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Goed ruwvoer
opnemen

en soepele overgangen
Het begint bij goed ruwvoer, dat is wat centraal staat op het bedrijf van
de familie Doornenbal. Met de zesde generatie inmiddels in maatschap
besteedt de familie veel werk aan het winnen van goed ruwvoer. Daarnaast
wordt er alles aan gedaan om de overgangsperiodes van het vee zo soepel
mogelijk te laten verlopen, zodat de koeien zonder veel problemen het
ruwvoer kunnen omzetten in melk.
TEKST GRIETJE DE VRIES

M

idden tussen Natura 2000-gebieden het Fochteloërveen en het Drents-Friese Wold ligt al zes
generaties lang het bedrĳf van de familie Doornenbal. Een bezoek kon nog net voor de eerste snede, die
altĳd zo vroeg mogelĳk de kuil in gaat. Liever nog was
die al ingekuild, want ‘hoe eerder, hoe beter’. ‘Goed boeren begint namelĳk bĳ goed ruwvoer’, vindt Harry Door-

12

nenbal en een goede voorjaarskuil is daar een belangrĳk
onderdeel van. ‘Vorig jaar ging op 1 mei de eerste snede
in de kuil en we maaien na de eerste snede elke vier
weken, tenzĳ het vanwege droogte echt niet gaat.’
Elke vier weken maaien doen ze overigens al jaar en
dag, laat Harry weten. ‘Liever om de drieënhalve week
dan om de vĳf. Na vier weken komt er meer structuur
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Appelscha

BEDRIJFSPROFIEL
eigenaren
melk- en kalfkoeien
aantal stuks jongvee
melkproductie
dierprestaties
grondgebruik

Harry (50), Trea (47), Claudia (21) en Jeroen (21) Doornenbal
240
140
10.360 kg, 4,46% vet, 3,50% eiwit
17 honderdtonners, 2 tientonners
150 ha, waarvan 112 gras, 27 mais en 11 ha agrarisch natuurbeheer

den goed zĳn, kan het gemaaide gras binnen 24 uur zĳn
ingekuild. ‘Dat is wel met hulp van het loonbedrĳf om
te hakselen, met de silagewagens te rĳden en de kuil
dicht te rĳden. Vooral dat laatste is enorm belangrĳk
voor de kwaliteit’, aldus Harry.
Van de zeven kuilplaten zĳn er twee voor maiskuil en
vĳf voor lasagnekuilen. ‘Dat is de manier om de koeien
een rantsoen te geven zonder abrupte overgangen in
samenstelling. Veranderingen zĳn de probleemveroorzakers bĳ koeien, dus die voorkomen we liever’, legt
Harry uit. De melkkoeien krĳgen een rantsoen met twee
derde graskuil en een derde mais, aangevuld met ccm,
raap en Rupro, een vloeibaar mengvoer van onder andere bierbostel en tarwegist, om het energie- en eiwitniveau omhoog te tillen. De koeien produceerden daar
in april ongeveer 10.400 kg melk op, met 4,46% vet en
3,50% eiwit. ‘De krachtvoerkosten liggen op 7,5 cent per

Kwaliteitskuil staat
centraal in de
bedrijfsvoering van
Doornenbal

in het gras en dat is voor de kwaliteit van de kuil negatief. En die kuil moet wel goed zĳn, alles moet goed
door de koe.’
Samen met zĳn dochter Claudia, die samen met haar
tweelingbroer Jeroen sinds een jaar in maatschap zit
met haar ouders Harry en Trea, loopt Harry over wat
gerust een voerplein genoemd mag worden. De kuilen
hebben de ruimte gekregen aan de rand van het bedrĳf.
In totaal is er ruimte voor zeven kuilen, waar al het ruwvoer voor de 240 melkkoeien wordt bewaard. Een kuilplaat is al startklaar voor de eerste snede.

Zo veel mogelijk ruwvoer
Tegenover de kuilen staat op het bedrĳf in Appelscha
een werktuigenloods, ook goed gevuld. ‘Bĳna al het
landwerk doen we zelf, op het gras en mais hakselen
na’, vertelt Claudia. Volgens haar vader kan dat tegenwoordig ook makkelĳker, alles zelf doen. ‘Niet alleen
omdat Jeroen en Claudia nu meehelpen, maar ook
omdat de machines breder zĳn. De capaciteit ligt een
stuk hoger en je bent een veel sneller door het maaien,
schudden, enzovoort heen.’ Als de weersomstandighe-
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dat presteren. Ze lopen eigenlijk gewoon door, hebben
weinig trammelant. Daar wil je wel nakomelingen van
op je bedrijf.’

Eigenhandig stal uitbreiden
In de melkveestal lopen de koeien in twee verschillende
groepen op vier Lely A3-melkrobots. ‘Aan de ene kant
hebben we de oudmelkte koeien, de nieuwmelkte koeien
staan aan de andere kant’, vertelt Claudia. ‘Bij de groep
met nieuwmelkte koeien hebben we een wat lagere robotbezetting, zodat de vaarzen allemaal een kans krijgen
om de robot in te gaan.’
Met de komst van de melkrobots in 2008 bleven de koeien verder op stal, alleen de kalveren en het jongvee gaan
nog naar buiten. De stal waarin de melkkoeien staan,
vindt zijn oorsprong in 2002 en is in 2008 verdubbeld
naar de achterkant. ‘Daarna hebben we de stal zelf uitgebreid door de stal aan de zijkanten te verbreden’, geeft
Harry aan. Dat hebben ze zo aangepakt dat ze het zelf
konden doen. ‘Een paar kleine spantjes erbij zetten is
niet zoveel werk, grote spanten in het midden van de
stal is iets anders natuurlijk, maar dit konden we goed
zelf. De muren hebben we verplaatst en dan hoeft er
alleen nog een dak op.’
Door het zelf te doen, bespaarde het bedrijf flink op
bouwkosten. ‘Het komt nu neer op zo’n 700 euro per
koeplaats’, vertelt Harry, waarna hij een koe aanwijst
die een uur eerder heeft afgekalfd en nu weer aan het
voerhek staat. ‘Kijk, zo willen we het zien. Dat is misschien nog wel belangrijker dan een goed melkvee-rantsoen: goed zorgen voor de droge koeien. Hoe ze de
droogstand doorkomen is bepalend voor een goede start
van de lactatie’, geeft Harry aan.

Soepele overgangen en heel veel ruwvoer
Sinds 2008
worden de koeien
in twee groepen
gemolken door vier
melkrobots

kilo melk. Het meeste moeten ze uit het ruwvoer halen,
ik ga niet meer krachtvoer voeren. Dan maar wat minder liters in de tank’, geeft Harry aan.

Twee tientonners in de stal
Ruwvoer benutten, dat doen de koeien goed. In maart
bereikte de 17e koe de honderd ton. Negen van die 17
zijn er in de afgelopen vijf jaar bijgekomen en vijf van
deze koeien zijn nog op het bedrijf. ‘Soms hebben we
nauwelijks door dat een koe al bijna op honderd ton
melk zit’, vertelt Claudia, die inmiddels weer met haar
vader op de voergang bij het melkvee staat. ‘Die koeien
gaat het makkelijk af. En soms heb je een koe waarvan
je het verwacht als vaars, die het vervolgens toch niet
redt. Het is denk ik ook een beetje geluk hebben.’
Een andere leuke prestatie was begin dit jaar, toen twee
koeien in twee achtereenvolgende melkcontroles de
grens van tien ton vet en eiwit bereikten. De eerste is
Kiandochter Mieke 43, een koe met 88 punten, die de
tien ton vet en eiwit bereikte na een productie van
122.755 kg melk met 4,49% vet en 3,67% eiwit. De tweede is Hennie 248, een O Mandochter die met 125.817 kg
melk en gehalten van 4,41% vet en 3,57% eiwit op tien
ton vet en eiwit uitkwam. ‘Het leuke vind ik dat ze van
dezelfde generatie zijn, ze schelen maar twee maanden
in leeftijd’, vertelt Claudia. Ook haar vader is zichtbaar
trots op de koeien. ‘Het is toch prachtig dat die koeien
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Koeien worden pas drooggezet bij een productie onder
de tien liter en ze krijgen een vaccinatie tegen mastitis.
‘Dit jaar hebben we drie mastitisgevallen gehad, maar
dat zijn er nog drie te veel’, vindt Claudia. Die maatregelen helpen, maar de hoofdmoot moet bereikt worden met een goed droogstandsrantsoen, vindt Harry.
‘Koeien moeten constant goed eten, maar droge koeien
moeten niet te veel energie krijgen. Het rantsoen moet
op 830 vem uitkomen en op 140 ruw eiwit. Dat houdt
in dat er flink wat stro of natuurhooi bij de kuil moet’,
geeft Harry aan. De kuil met het laagste energiegehalte
heeft nog 940 vem, dus is het handig dat Doornenbal
een deel natuurland met verlate maaidatum in het
areaal heeft om de kuil mee op maat te mengen voor
het droogstaande vee.
‘De rantsoenen mengen we in een mengvoerwagen.
En als ik “we” zeg, bedoel ik ook mijn vader Jan van 72,
die nog elke doordeweekse dag het voeren voor zijn rekening wil en kan nemen’, vertelt Harry. Dat voeren
gebeurt bewust aan het einde van de middag, zodat er
in de avond en de nacht genoeg voer bij de koeien ligt
als er niet aangeschoven kan worden. ‘Overdag kunnen
we het makkelijk aanschuiven en in de gaten houden,
daarom vinden we dit beter werken’, voegt Claudia
daaraan toe. ‘Aan het eind moet je vaker aanschuiven
en er moet altijd genoeg voer zijn voor de koeien om
te vreten.’
Een goede ruwvoeropname en soepele overgangen zijn
belangrijk volgens de familie Doornenbal en daar wordt

veeteelt MEI 2022

VT05-RepoNL.indd 14

13-05-2022 11:46

dan ook al vroeg aan gewerkt. ‘Zodra de kalveren van
de melk af zĳn, willen we dat ze ruwvoer gaan opnemen. Het krachtvoer bouwen we vrĳ vlot af, zodat ze
meer kuil opnemen. Dat is ook nog een goede voorbereiding op de overgang van de kalvergroep naar de jongveestal, waar ze hetzelfde ruwvoer krĳgen’, zegt Claudia.

Onzekerheid door Natura 2000
Met de hulp van opa lopen er dagelĳks drie generaties
op het erf om het werk rond te zetten. Trea is vooral
tussen de kalveren en koeien te vinden en Claudia’s
tweelingbroer Jeroen helpt voornamelĳk met de landwerkzaamheden. Claudia zit ook graag op de trekker en
richt zich verder met name op het management rondom
de veestapel, zoals de fokkerĳ. ‘De koeien moeten wat
kleiner worden, want er zĳn nu koeien die ik niet kan
insemineren zonder kratje. Dat is natuurlĳk niet de
bedoeling. We kiezen het liefst zwartbonte stieren met
een hoogtemaat van maximaal 98, maar we zĳn ook aan
het kĳken hoe kruislingen het doen. Er lopen al een
aantal fleckviehs in de stal, waarvan een zelfs honderdtonner was, maar helemaal enthousiast zĳn we daar nog
niet over’, vertelt Claudia.
Volgens Claudia krĳgen zĳ en haar broer veel vrĳheid
van haar ouders als het gaat om bedrĳfskeuzes. Harry:
‘Het is fantastisch dat ze het willen en gaan doen. Als er
fokkerĳ-adviseurs komen, zeg ik: ga maar naar haar.’
Voor ze volledig in het bedrĳf gaan, moeten ze hun opleiding dier- en veehouderĳ nog afronden op Van Hall
Larenstein in Leeuwarden dit jaar en krĳgen ze misschien eerst nog een baan buiten de deur. ‘Maar voor nu
ben ik blĳ als ik afgestudeerd ben en weer wat meer tĳd
op het bedrĳf kan besteden’, geeft Claudia aan.
Het besluit om het bedrĳf over te nemen was niet moeilĳk, al is het wel een onzekere tĳd als bedrĳf midden
tussen twee Natura 2000-gebieden. ‘Laatst stond op de

voorpagina van de Leeuwarder Courant nog de kop:
“Stikstofklap valt in Zuidoost-Friesland”. Dat is vast
wat overdreven gesteld, maar het blĳft vervelend om
te lezen’, geeft Claudia aan. ‘Het is gewoon onbekend
wat er gaat gebeuren aan maatregelen en dat maakt
alles onzekerder.’
Dat is haar vader met haar eens, maar hĳ probeert ook
optimistisch te zĳn. ‘We weten niet wat er gaat gebeuren, maar we moeten ook positief blĳven. Het bedrĳf
staat er goed voor en dat wordt alleen maar beter nu
de jeugd erbĳ komt helpen.’ l

De melkveestal
(links) is door de
familie zelf
uitgebreid in de
breedte. Er is veel
ruimte op het erf
beschikbaar voor
ruwvoer

Meer foto’s online
Beelden van het bedrijf en meer informatie over de koeien, de kalveren en
de stalinrichting zijn te vinden op de website van Veeteelt

Fotoserie op veeteelt.nl
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