BEELD VAN BOVEN VAN ROOIJEN

Silo’s vol voor serrestal
De kop is eraf. Begin juni oogstte de familie Van Rooijen uit Tricht
in twee dagen tijd de eerste snede gras met een ‘gruwelijk hoge
opbrengst’. Ze legden een mooie basis voor de wintervoorraad
voor hun 180 melkkoeien, die jaarrond in de serrestal verblijven.

Jaarrond in serrestal
De in 2012 gebouwde serrestal is het domein
van de melkkoeien, die jaarrond op stal staan.
De 0+5+0-stal biedt plek aan 180 melkkoeien
die in één groep lopen. Tot 2017 liepen de
koeien via een gangetje tussen de serrestal
en de oude stal naar de melkstal. In 2017
plaatsten de melkveehouders drie melkrobots
net voor de serrestal en naast de silotank. Er is
plek voor een vierde robot als het bedrijf wil
uitbreiden of extra capaciteit nodig heeft voor
bijvoorbeeld weidegang.

Sleufsilo lang en breed
De sleufsilo voor de mais is in 2019 verlengd
en verbreed. De maiskuil is daardoor minder
hoog dan vroeger. Dat biedt de familie Van
Rooijen twee voordelen: het aanrijden gaat
beter, zeker aan de zijkanten, en de voersnelheid is hoger.

Mais trekt bij
De melkveehouders uit Tricht telen in
totaal 18 ha mais. De mais ging nog voor
de regen, op 3 mei, de grond in. De plantjes zagen na opkomst geel van de kou,
maar door de warmte trekt dat nu goed bij.
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Kalfjes in kleine stal

Herbouw na windhoos

Het kleine schuurtje naast de oude
stal is in gebruik voor het jongvee
jonger dan vijf maanden. Het plan is
om deze schuur op termijn te vervangen.

Een windhoos waaide in 1967 in de omgeving van Tricht verschillende
boerderijen plat. Deze boerderij is daarna versneld gebouwd. Het oude
woonhuis, waar Simon (27) woont, en het voorste deel van de oude stal
dateren uit 1968. In het nieuwe, vorig jaar gebouwde huis wonen Frans
(60) en Gerrina (60) met dochter Chantal.

Droge koeien in oude stal
In 1997 kwam de familie Van Rooijen vanuit
Houten naar Tricht. De oude stal – het voorste
deel was vroeger in gebruik als grupstal –
werd gerenoveerd en uitgebreid en bood tot
2012 plek aan 100 melkkoeien. Nu bevindt
zich in deze stal onder meer een ruimte voor
droge koeien, een afkalfstal en een strohok
voor de verse koeien. Ook het jongvee van
5 tot 10 à 11 maanden bevindt zich in deze stal.
Het oudere jongvee gaat naar een buurman.

In twee silo’s tegelijk
Een shovel en een trekker om aan te rijden,
drie karren om het gras te laden en een hakselaar. De oogst van de eerste snede bij de
familie Van Rooijen – ‘met een gruwelijk hoge
opbrengst’, aldus Simon – is in volle gang.
Het schudden en harken doen de melkveehouders zelf, het maaien en hakselen komt
voor rekening van de loonwerker. Het gras
kuilen ze in twee silo’s tegelijk in. Het gras
dat later dit jaar wordt geoogst, komt boven
op de eerste snede.

Nieuwe rij bomen
Voor de sleufsilo’s rechts op de foto, die dateren uit 2011, moesten bomen het veld ruimen.
Een jaar later plantte de familie Van Rooijen
naast de sleufsilo’s een nieuwe rij bomen aan.

Beregenen voor kwaliteit

Gras in één blok

In de loods staan behalve hooi, stro en sodagrain ook de machines, waaronder een in 2020 aangeschafte beregeningsinstallatie.
Die kochten de veehouders niet vanwege een tekort aan voer –
ze verkochten dit voorjaar nog 200 ton graskuil – maar met het
oog op behoud van de grasmat en de graskwaliteit.

De 75 hectare gras van de familie Van Rooijen ligt in één blok achter de stal en wordt alleen doorsneden door de provinciale weg
(niet zichtbaar op de foto). Het meeste grasland op deze foto is niet
van de familie Van Rooijen. Alleen het stuk gras naast de stal en het
gras aan de onderkant van de foto hoort bij hun areaal.
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