
Internationaal weten-
schappelijk onderzoek
“Keenan stelde professors van uni-

versiteiten in de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië aan het werk voor
het wetenschappelijk onderzoek. De
buitenlandse grondslag van het on-
derzoek wordt verklaard door het feit
dat er wel cijfermateriaal van veebe-
drijven uit de Benelux voorhanden is,
maar dat dit te beperkt in omvang is
om statistisch zaken aan te tonen”,
kadert de heer Wennemars het uitge-
voerde onderzoek. “Belangrijk hier is
dat de boerenervaring, namelijk dat
de manier van voer mengen en vers-
trekken een invloed heeft op de pro-

De heer Dick Wennemars, in de
dagdagelijkse praktijk zelf
melkveehouder én Keenan-im-

porteur voor de Benelux, doet ons het
verhaal. Hij ervaart vanuit de prak-
tijk als landbouwer dat de manier
van voer mengen wat uitmaakt voor
de gezondheid en de prestaties van de
koeien. Hij geeft toe dat dit verhaal
niet steeds makkelijk uit te leggen en
te accepteren is. Maar de basisge-
dachte ligt hem in het feit dat koeien
herkauwers zijn en dat structuur in
het voedsel dan ook zeer belangrijk is.
Keenan brengt dit verhaal onder in
de naam ‘Mech-fiber’.

Peddelmenger
De Keenan voermengwagen mengt

rustig door middel van een peddel-
mengbeweging (peddels draaien rond
een horizontale as) op een rustige ma-
nier alle grondstoffen. De vezellengte
en de effectieve structuur worden be-
houden. Dit doordat de peddelmenger
het voer constant zachtjes optilt en
door de zwaartekracht terug laat val-
len. Tijdens het mengproces treedt er
dus geen druk op het voer (of de ve-
zels) op. Keenan stelt dat dit resultaat
met een verticale mengvijzel niet be-
haald kan worden.

De peddelmenger is tevens geschikt
om goed kleine voerporties te mengen
voor beperkte diergroepen, bv. droog-
staande koeien, jongvee, kleine vlees-
veegroepen,... De heer Wennemars
legt uit dat Keenan niet enkel een ‘ij-
zeren voermengwagen’ wil verkopen.
De fabrikant koppelt bij aanschaf
van een voermengwagen heel bewust
voeradvies voor iedere gebruiker. Dit
valt onder de noemer ‘Physical Nutri-
tion’. “Keenan wil als het ware meer
zijn dan een ijzersmid en heeft als fa-
brikant zo ook dierenartsen en voe-
dingsadviseurs in dienst, waardoor
diverse kennis vanuit verschillende
insteek wordt verzameld.

Dick Wennemars refereert in zijn
uiteenzetting naar de demo’s met
voermengwagens die vorig jaar op
verschillende plaatsen in Vlaanderen
werden gehouden. De resultaten hier-
van toonden aan dat de Keenan voer-
mengwagen in staat was een luchtige
en homegene mix van het voer te ma-
ken.“Alleen spijtig dat het onderzoek
hier aan het voerrek gestopt is”, legt
Dick uit. “Een oude boerenervaring
geeft aan dat de manier van voer ver-
strekken (wijze van voer mengen) een
invloed heeft op de penswerking van
een dier en op de efficiëntie waarmee
het dier met zijn voer kan omgaan.”

ductie van het dier, nu wetenschappe-
lijk onderbouwd is”, legt Dick uit.
Concreet laten de onderzoeksresulta-
ten zien dat de voerefficiëntie met 15
tot 30 procent toenam als er voer ver-
strekt werd met een 6-peddel voer-
mengwagen van Keenan in combina-
tie met hun strategisch voeradvies. De
melkproductie kan stijgen met 1 tot
2,5 liter met een kilo droge stof per
koe per dag minder. Dick legt uit dat
dit weerspiegeld kan worden naar
vleesvee, alleen heeft men hier met
een andere tijdsinterval te maken en
duurt het langer om resultaten te me-
ten. Het gevoerde onderzoek bracht
niet alleen aan het licht dat er meer
melkproductie kan zijn met minder

voeropname, ook verbeterde de dier-
gezondheid.

Milkbar
Naast import voor de Benelux van

de Keenan voermengwagens wordt
ook de verdeling van de Milkbarpro-
ducten verzorgd. Voornamelijk Dick
Wennemars echtgenote, Reineke, is
hiermee actief. Net als haar man,
blijkt ook Reineke sterk bekommerd
om het welzijn en de voeding van
koeien.

Reineke Wennemars geeft aan op
zoek te zijn geweest naar een drink-
systeem voor de kalveren van het ei-
gen bedrijf. Een drinkautomaat paste
niet bij haar en graag had ze dat zo-
wel zijzelf als medewerkers de kalve-
ren konden zien wanneer ze gevoed
werden. Op de Duitse Eurotier vak-
beurs kwam ze dan vorig jaar in con-
tact met de producten van Milkbar.
Een drinkbak werd op het eigen be-
drijf uitgetest en deze goede ervarin-
gen leidden mee tot het verdelen van
deze producten op de Benelux markt.

De Milkbartoepassingen worden
geassocieerd met een natuurlijke voe-
ding.Van nature neemt het jonge kalf
langzaam melk op, de specifieke
Milkbarspeen bootst dit na door de
kleine doorsnede waarlangs de melk
loopt. Door deze speciale speen op de
juiste hoogte (60-70 cm) te positione-
ren wordt de natuurlijke houding van
het kalf tijdens het drinken nage-
bootst. Dit feit in combinatie met de
moeite die het kalf moet doen om te
drinken zorgt ervoor dat er veel
speeksel wordt gemaakt. In het
speeksel zitten enzymen die ervoor
zorgen dat de rauwe melk gestremd
wordt. De rauwe melk komt dus niet
zomaar in de spijsvertering, maar
wordt mede gestremd in de lebmaag,
waardoor gezondheidsproblemen o.a.
diarree, longproblemen of energiete-
kort worden voorkomen. Door het
langzame zuigen en de speekselont-
wikkeling wordt een tweetal liter
melk op vier minuten tijd op de juiste
manier door het lichaam opgenomen.
“Met dit systeem staan we kort bij de
natuur”, legt Reineke uit.“Na het zui-
gen van de melk met de snuit om-
hoog, kan het kalf water drinken of
eten opnemen met de snuit naar be-
neden, juist zoals in de natuur ge-
beurt”. Ook deze manier van voer
verstrekken heeft een invloed op de
diergezondheid. De kalveren zijn vi-
taler en gezonder met een mooi glan-
zende vacht.

Meer info: www.wennemars.nl ●

Nieuws van maatschappijen

Met Keenan en Milkbar producten

Doordacht koeien en kalveren voederen
Voermengwagenfabrikant Keenan is een apartere speler op
de markt van voermengwagens. Ten opzichte van de meer be-
kende verticale en horizontale mengvijzelsystemen, zweert de
fabrikant bij zijn ‘peddelmengsysteem’. Keenan verkondigt
reeds lang dat dit principe voor toegenomen productie en
diergezondheid zorgt. Recent werd deze stelling door onaf-
hankelijk onderzoek wetenschappelijk onderbouwd en door
een internationale persdag gecommuniceerd.

De peddels rond een horizontale as.

Dankzij het peddelmengsysteem van de Keenan voermengwagen, wordt de
structuur van het voedsel niet beschadigd, wat zijn weerslag heeft op de

dierlijke productie en gezondheid.

De Milkbarproducten bootsen de
natuurlijke houding van het kalf na
tijdens het drinken van melk, wat

diverse voordelen oplevert.
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