
 In de voermengwagen 
zitten zes peddels die het 
voer optillen. 
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Meer melk met minder 
voer door peddelwagen

Onderzoekers van verschillende universi-

teiten in Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten tonen aan dat voeren met een 

6-peddel voermengwagen van Keenan in 

combinatie met hun strategische voer-

advies de voerefficiëntie met 15 tot 30 

procent verbetert. Met gemiddeld een ki-

logram minder droge stof per koe per dag 

stijgt de melkproductie met 1 tot 2,5 liter 

per koe per dag. Daarbij zijn de gehaltes 

beter en dalen de diergezondheidsproble-

men. Wetenschappelijke gegevens van Ne-

derlandse gebruikers zijn er nog niet. 

Achtergrond Door: Robert Ellenkamp
Fotografie: Robert Ellenkamp

De Ierse voermengwagenleverancier Keenan 
bracht eind 2002 de 6-peddelwagen op de 
markt. Daarvan rijden er wereldwijd 12.000 
rond in voornamelijk Noordwest-Europa, Au-
stralië en Nieuw Zeeland. Het bijzondere aan 
deze wagen zijn de peddels die het voer op-
tillen en weer laten vallen, waardoor er geen 
druk op het voer wordt uitgeoefend zoals bij 
vijzelmengwagens het geval is. Daardoor blijft 
de structuur van het voer beter intact.
In Nederland is deze voermengwagen niet zo 
populair en gebruiken zo’n negentig melkvee-
houders het in hun bedrijfsvoering. Volgens 
Dick Wennemars uit Dalfsen (Ov.), importeur 
voor de Benelux, een gevolg van de geringe 
animo onder melkveehouders voor TMR en 
het ontbreken van een verkoopkanaal van 
Keenan in Nederland tot 2003. „Nederlandse 
melkveehouders zijn opgevoed met de kracht-
voerbox in de ligboxenstal. Overgaan naar een 
gemixt rantsoen is voor de meesten een grote 
stap. Zijn ze eenmaal overgestapt, dan zijn ze 
vaak enthousiast over de effecten op de koeien 
en de melkproductie”, aldus Wennemars. 
Cijfers uit wetenschappelijk onderzoek beves-
tigen de positieve resultaten. Wie overstapt op 
de peddelwagen en de strategie van de nutritio-
nisten van Keenan toepast (gepatenteerd onder 
de naam Mechfiber), melkt meer met  minder 
voer. Daarbij snijdt het mes aan meerdere kan-
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ten. Ook de diergezondheid verbetert. Dat werd 
begin april door diverse wetenschappers toege-
licht op een internationale persbijeenkomst in 
Newton Stewart in Zuidwest-Schotland.

Colman-studie
Professor David Colman, landbouweconoom 
aan de universiteit van Manchester en voorzit-
ter van de internationale vereniging van land-
bouweconomen, onderzocht in Frankrijk en 
Groot-Brittannië het effect van de voermeng-
wagen via data-analyse. Melkveehouders die 
overstapten op een Keenan-mengvoerwagen 
vulden op het moment van de aanschaf een 
gedetailleerde vragenlijst in over kengetallen 
op hun bedrijven. Een deel van deze bedrijven 
werkte al met TMR; een groot deel nog niet. Na 
twaalf maanden deden ze dat nog eens. Col-
man vergeleek die gegevens met elkaar. Het 
leverde uiteindelijk genoeg data op om statis-
tisch betrouwbare conclusies te trekken voor 
beide landen over 2006, 2007 en 2008. Het gaat 
hier om drie verschillende groepen bedrijven 
per land.
In Frankrijk ging het in 2006 om 149 bedrij-
ven, in 2007 om 143 bedrijven en in 2008 om 
165 bedrijven. Deze bedrijven produceerden 
na een jaar gemiddeld respectievelijk 2,49, 
2,53 en 1,65 liter melk per koe per dag meer. 
De hoeveelheid droge stof daalde gemiddeld 
met 1,02, 0,98 en 1,11 kilogram per koe per 
dag. Colman merkt hierbij op dat de Franse 
melkveehouders hun strategie vooral hadden 
afgestemd op het verlagen van de drogestof 
opname, omdat ze weinig konden groeien in 
melkproductie door de quotering. 
In Groot-Brittannië ging het in 2006 om 108 
bedrijven, in 2007 om 131 bedrijven en in 2008 
om 108 bedrijven. Zij produceerden gemiddeld 
respectievelijk 1,61, 0,95 en 1,19 liter melk per 

koe per dag meer, terwijl de drogestof opname 
met 0,30, 0,55 en 0,33 kilogram per koe per dag 
daalde. De melkproductiestijging viel in 2007 
lager uit door de matige voerkwaliteit. 

Diergezondheid
Colman toont met het meerjarige onderzoek 
in beide landen aan dat de uitkomsten niet 
jaarafhankelijk zijn. Naast het directe voor-
deel van minder voer en meer melk trekt de 
Engelse landbouweconoom in zijn onderzoek 
ook de conclusie van een verminderde uitstoot 
van methaan. „Eerder onderzoek van de uni-
versiteit van Reading in Schotland toont een 
verband aan tussen voerefficiëntie en me-
thaanuitstoot. Daaruit leid ik af dat de door 
mij aangetoonde voerefficiëntie tot een ver-
minderde methaanuitstoot zorgt van circa 20 
procent per liter melk”, aldus Colman.
Hij onderzocht ook de invloed van het voer-
concept op de diergezondheid op melkvee-
bedrijven in Frankrijk, Ierland, Zweden en 
Groot-Brittannië. Daarbij stelde Colman twee 
voorwaarden. Alleen bedrijven die betrouw-
bare cijfers konden overleggen over gezond-
heidsmanagement van voor de start met het 
nieuwe voerconcept betrok hij in het onder-
zoek. Zij moesten er ook minimaal een half 
jaar mee werken voor de koeien in de droog-
standperiode. Colman keek naar problemen 
rond het afkalven, uierontsteking, aan de na-
geboorte blijven staan, slepende melkziekte 
en lebmaagverdraaiingen. Uit de cijfers (zie 
tabel) blijken de problemen in alle vier de lan-
den met minimaal de helft af te nemen. 

Pensverzuring
De studie van Colman geeft niet aan waarom 
de resultaten op melkveebedrijven verbeteren. 
Om daar achter te komen vergeleek Dr. Chris 
Reynolds, ook van de universiteit in Reading 
de 6-peddelwagen met een verticale vijzel-
menger. In zijn onderzoek kregen koeien exact 

hetzelfde rantsoen voorgeschoteld. Het enige 
verschil zat in de voermengwagen. Koeien die 
voer kregen uit de verticale vijzelmenger pro-
duceerden een liter melk per dag minder. Ook 
de hoeveelheid melkeiwit viel 90 gram per koe 
per dag lager uit. 
Reynolds volgde ook de zuurgraad in de pens. 
Bij koeien die voer kregen uit de verticale vij-
zelwagen lag de pH-waarde 7,46 uur onder de 
6. Bij koeien gevoerd met de Keenan gemid-
deld 5 uur. Uit eerder onderzoek is bekend dat 
een optimaal functionerende pens een pH van 
6 heeft. Hoe minder de pens verzuurd is, hoe 
beter de omzetting van het voer plaatsvindt. 
Reynolds schrijft het verschil in melkproduc-
tie en de diergezondheidsvoordelen daarom 
toe aan de meer stabiele pensconditie.
Tot diezelfde conclusie komt ook professor 

Frankrijk Ierland Zweden Groot-Brittannië Totaal Incidenten per 100 koeien
Melkveebedrijven 100 111 21 45 277
Aantal koeien per bedrijf 53 97 138 189
Totaal aantal koeien 5300 10767 2898 8434 27.470
Afkalfassistentie
Voor 2120 861 206 1096 4283 15,6
Na 848 431 131 589 1999 7,3
Uierontsteking
Voor 583 646 128 1349 2706 9,9
Na 133 215 67 270 685 2,5
Aan de nageboorte blijven staan
Voor 875 969 188 902 2934 10,7
Na 477 431 128 228 1264 4,6
Slepende melkziekte
Voor 477 215 171 953 1791 6,6
Na 106 0 70 211 387 1,4
Lebmaagverdraaiingen
Voor 239 107 49 337 732 2,7
Na 53 0 20 31 104 0,4

DiergezonDheiDSinciDenten voor en nA het gebrUik vAn De keenAn-mengvoerwAgen

Uit het onderzoek van David Colman en David Beever: Gaining from Improved Dairy Cow Nutrition: Economic, environmental and animal health benefits.
De cijfers zijn uitgesplitst naar ziekte. Een koe die meerdere problemen heeft gehad, telt bij ieder probleem mee.

 In Groot-Brittannië steeg 
de melkgift door het ge-
bruik van de peddelwagen 
gemiddeld meer dan een 
liter per koe per dag.

 Professor Jim Drackley 
geeft aan journalisten 
uitleg over het laag energe-
tisch rantsoen voor droge 
koeien.



47mei 2009 - nr.4

Jim Drackley. Hij is verbonden aan de univer-
siteit in Illinois in de Verenigde Staten. Zijn 
onderzoek richtte zich vooral op het speciale 
droogstandrantsoen dat binnen het voercon-
cept zit opgesloten. Dit is een laag energetisch 
rantsoen door de ruime vertegenwoordiging 
van stro. Die brengt de energiewaarde van het 
rantsoen omlaag en het vezelgehalte omhoog, 
waardoor de pens wordt getraind om direct na 
het afkalven veel voer te kunnen verwerken.
Drackley vergeleek in zijn onderzoek ver-
schillende typen voermengwagens met elkaar 
en voerde uit die wagens vervolgens verschil-
lende groepen koeien. Hij concludeerde dat 
het voer uit de peddelwagen het meest homo-
geen was. Bij de groepen koeien scoorden de 
koeien die het voer uit de peddelwagen kregen 
het beste. „De variatie in de lichaamsconditie 
was het laagst, de lactatiecurve het vlakst en 
vervetting van de lever het geringst”, aldus 
Drackley.
De Amerikaanse onderzoeker ziet vooral in de 
manier van mixen die leidt tot een zeer homo-
geen rantsoen in combinatie met de lengte van 
strovezels de verklaring voor de betere resulta-
ten. „De strovezels variëren in lengte van 6 tot 
8 centimeter door de specifieke plaatsing van 
de messen in de voermengwagen. Die lengte 
blijkt voor een goede penswerking optimaal te 
zijn”, aldus Drackley.

Nederland
In de diverse onderzoeken zijn geen ervarin-
gen van Nederlandse melkveehouders mee-
genomen, omdat er geen gegevens zijn verza-
meld. Met het verzamelen van die gegevens 
is in 2008 wel een start gemaakt. Zonder dat 
daar betrouwbare conclusies aan gekoppeld 
kunnen worden, is de tendens volgens  Dick 
Wennemars hetzelfde als bij de onderzoeken 
die in Engeland en Frankrijk zijn uitgevoerd. 
„Van 17 bedrijven uit de Benelux zijn er re-
sultaten bekend. Een deel van die bedrijven 
voerde al TMR; de rest niet. Na gemiddeld drie 
maanden blijkt op deze bedrijven gemiddeld 
0,85 kilogram melk per koe per dag meer ge-
produceerd te worden, terwijl de opname aan 
drogestof uit ruwvoer met 300 gram en het 
krachtvoergebruik met bijna 4 kg/100 kg melk 
per dag afnam.”
Cijfers over de diergezondheid zijn er niet van 
Nederlandse melkveebedrijven. Of er een zelf-
de soort effect is als in de landen die wel zijn 
onderzocht, valt daardoor niet te bewijzen. In 
Nederland is de heersende opvatting dat één 
gemengd rantsoen voor alle lacterende koeien 
tot vervetting leidt, omdat het rantsoen afge-
stemd is op de hoogproductieve koeien. Aan 
het eind van de lactatieperiode krijgen koeien 
dan een te rijk rantsoen. Dat veroorzaakt di-
verse diergezondheidsproblemen. Daarom 
sturen de Nederlandse melkveehouders met 
krachtvoer bij. 
Volgens Wennemars wijzen de onderzoeksre-
sultaten van Colman, Drackley en Reynolds op 
het tegendeel. „Ik ken de argwaan onder melk-
veehouders richting TMR-voeren. Je moet het 

 Coopon Cars in het 
Schotse Newton Stewart 
gebruikt sinds augustus de 
peddelwagen.
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het bedrijf.
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ervAringen vAn koepon in SchotLAnD 

Een van de bedrijven die vorig jaar overstapte naar 
het Keenan-concept is Coopon Cars in Zuidwest-
Schotland. Wynand Pon kocht het bedrijf in 1983 
met 120 koeien. Het bedrijf is naar een omvang 
van 500 melkkoeien en 400 stuks jongvee ge-
groeid met 264 hectare grond. De koeien staan 
het hele jaar op stal. Op het bedrijf lopen 25 koei-
en met een levensproductie van 100.000 kilogram 
melk rond. Het is één van de vijf bedrijven die 
onder Koepon vallen en waar de Nederlander Jan 
Vos de verantwoordelijkheid voor draagt.
Begin 2008 verruilde bedrijfsleider Alex Robertsen 
voor een periode van drie weken de voermengwa-
gen met verticale vijzels voor een Keenan-meng-
voerwagen. Robertsen en Vos stonden beiden 
sceptisch tegenover de peddelwagen en pasten 
het rantsoen niet aan om er achter te komen of er 
een effect te meten was door de voermengwagen. 
„De melkproductie steeg. Met de verticale mixer 
produceerden we 28,5 kilogram melk per koe per 
dag met 3,26 procent eiwit en 3,82 procent vet. 
Binnen drie weken steeg de melkproductie met 
1,6 procent en eiwit en vet met 1,5 procent. Na 
drie weken stapten we weer over naar onze ver-
trouwde wagen en zagen de melkproductie weer 
terugzakken naar het oude niveau”, aldus Vos. 
Robertsen besloot de proef enkele weken later 
te herhalen en kwam op hetzelfde resultaat uit. 
Daarna besloten ze de machine aan te schaffen 
en voerden ze enkele wijzigingen door. Robertsen: 
„Wij hebben stro toegevoegd voor een betere 
pensprik en zijn iets minder in de wagen gaan 
laden om voldoende ruimte voor het vallen van 
het voer over te houden, zodat er een luchtig pro-
duct ontstaat. Verder veranderden we de volgorde 
van laden.” Het rantsoen per koe bestaat uit 0,5 kg 
stro, 1 kg melasse, 7,5 kg premix, 4 kg ontsloten 
granen, 4 kg maïs, 8 kg bierbostel, 4 kg GPS en 15 

kg gras. Het aandeel maïs is laag ten opzichte van 
Nederlandse rantsoenen doordat er maar weinig 
ronden geschikt zijn voor de maïsteelt.
Na twaalf weken bleek de melkproductie verder 
toegenomen te zijn tot 29,41 kilogram per koe 
per dag met 3,60 procent eiwit en 3,91 procent 
vet. De hoeveelheid drogestof daalde daarbij van 
22,92 naar 21,01 kilogram per koe per dag. Dat 
betekende een verbetering van de voerefficiëntie 
van 1,25 naar 1,41 kilogram melk per kilogram 
drogestof. Financieel leverde het 1,18 euro per koe 
per dag op door lagere voerkosten en meer melk-
opbrengsten. Leuke bijkomstigheid voor Robertson 
is de besparing op diesel van 40 procent.
Sinds kort maakt Coopon Cars ook gebruik van 
een speciaal ontwikkeld management controlesy-
steem. De mengvoerwagen is daarvoor uitgerust 
met een speciale sensor die het aantal omwen-
telingen van de peddels en de hoeveelheid voer 
registreert en dat doorgeeft aan een computer. Via 
internet gaat die informatie samen met het rant-
soen naar Keenan in Ierland. Via internet komt er 
dan een advies terug voor de volgorde van laden 
en de duur van het mengen. Volgens Keenan zorgt 
dat voor een nog homogener voer. Melkveehou-
ders moeten hiervoor een abonnementstarief 
betalen van 166 euro per maand. Op Coopon 
Cars verhoogde het de melkproductie naar 30,9 
kilogram per koe per dag en verlaagde het de 
hoeveelheid drogestof naar 20,7 kilogram per koe 
per dag.  
Jan Vos gaat op het bedrijf in Garnwerd ook tes-
ten met de peddelwagen. „De melkproductie in 
Groningen ligt al op een hoog niveau. Met onze 
voederconversie zitten we op 1,25 kilogram melk 
per kilogram drogestof. We willen zien of het naar 
de 1,30 zal gaan.”

ook alleen gaan doen, wanneer je de filosofie 
achter TMR deelt. Wie krachtvoerboxen te veel 
blijft gebruiken naast TMR zal geen voordelen 
behalen. Dezelfde soort argwaan kun je als 
melkveehouder ook richting de krachtvoer-
box hebben. In Nederland rekenen we model-
matig uit hoeveel een individuele koe nodig 

heeft. Gedurende de lactatieperiode schroeven 
melkveehouders het krachtvoer langzaam te-
rug. Daardoor daalt de hoeveelheid eiwit in 
het totale rantsoen sneller dan de hoeveelheid 
energie. De optimale verhouding tussen die 
twee trekt daardoor scheef, waardoor je juist 
meer vervetting krijgt.”
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