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‘De plus is niet de kostprijs, maar de productie en de gezondheid’

Bedrijfsomslag door voermengwagen
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Echte ruwvoereters van de koeien maken, dat is het doel van maatschap 
Breukink.

Jan Willem Breukink laadt ruwvoer in de voermengwagen met een shoveltje met dichte bek.

b e d r i j f sg eg eve n s

Vader Arie en zoon Jan Willem Breukink uit Brummen hebben 125 
stuks melkvee en een quotum van 1 miljoen kg. Op alle koeien worden 
vleesstieren gezet waarna de kalveren worden verkocht. Vaarzen met een 
verwachte lijst van 8.000 kg melk worden aangekocht. Grond: 58 hectare 
gras, 20 hectare snijmaïs, 10 hectare CCM. Productie: 8.000 kg melk met 
4,37 procent vet en 3,56 procent eiwit.

De komst van een 
voermengwagen 
zorgde bij maatschap 
Breukink uit Brum-
men voor een voer- én 
oogstomslag. Vaker 
maaien, meer hooi, 
eigen CCM en minder 
krachtvoer zorgden 
voor een betere ge-
zondheid en een ho-
gere melkproductie. 
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Melkveehouder Jan Wil-
lem Breukink pakt een 
handvol ruwvoer bij 

het voerhek, drukt het tussen 
zijn handen tot een bal en legt 
het op de grond. „Kijk”, laat hij 
zien. „Het drukt zichzelf weer 
uit elkaar. Vooral het hooi draagt 
daaraan bij. Zo hoort goed voer 
te zijn, al is het bij ons ook wel 
eens anders geweest. In de pens 
kan een dichte bal niet worden 
verwerkt.”  

Rendement van eigen land
Sinds 1 december 2008 voeren 
vader Arie en zoon Jan Willem 
Breukink uit Brummen met een 
voermengwagen. Dat het zo’n 
verschil zou gaan uitmaken voor 
hun werkwijze hadden ze toen 
nog niet gedacht. Bij de aankoop 
kregen ze een jaar lang gratis ad-
vies van onafhankelijk voerspe-
cialist Aart Malestein, vertelt Jan 
Willem.  „Het eerste waar hij over 
begon, was niet onze manier van 
voeren, maar onze manier van 
oogsten. ‘Bouw uit waar je goed 
in bent. Jullie hebben veel gras 
en maïs (88 hectare op 125 koei-
en zonder jongvee, red.), dus dat 
gaan we optimaliseren’, zei hij. 
Achteraf gezien was onze voer-
kwaliteit inderdaad niet goed. Al 
zagen wij dat toen niet zo.” 

Voor de aanschaf van de voer-
mengwagen voerden De Breu-
kinks, naast brokken in de voer-
box en wat losse balen hooi, al-
leen gras en maïs met een voer-
doseerwagen. Daarbij wilden 
ze een kuil met veel structuur. 

Maar door het late maaien ging 
het eiwitgehalte fors naar bene-
den. Terwijl gras juist een van de 
weinige eigen, en dus goedkope, 
mogelijkheden van eiwitaanvoer 
is. Daarom hebben ze dit jaar, op 
advies van Malestein, vijf keer 
in plaats van drie keer gemaaid. 
Om het gebrek aan structuur in 
het gras op te vangen, voeren ze 
per koe per dag 1 kg zelf geteeld 
hooi bij.

Een tweede vorm van meer 
rendement van eigen land bleek 
Corn Cob Mix (CCM), waarvan 
maatschap Breukink besloot 10 
hectare te gaan verbouwen. Een 
goede energiebron waardoor de 
krachtvoergift in de vorm van 
brokken omlaag kon. 

Minder krachtvoer
Naast de nieuwe manier van 
oogsten en ruwvoerverstrekking 
zijn de melkveehouders een an-
dere manier van krachtvoerbe-
rekening gaan gebruiken. Vorig 
jaar nog werd de verstrekking 
aangestuurd door de literlijst 
en werd na iedere melkcontrole 
de krachtvoergift bijgesteld. De 

koeien kregen tot 80 lactatieda-
gen 9 kg basisbrok, dat daarna 
aan de hand van de productielijst 
tot maximaal 10 kg werd opge-
voerd. Tot 100 dagen werd daarbij 
1 tot 1,5 kg eiwitbrok verstrekt. 

Nu baseren vader en zoon zich 
met een lactatievoertabel op het 
aantal lactatiedagen en heeft de 
productielijst nog maar weinig 
invloed. Alle koeien krijgen een 
basisrantsoen met energie voor 
22 kg melk. Hierin zit 0,04 kg mi-
neralen, 0,05 kg krijt, 1 kg hooi, 
2,5 kg CCM, 18 kg kuilgras en 15 
kg snijmaïs. Ook wordt zo’n 2,5 
kg eiwitbrokkruimels door het 
voer gemengd, afhankelijk van 
de mestdikte, de herkauwacti-
viteit en het ureumgehalte in de 
melk. De eiwitbrok in de voerbox 
is sinds de komst van de voer-
mengwagen geschrapt. 

Bovenop het basisrantsoen 
krijgen koeien in de lactatie tot 
tachtig dagen nog maar 7 kg ba-
sisbrok. Dat wordt van 80 tot 200 
dagen weer afgebouwd naar nul. 
„Vanaf 200 dagen moeten ze het 
dus weer doen met het basisrant-
soen. Willen ze meer melk geven, 
dan moeten ze dat uit het ruw-
voer halen. Dat is ons doel: echte 
ruwvoereters maken van onze 
koeien. Dat gaat prima, al valt 
bij de ‘luxere’ koeien met bijvoor-
beeld MRIJ- bloed de melk nu 
wel snel weg, waardoor ze risico 
op vervetting lopen. Daar moeten 
we in de toekomst nog  mee aan 
de slag. Een kwestie van selectie 
waarschijnlijk, want de Holsteins 
doen het er wel heel goed op.”

Productie en gezondheid
De aanschaf van een voermeng-
wagen is een flinke investering. 
Dat het voldoende rendement op-
levert, daarvan is de familie over-
tuigd. „Exacte cijfers komen pas 
aan het einde van het jaar. Maar 
we kunnen al wel zeggen dat het 

doel van de aanschaf, zelf kracht-
voedergewassen kunnen telen 
en het voer beter aanbieden zo-
dat het beter wordt opgenomen, 
wordt bereikt.” 
De Breukinks betalen nu 5 cent 
per kg melk aan krachtvoer, 1 
cent minder dan vorig jaar. „Al 
gaat die vergelijking niet goed 
op door de gedaalde krachtvoer-
prijzen. Sommigen kunnen het 
bovendien nog veel goedkoper, 
maar wij willen 8.000 liter onder 
de koeien houden. De belangrijk-
ste plus zit voor ons dan ook niet 
in de krachtvoerbesparing, maar 
in de toegenomen productie en 
gezondheid.” 

Vader en zoon hebben quotum 
bijgekocht terwijl ze hetzelfde 
aantal van 125 koeien houden. De 
dieren produceren 500 tot 600 kg 
per dier per jaar meer. Bovendien 
zijn de gehaltes met 4,37 procent 
vet en 3,56 procent eiwit rechtge-
trokken ten opzichte van 4,56 en 
3,56 vorig jaar, waardoor ze meer 
kunnen leveren, vertellen ze. Ver-
der komen ze minder probleem-
koeien tegen. „We zien minder 
witvuilers en hebben nu één koe 
met melkziekte gehad tegenover 
vijf vorig jaar. Ook de klauwge-
zondheid is verbeterd. Hadden 
we het hele jaar door bij zo’n 10 
procent van de dieren Haarworm, 
dit jaar heb ik nu pas twee koeien 
ontdekt die er last van hebben.” 
Tot slot is de tussenkalftijd met 
25 dagen verkort naar 375 dagen.

Waar al deze verbetering pre-
cies naar te herleiden zijn, is 
moeilijk te zeggen, vertelt Jan 
Willem. „Het is het totaalplaatje. 

We oogsten anders. Er zijn wei-
nig voedingsovergangen meer. 
Ze worden wel geweid, maar bin-
nen hebben ze het hele jaar het-
zelfde constante rantsoen voor 
hun neus waarin ze minder kun-
nen uitzoeken en waardoor ze 
een optimale vertering bereiken. 
Bovendien is de hooiverstrekking 
veel beter. Vroeger stond er een 
baal in de hoek waar ze af en toe 
aan plukten. Nu wordt het hooi 
mee gemengd waardoor ze netjes 
een kilo per dag opnemen.”

Eeuwige vooruitgang
Opstartproblemen hadden de 
melkveehouders niet met het 
nieuwe voersysteem. „Alleen de 
muur van de voorgevel heeft een 
knal gehad. Terwijl we nota bene 
met z’n tweeën op de trekker za-
ten”, lacht vader Arie.

De maatschap is duidelijk te-
vreden over de nieuwe manier 
van voeren. Al benadrukken 
ze dat hun manier niet heilig 
is. „Ook op het gebied van voer 
blijven er altijd nieuwe inzichten 
ontstaan. Vroeger kregen koeien 
eerst een lading maïs om ’s mid-
dags in de wei een lading gras 
te eten. Ze scheten de muren 
eruit, maar we wisten niet beter. 
Wie weet wat er in de toekomst 
nog weer aan inzichten wordt 
gewonnen. We hebben in ieder 
geval geleerd dat een goede start 
niet begint bij het voorhek, maar 
al bij de oogst. Oogsten is een 
topprestatie. Alleen dan kunnen 
de koeien ook een topprestatie 
leveren.” 


