Het rantsoen aanpassen is een kwestie van aanvinken
van één van de drie standaardrantsoenen in het bedieningsmenu van de voerrobot. Naast vers gras zĳn er in
de voerkeuken graszaadhooi, mais en deze zomer ook
aardappelen beschikbaar om voor alle diergroepen een
passend rantsoen te maken. Daarnaast kan worden gestuurd met twee soorten maatmeel: een eiwitrĳk en een
energierĳk mengsel. De veehouder voert volledig tmr,
zonder aanvulling in krachtvoerstations of melkstal en
met ondersteuning van een onafhankelĳk voeradviseur.
Naast vers gras op stal krĳgen de koeien dagelĳks ook
zes uur weidegang, waarbĳ het systeem van nieuw Nederlandse weiden wordt gehanteerd. De koeien weiden
op zeven blokken van twee tot drie hectare, direct achter
de stal. ‘Af en toe laten we een blok liggen om uit te
maaien met de Zero Grazer. Dit gras voeren we aan de
pinken en wordt op deze manier ook nog goed benut’,
vertelt de veehouder.

Beregenen nattevingerwerk
De familie Overvest boert in een bosrĳk gebied op de
grens van Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rĳngebied.
Dit betekent dat de veehouders te maken hebben met
een grote variatie in grondsoorten; van zware rivierklei
tot droogtegevoelig zand. ‘Die variatie biedt ook voordelen’, geeft Overvest aan. ‘Op de lichte zandgrond kunnen we in het voorjaar eerder terecht en onder natte
omstandigheden langer doorwerken. Op de zware kleigrond hebben we minder last van droogte’, legt hĳ uit.
Om in droge perioden de grasgroei op de zandgrond nog
enigszins op gang te houden, maar vooral om de kwaliteit van de grasmat in stand te houden, wordt op het
Utrechtse melkveebedrĳf fanatiek beregend.
‘Cruciaal voor het rendement van beregenen is dat je op
het juiste moment start. Als je te laat begint, lukt het
nooit meer om de achterstand in te halen. Maar beregenen is duur en vraagt veel arbeid. Dus je wilt ook niet
eerder beginnen dan nodig is’, schetst Overvest het dilemma. ‘Nu vaar ik op gevoel en ervaring bĳ het nemen
van de beslissing om wel of niet te starten. We beginnen
als ik zie dat op de meest droogtegevoelige percelen de
grasgroei stagneert. Maar het blĳft nattevingerwerk.
Liever zou ik deze beslissing baseren op harde cĳfers,

bĳvoorbeeld van sensoren die het bodemvocht meten’,
geeft de veehouder aan. Ook deze wens hoopt hĳ binnen
de proeftuin precisielandbouw te kunnen realiseren.

Gras telen zonder kunstmest
Ook bĳ de teelt van gras streeft Coen Overvest naar een
minimale inzet van stikstof van buiten het bedrĳf. Zo
zĳn vrĳwel alle graslandpercelen inmiddels ingezaaid
met grasklaver. Kunstmest wordt op het Utrechtse bedrĳf al een aantal jaren niet meer gebruikt. De veehouder neemt deel aan een pilot waarbĳ mineralenconcentraat van een mestverwerker mag worden ingezet als
kunstmestvervanger. In het voorjaar gebruikt hĳ daarnaast ook (zwavelrĳk) spuiwater als meststof. Om de
stikstof uit drĳfmest beter te benutten wordt de eigen
drĳfmest voor uitrĳden bovendien verdund met ongeveer dertig procent water.
Bĳ de bouw van de stal is gekozen voor een achttal gescheiden mestputten. In de put onder de voergang komt
niet direct mest van de koeien. ‘In deze put bewaren
we het mineralenconcentraat. En ook in de andere
putten kunnen we verschillende kwaliteiten mest gescheiden houden om ze gericht in te kunnen zetten.
Naast een voerkeuken hebben we op ons bedrĳf dus
eigenlĳk ook nog een mestkeuken’, stelt de veehouder
met een glimlach. l

Precisievoeding in de praktijk
Veeteeltfotograaf Harrie van Leeuwen volgde bij de
familie Overvest de weg van grasland tot voerhek.
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