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“Bezig zijn met leven,
dat is prachtig”
Het is een mooie nazomerdag wanneer de redactie van
Herkauwer naar Breukelen gaat. Daar staat, tegen de rand
van een woonwijk, de boerderij van Kees van der Linden.
Samen met zijn zoon Corné zit hij in de maatschap, jongste
zoon Jan-Hendrik wil daar over enkele jaren bij aansluiten.
Kees: “Dat zij door willen is één van mijn drijfveren.”
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Aan de keukentafel vertelt Kees zijn verhaal. Zijn vader begon
het bedrijf op deze plek in 1959 met zestien koeien. “Ik vond
het altijd erg mooi werk en was vaak in de stal te vinden om
mee te helpen, al sinds mijn zevende. Ik kwam in het bedrijf
toen ik zestien was en was eigenlijk de enige die zin had om
het over te nemen. Destijds kon je met melkvee een goed inko-

men verdienen en ik houd van dit werk. Inmiddels ben ik meer
manager geworden, zoveel dient er geregeld te worden. Maar
als ik tussen de koeien sta, dan weet ik weer waar ik het voor
doe. Bezig zijn met levende dieren, hen gezond houden en
daarnaast voor een optimale productie zorgen: dat blijft het
mooie aan dit beroep.”
Inmiddels is ook Jan-Hendrik aangeschoven, hij studeert nog en
hoopt over enkele jaren aan te kunnen sluiten in de maatschap.
“Ik wil graag met dieren werken en vind koeien leuk en interessant. Ik ben graag bezig met de kalfjes en op het land. Mijn
broer kan dan meer de technische zaken en het landwerk doen”,
lacht hij. Kees is blij dat er opvolging is. “Er verandert zoveel
momenteel qua regelgeving, maar dat zij het bedrijf willen overnemen is geweldig. Daarom ga ik ook door.”

“In de melkcarrousel
krijgen de koeien krachtvoer.
Ze komen er graag.”
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Nieuwe melkcarrousel
Waar zijn vader nog met de hand de koeien molk, is dat in de
huidige tijd natuurlijk wel anders. Inmiddels telt het bedrijf 60
hectare land en zijn er 127 melkkoeien en 80 stuks jongvee
aanwezig. Sinds drie maanden maken ze gebruik van een nieuwe
melkcarrousel. Kees: “Een melkrobot is niet zo ons ding. De
koeien weiden bij ons en als ze ’s avonds op stal gaan, komen
ze in de carrousel. Daar krijgen ze krachtvoer, dus het is plezierig voor ze om te komen. Een investering voor de toekomst, de
resultaten van deze melkmethode zijn goed en het gaat een
stuk sneller. Ik ben er erg blij mee.”
Puzzelen voor optimale mineralenopname
Kees herinnert zich nog hoe zijn vader koperkoekjes voerde aan
de koeien. “Ik vraag me nu wel eens af wat daar in zat. Wat mij
betreft komt er nog meer onderzoek en inzicht naar de opname
van mineralen en hoe het kan dat ze soms gewoon niet worden
opgenomen.” Om op voergebied zelf een vinger aan de pols te
houden, maakt Kees gebruik van de Mineralencheck. Zodat inzichtelijk is hoe het staat met de opname van diverse mineralen. In
2018 waren de gehaltes jodium, zink en selenium bij ons extreem
laag. “Je betaalt voor alle abonnementen, dan wil je ook dat het
wat oplevert en een toegevoegde waarde heeft. We hebben na
2018 aanpassingen gedaan in het rantsoen, waardoor de gehaltes
zijn verbeterd. De mineralen worden gemengd met mais en bietenpulp, in meelvorm. Dan kunnen de koeien de mineralen die we
toevoegen makkelijk opnemen. Bij het persen van een brok gaan
mineralen verloren, dus daar kiezen we niet voor. Het blijft een
puzzel, want we zitten bijvoorbeeld in de laatste uitslagen met
sommige mineralen onder de grenswaarde. Daarom neem ik ook
deel aan een studiegroep van DLV en GD. Dan kun je met anderen
sparren over diverse vraagstukken. Samen denken we daar na
over mineralenopname en vruchtbaarheidsproblemen.”

Mineralencheck
De Mineralencheck meet automatisch
via tankmelk wat uw koppel melkgevende koeien daadwerkelijk opneemt
aan jodium, selenium, zink en koper
uit het rantsoen. De uitslag vertelt u
of u te veel of juist te weinig mineralen voert. Daarnaast geeft het
inzicht in de fosforuitscheiding. De
uitslag is een aanvulling op de analyses uit grond- en ruwvoeronderzoek, de berekende mineralenbalans
en de beoordeling van het rantsoen.
De Mineralencheck helpt u samen
met uw voeradviseur of dierenarts de
kans op over- of onderdosering van
mineralen te verminderen. Heeft u
vragen over de uitslag? Dan kunt u
deze bespreken met het FIT-team
van GD, dé experts als het gaat om
de relatie tussen voeding, water en
diergezondheid. Het FIT-team staat
klaar om uw vragen over de
Mineralencheck of voeding in relatie
tot diergezondheid te beantwoorden.
Neem gerust contact op via 09001770 (optie 1) of
info@gddiergezondheid.nl.
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“Nieuw leven
blijft verrassen en
verwonderen.”

wege klauwproblemen. Na het aanpassen van het rantsoen en het
toevoegen van mineralen, is de klauwgezondheid wel verbeterd.
Nu gaan we aan de slag met een nieuwe reinigingsloopmat voor
de koeien. Voorheen gebruikten we een voetbad. Ik ben
benieuwd of dit de klauwgezondheid verder verbetert.”

Klauwgezondheid
De koeien worden niet standaard bekapt, omdat het overgrote
deel van de koppel geen problemen heeft. Jan-Hendrik: “Onze
oudste koe is 14 jaar en heeft de klauwbekapbox nog nooit
gezien, terwijl andere koeien er wat vaker ingaan.” Kees vult aan:
“Zo’n twintig jaar geleden waren er nooit klauwproblemen en nu
wel, hoe komt dat? De hoornlaag gaat bij sommige koeien dood
en komt niet terug. We hebben een aantal koeien afgevoerd van-

Stip op de horizon
Rond de veehouderij is het nooit stil, wat het vak voor Kees wel
heeft veranderd. “Vroeger was boer zijn iets waar je trots op
mocht zijn. Tegenwoordig merk ik nogal wat argwaan. Sommige
mensen denken na een paar uur op de bank wat programma’s te
hebben gevolgd, dat ze al agrarische deskundigen zijn. Of ze
suggereren dat boeren alleen op geld zijn gericht. Dat de natuur
daarvoor moet boeten. Onze drive is absoluut anders. We hebben er heel wat voor over om te komen tot beter dierenwelzijn
en natuurbehoud. Dat is door onze administratie alleen al aan
te tonen. Ik hoop dat in de toekomst niet alleen de boer, maar
ook de consument financieel bijdraagt aan verbeteringen.
Eerlijke melkprijzen hebben we nodig. Ik hoop ook dat de regering het belang gaat inzien van langetermijn streefdoelen. Een
stip op de horizon waar we met de hele agrarische sector naartoe willen. Dan kunnen we investeringen weer terugverdienen
en stimuleer je ook de jonge generatie om verder te gaan. Want
het is gewoon een prachtberoep. Omgaan met leven en nieuw
leven blijft verrassen en verwonderen. Werken in dit stukje van
de schepping is gewoon geweldig!”
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