PORTRET AART MALESTEIN
naam Aart Malestein
leeftijd 78
woonplaats Voorthuizen
opleiding: hogere agrarisch school in Ede
carrière: gepensioneerd, tot 2020 onafhankelijk
veevoeradviseur, voor 1987 onderzoeker en docent vakgroep
diervoeding faculteit Diergeneeskunde

Voeradvies

met de zintuigen

Meer dan 30 jaar deed onafhankelijk voeradviseur
Aart Malestein het anders dan anderen. Zonder
laptop voorspelde hij de voederwaarde, stelde hij
rantsoenen samen en hielp hij melkveehouders en
voerfabrikanten om problemen te ontrafelen. Maar
nu heeft hij dan, mede door corona, echt afscheid
genomen van de praktijk.
TEKST FLORUS PELLIKAAN
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et een zwaai gaat de deur van de seniorenwoning in
het Veluwse dorp Voorthuizen open. In de deuropening
staat Aart Malestein, een van de meest markante veevoeradviseurs. Hij is nog altijd lang van gedaante en voorzien
van een doordringende blik, maar een kleine kromming in de
rug en een wat langzamere tred richting de woonkamer verraden toch dat hij inmiddels 78 jaar oud is. Malestein laat zich
in een diepe fauteuil zakken die al snel zijn figuurlijke praatstoel blijkt te zijn. Op een startpraatje over de actualiteit van de
voeding en rantsoenen reageert Malestein met een kleine slag
om de arm. ‘Sinds vorige zomer ben ik niet meer op een melkveebedrijf geweest, dus de actuele omstandigheden heb ik niet
meer helemaal in beeld’, vertelt Malestein. In zijn nog actieve
loopbaan hield de veevoeradviseur dagelijks de gedetailleerde
weers- en groeiomstandigheden bij en archiveerde dat ook.
‘Hierdoor kon ik verbanden leggen met de kwaliteit van het in
de winter gevoerde ruwvoer en rantsoenen beter samenstellen.
Als een veehouder aangaf wanneer hij gemaaid had en hoeveel
er bemest was, dan kon ik de voederwaarde redelijk nauwkeurig voorspellen’, vertelt Malestein.
Hoewel Malestein de laatste tijd niet veel kuilen meer heeft
gezien, geeft hij zonder moeite een algemeen advies om de lastige kuilen van dit jaar zo goed mogelijk te benutten. ‘Dit jaar
ontkom je niet aan bovengemiddelde krachtvoeraanvulling om
het rantsoen in balans te krijgen. Veehouders die laat gemaaid
hebben, komen veel eiwit tekort. Bij dat grove product moet je
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het meest felle eiwit voeren. Geen soja, maar raapschroot dus.
En voor een goede vertering is ook wat energieaanvulling nodig’, zo doceert Malestein. ‘Zit er weinig suiker in het gras, dan
zou ik wat gemalen tarwe aanvullen. Is er wel sprake van voldoende suiker, dan kan er voor gerst gekozen worden.’

Geen contracten en vaste tarieven
Zonder enige moeite somt Malestein de eigenschappen van de
diverse grondstoffen op. Het leidt terug naar het begin van zijn
carrière. Hij werd geboren op een kleine gemengde boerderij in
Voorthuizen en werkte na de hogere agrarische school in Ede
korte tijd in een mengvoerfabriek en in de onderzoeksstal van
Denkavit. Hij kwam daar in aanraking met voeding en onderzoek en trad enkele jaren later in dienst bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht als assistent-onderzoeker. ‘Mijn eerste
opdracht in 1987 was onderzoeken waarom het ene bedrijf
zoveel problemen had rond het afkalven en het andere bedrijf
niet. Met een monsterboor en een unster ging ik op pad. Voeronderzoek werd destijds nog weinig door boeren gedaan. Ik heb
toen een gevoel ontwikkeld voor het beoordelen van de
voerkwaliteit. Ik zag het voer, raakte het aan, nam een monster
en twee weken later zag ik de uitslag. Ik heb toen eigenlijk mijn
eigen ijklijn ontwikkeld.’
Later deed Malestein in Utrecht onder meer een onderzoek naar
de afbraaksnelheid van wel veertig grondstoffen, zowel op laboratorium- als op pensniveau. Doordat hij met studenten ook de
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‘Kuiluitslagen zijn een
verwachtingswaarde,
geen absoluut getal’
praktijk inging, kwam Malestein steeds vaker in aanraking met
vragen van veehouders. In 1987 was dat de aanleiding om heel
geleidelijk de overstap te maken naar onafhankelijk voeradvies.
‘Ik heb altijd op vraag gewerkt. Geen contracten of iets, gewoon
maximale vrijheid. Ik had ook geen vaste tarieven, maar beoordeelde hoeveel profijt een klant van mijn diensten kon hebben.
Een groot bedrijf kon meer winst maken met mijn advies dan
een klein bedrijf, daar hield ik rekening mee.’
Malestein had door heel Nederland klanten, maar reed ook
diverse keren naar België en Duitsland. ‘Ik heb nooit een computer gebruikt om rantsoenen samen te stellen. Exacte voederwaarden zeggen mij ook niet zoveel, het gaat om de achtergrond. Dat staat niet in een boekje, maar is een gevoel. En met
dat gevoel kan je overal ter wereld voedingsadvies geven.’
Niet voor niets staat Malestein bekend als de voeradviseur die
met zijn handen, neus en smaak rantsoenen samenstelde. ‘Kuiluitslagen zijn verwachtingswaarden en geen absoluut getal.

Geen enkele kuil is namelijk 100 procent homogeen. En als de
kuil open is, kan er broei ontstaan. Niemand houdt daar in de
rantsoensamenstelling rekening mee, maar als een kuil goed
warm geweest is, dan is de suiker verdwenen. En gebroeid gras
gedraagt zich ook anders in de koe.’

Behoefte aan onafhankelijke adviseurs
Naast het voelen en ruiken van gras was ook een mestonderzoek veelvuldig onderdeel van het samenstellen van rantsoenen. Malestein deed zonder handschoenen een graai in de mest
en zeefde het ook om de vertering goed te kunnen beoordelen.
‘Ik heb diverse keren voeradviseurs van voerfabrieken met me
mee op pad gekregen. De meesten keken hoe ik het deed, maar
weinigen probeerden het ook zelf te ervaren. Dat vond ik jammer. Het bevestigde dat niet-onafhankelijke voeradviseurs te
vaak vooral verkoper zijn. Maar de praktijk heeft behoefte aan
onafhankelijke adviseurs met veel achtergrondkennis.’
De adviseur gebruikte in zijn werk alle signalen en bevindingen
en was sterk in het leggen van verbanden. Zo ontrafelde hij veel
problemen op boerenbedrijven. Hoewel de liefde voor het vak
nog lang niet was verdwenen, heeft de corona-uitbraak ervoor
gezorgd dat Malestein versneld stopte met het voedingsadvies.
Maar inmiddels zet hij zijn inzicht en ijver in binnen een nieuwe hobby. ‘In de zomer verdiep ik me in insecten, in de winter
in zwammen. Van een zwart gat heb ik dus geen last. Alles wat
groeit en bloeit blijft mijn interesse houden.’ l
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