
Onze strategie 

● Presentatie Triple-A vereniging, Diessen 30.11.2019 



Wie zijn we 



Waar komen we vandaan 



Groei door samenwerking 
● Bedrijfsoverzicht 

– 250 ha (60 ha eigendom) 

● 150 ha 5 km gebied 

● 100 ha 20 km gebied 

(Eifel/Duitsland) 

● Alles behalve vlak 

● 200 m verschil tussen 

laagste en hoogste percelen 

– Hoofdgewassen : 

• Maisland 90 ha 

• Blijvend grasland 70 ha 

• Raaigras + Luzerne : 40 ha 

• Granen : 50 ha 

● Verschillende grondsoorten en 

groeiseizoenen 

 

● 400 koeien 

● Productie in 2019 : 

● 10.900 kg 3,93%V 3,39%E 

● 34 kg 

● 360 jongvee 

– Jongvee opfok met 2 

samenwerkende 

veehouders (elk 120) 

– 120 kalveren van 0-6 

maand op het thuisbedrijf 

(tellen niet mee voor het 

landgebruik) 

 



Wat is mijn manier van denken? 
We managen, huisvesten en voeren onze 

dieren om ze gezond, vruchtbaar en 

productief te houden 

Wat is mijn Agenda voor vandaag ? 
● Management 

● Huisvesting 

● Voeding 

● Gezondheid 

● Vruchtbaarheid 

● Productiedoelen 



Management : de mensen krijgen het 

voor elkaar 
● Veldwerk in Luxemburg 

– 80 % door onze buurman 

en zijn zoon 

– 20 % door mijn oom en en 

vriend (beide pensioen) 

● Veldwerk in Duitsland wordt 

uitgevoerd door een 

plaatslijke akkerbouwer 

● Bedrijfsmanagement 

– Mijn vader en ik 

– 4 Poolse werknemers 

afwisselend (2 maand 

werken 1 maand thuis) 

● Netwerk van 14 mensen inclusief familieleden, contractwerkers, 

jongveeopfokkers, gepensioneerde deeltijdwerkers en 

werknemers 

● Goed opgeleide, gemotiveerde, langdurige werknemer is 

sleutelfactor voor goed bedrijfsmanagement... (en tevredenheid 

van de boer) 



Huidige trends in bedrijfsmanagement 
● HI 10.2019 : affiniteit voor nieuwe technologie belangrijker dan 

passie voor koeien 

● Sensoren en Computers zijn aanvullende instrumenten (net wat 

genomics zou moeten zijn in de fokkerij) 

● Blijf dagelijks in contact met de individuele koe om een nauwe 

relatie met de veestapel te behouden 

● Verlies je 'koeienkennis' niet maar geef het door aan de 

volgende generatie. Technologie is een aanvulling, niet om het 

te vervangen 

● Passie voor koeien is het belangrijkste kenmerk voor een 

goede melkveehouder. 

● Verbinding met en focus op het individuele dier houdt de 

acceptatie van de samenleving hoog voor wat we doen. Helaas 

is dat op een zeer laag niveau nu. 



Huisvesting:  

een productieomgeving met weinig stress 



● Licht 

● Ventilatie 

● Beschikbaarheid van water 

en voer, 

● Kenmerken van de vloer en 

vierkante meters per koe 

● Afmetingen en kenmerken 

van de stallen 

● Installatie van robot of 

melkstal 

Waar ik niet over ga praten is: 

● Opvangruimtes voor zieke en 

verse koeien 

● Gemakkelijke toegang tot de 

klauwbox 

● Omdat we allemaal 

weten dat deze factoren 

een enorm effect hebben 

op dierenwelzijn, 

gezondheid en productie 

● Kundig vakmanschap van de 

mensen die met de dieren 

werken, kunnen het verschil 

maken 



Management van diepstrooiselbox 

● Houd de boxen vol 

● Harken en nivelleren 2x / dag 

● Pathogene bacteriën sterven af 

in aanwezigheid van zuurstof en 

afwezigheid van water. 

● Houd de bovenste laag droog 

en onderste laag composterend 



Een gezond rantsoen voeren 

? 



De impact van slechte spijsvertering 

● Rantsoen verandering qua 

voedingssamenstelling of 

beschikbaarheid 

– Sommige populaties 

pensmicrobiële nemen 

af, anderen nemen toe 

– Heeft invloed op de 

zuurgraad v.d. pens 

– pH-variatie bevordert 

verder veranderingen in 

microbiële populatie 

– Het systeem dreigt 

onstabiel te worden 

● Slechte spijsvertering 

– Stervende bacteriën 

in het darmkanaal 

– Endotoxines (LPS) 

afgifte 

– Endotoxines in het 

bloed 

– Grote problemen voor 

de koe 

● Soepele overgang 

bespaart geld en 

antibiotica 



Waarom ben ik in 2014 begonnen met eiwitarme 

voeding: het ging allemaal om gezondheid 
● Dr. Schmack verklaart : 

– Eiwit wordt overvoerd sinds sojameel 

wordt geïmporteerd 

– MUN (Melk Ureum) aanbevelingen 

zijn ten onrechte vastgesteld op 25 

mg / dL (hij beveelt <10 aan) 

– We verpesten langzaam maar 

voortdurend de gezondheid van onze 

dieren 

● Cellen van lever en nieren 

degenereren onder het continue 

effect van ammoniak en ureum 

● Deze degeneratie wordt 

overgedragen op het ongeboren 

kalf omdat ammoniak en ureum 

de placentabarrière passeren. 



Argumenten op tafel 

● Heb veel gezondheids- en 

voortplantingsproblemen 

gezien bij veestapels met 

een hoge MUN (> 30) 

● Ammoniak is giftig 

● Ontgiftten van ammoniak 

in de lever kost metabole 

energie 

● Ammoniak en Ureum 

hebben een schadelijk 

dosisafhankelijk effect op 

lever en nieren 

 

● Koe is een van de meest 

efficiënte N-gebruikers ter 

wereld 

● Dus waarom haar niet efficiënt 

laten zijn ("... houd eiwitten 

aan de veilige kant") 

● Eiwit is het duurste voer om te 

kopen 

● Ik heb besloten het eens te 

proberen en te zien hoe ver ik 

kom 

● Milieueffecten op uitscheiding 

van ammoniak waren voor mij 

in 2014 niet interessant 



Verlaging ruw eiwit  

met +-2 % in 

Rantsoen 

● Voor 

 

● Overgang 

 

● Na 

 



2019  

Voer 14-15% ruw 

eiwit in het rantsoen 

● Pas eiwit voeding 

altijd aan. 

● Probeer ureum 

onder 15 te 

houden. 

● Beoordeel vezel 

vertering in mest. 

● Geen “bepalende 

factor”.  





● 2015 

● Laag ruw 
eiwit 

● 812 kg 
vet+eiwit 

● 2014 

● Standaard 
ruw eiwit 

● 780 kg 
vet+eiwit 



Laag eiwit in rantsoen, resulteert in laag stikstof in 

mest. 

2,2% N      77cubic meters per ha (170kg N/ha) 
(beetje regenwater in silo) 



Mijn persoonlijke conclusie (voor zover) 

● Verlaging eiwit is makkelijk 

op papier, maar link in 

praktijk 

– 12-15 ureum is mijn 

actuele doel 

– Neem kleine stapjes en 

laat pens micro-

organismen zich 

aanpassen. 

– Bacteriën die vezels 

fermenteren leiden als 

eerste als je te laag gaat. 

(dikke mest) 

– We zouden omhoog kunnen 

in melkproductie, maar ik 

heb m’n twijfels. 

– Kijk uit voor acuut energie 

tekort als je omschakelt van 

eiwit naar zetmeel. (bekijk 

vet%) 

– Ik bekijk ureum, melk 

productie, gehalten, mest 

toestand. 

– Ik doe aanpassingen in de 

grootte van + tot – 150 gr 

van Eiwit Mix per koe per 

dag. 



Mijn persoonlijke conclusie (voor zover) 

● Het werkt voor mij 

● Het maakt het voeren van koeien iets ingewikkelder 

● Ik ben ervan overtuigd dat het gunstig werkt op de 

gezondheid van de koe 

● Ik heb er altijd naar gekeken vanuit de voeding van 

de koe. Nu voel ik dat de milieueffecten de 

toepassing van gereduceerde eiwit voeding sterker 

en sneller dan ik ooit had gedacht  

● Maakt niet uit of het een goede zaak is of niet! 



Vruchtbaarheid en fokkerij 

● Geen synchronisatie. 

● Later insemineren en meer en meer langere 
lactaties 

– Minder risico op transitie problemen. 

– Meer potentie op een hogere levensproductie. 

– Moet iedere individuele koe inschatten. 

● Belang van “niet drachtig maken” beslissing. 

● Gebruik van embryo transplantatie. 

– Haat het om een slechte koe te insemineren. 

● Gebruik van genomic testen (Koevisie). 



Waarom ben ik met aAa begonnen? 

● Heb een goede veestapel van mijn vader gekregen 

– Invloedrijke stieren: O Man, Mtoto, Outside, Talent, 

  Rudolph, Lee, Mascot, Aerostar... 

– Probeerde lineaire combinaties (voor betere uiers) met 

hoge exterieur stieren zoals Zenith en Sanchez. 

– Resultaten waren meestal teleurstellend.  

– Heb een veestapel van Gilbert Neu bekeken, een klant 

en langere tijd aAa gebruiker 

– Besloten om Maurice Kaul te bellen, en het te proberen. 

 



aAa en Genomics 
● Werd sprakeloos na lezen 

boek van Phil Hasheider.  

– Rond en scherp. 

– Relaties tussen 

onderdelen. 

– Zelf klauwbekappen!!! 

● Toen genomics kwam 

– Ik wist dat het iets goeds 

was dat bleef 

● Strategie is nog steeds om 

oud en nieuw te combineren 

voor betere koeien. (ref : Bob 

Miller 2011) 

● Wat me nu erg frustreert 

– AI Stud X (05.11.2019) 
Top 34 Genomic Bulls 

 

 

 

 

 

 

 

● Met Holsteins is het 
onmogelijk om te fokken met 
de genomic elite en toch de 
principes van aAa te volgen. 

  



Raad eens welke afgelopen week is 

afgevoerd? 



Conclusie 

Mijn doel is om een gemiddelde levensproductie  

van meer dan 50.000 kg en een koe afleveren 

voor de slacht die meer dan €1000.- opbrengt. 

Mijn strategie is een rustige productieomgeving 

creëren, voer de koe een gezond laag eiwit 

rantsoen en fok een hoog producerende, 

persistente, gemiddeld grootte, makkelijk 

kalvende koe met veel kracht en 

uithoudingsvermogen en die je niet hoeft te 

bekappen.   




