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Mariska BloeMBerg-van der Hulst

Hielke en Sietse van der Meulen 
willen in tien jaar groeien van 60 
naar 100 koeien. Met de bouw van 
drie Flexstallen overbruggen ze die 
periode. ‘Daarna komt er een nieuwe 
ligboxenstal.’

Het verzorgen van het vee in drie 
aparte Flexstallen én de oude lig-
boxenstal vraagt wellicht meer tijd. 
Maar dat hebben de broers Van der 
Meulen, die samen met hun moeder 
in maatschap zitten, er graag voor 
over. ‘Deze tijdelijke huisvesting is 
een aantrekkelijke en betaalbare 
optie’, legt Hielke uit. ‘En over tien 
jaar verkopen we de bovenbouwcon-
structies weer. Dan plaatsen we een 
nieuwe ligboxenstal.’

Het melkveebedrijf in Friesche-
palen is sinds enkele maanden ver-
rijkt met een kalverstal van de firma 
FleXstal. De broers bouwden de stal 
zelf. Deze bestaat uit een thermisch 
verzinkte buisconstructie met daar-
over een zwaar doek (polyethyleen). 
Het doek heeft een levensduur van 
minimaal twintig jaar. De stal is tien 
meter lang, acht meter breed en bijna 
vijf meter hoog. De veehouders zijn 
enthousiast: ‘Er is veel ruimte, lucht 

en licht. De kalveren staan op het 
stro, dat is een mooi gezicht.’ 

Binnenkort gaan de broers ook 
een onderkelderde Flexstal bouwen 
voor pinken. De stal wordt achttien 

meter lang en acht meter breed. Later 
volgt nog zo’n zelfde stal voor de dro-
ge koeien. Sietse schat de kosten voor 
de onder- en bovenbouw, inclusief 
inrichting, op 55.000 euro per stal. De 

kalverstal kostte hen inclusief beton-
nen vloer en inrichting 15.000 euro. 
‘Op deze manier kunnen we geleide-
lijk groeien, maar beheersen we toch 
de kosten.’

‘Langzaam groeien met Flexstal’

Sietse van der Meulen: ‘De kalverstal kostte ons 15.000 euro, inclusief inrichting.’ Foto: Marten Sandburg

‘Meer melk met vruchtbare koe’
Pieter stokkerMans

De vruchtbaarheid van de melk-
veestapel is beter in de vingers te 
krijgen met behulp van kengetallen 
uit de Verenigde Staten, stelt dieren-
arts Bas Simons van Dierenkliniek 
Wolvega. 

Door de focus op melkproductie 
en melkprijs wordt vruchtbaarheid 
uit het oog verloren, met een toename 
in tussenkalftijd als gevolg, vertelde 
Simons woensdag in Lemmer tijdens 
een thema-avond van Dierenkliniek 
Wolvega, Dierenartsenpraktijk Zuid-
West Friesland en Agrifirm.

Toch is vruchtbaarheid niet onbe-
langrijk, zo rekende hij voor: ‘Aan 
het eind van de lactatie is de dag-
productie immers fors lager dan aan 
het begin. Een vermindering van het 

gemiddelde aantal lactatiedagen van 
tien dagen, levert gemiddeld 1 kilo 
meer melk per koe per dag op. Ook in 
het kader van fosfaatrechten zou een 
dergelijke optimalisatie goed pas-
sen. Aan het eind van de lactatie kost 
iedere kilo melk meer onderhouds-
voer dan in het begin.’

eye 4 dairy
Als dierenarts is Simons betrok-

ken bij het Eye 4 Dairy-project. Dit 
project werkt rond vruchtbaarheid 
met het programma van de Dairy 
Data Warehouse. Het werkt met Ame-
rikaanse kengetallen. ‘Die geven een 
actueel inzicht in de situatie rond 
vruchtbaarheid, je kunt tijdig sturen’, 
stelt Simons.

Bij de Amerikaanse vruchtbaar-
heidscijfers draait het om drie ele-

menten: de insemination rate, de 
conception rate en de pregnancy 
rate. De insemination rate geeft aan 
hoeveel van alle dieren binnen bij-
voorbeeld 80 dagen tochtig worden 
gezien en geïnsemineerd. Dit geeft 
zo ook het aantal gemiste dieren aan, 
die niet tochtig zijn gezien.

De conception rate geeft aan hoe-
veel procent van de inseminaties tot 
een dracht leidt. De pregnancy rate 
is een combinatie van beide kenge-
tallen, het geeft aan hoeveel procent 
van de koeien drachtig zijn geworden 
ten opzichte van de koeien die bin-

nen de periode tochtig gezien hadden 
kunnen worden.

Deze kengetallen brengen het 
zwakke punt op vruchtbaarheidsge-
bied in beeld, legt Simons uit. ‘Ziet 
een ondernemer onvoldoende dieren 
tochtig, gebruikt hij de verkeerde stie-
ren, wordt op het verkeerde moment 
geïnsemineerd of is de voeding niet 
goed genoeg? Zo kan een stappentel-
ler de tochtsignalering verbeteren.’

Simons begeleidt Eye 4 Dairy-stu-
diegroepen. Hierbij krijgen onderne-
mers maandelijks actuele kengetal-
len die binnen de studiegroep worden 
bekeken. Dat geeft veel ondernemers 
een extra drive. ‘Je moet hier uitein-
delijk mee aan de slag. Veel melkvee-
houders krijgen te veel kengetallen, 
waardoor ze door de bomen het bos 
niet meer zien.’

n aandacht verslapt

n Kilo melk per dag

n Snel ingrijpen

Meer nieuws: bezoek onze site

Zuivelnoteringen stijgen
alle zuivelnoteringen stijgen deze week, 
meldt Zuivelnl. de prijs van verse boter 
stijgt met 5 euro naar 267 euro, waar vol 
verstuivingsmelkpoeder met 9 euro stijgt 
naar 207 euro. Mager melkpoeder extra 
kwaliteit gaat van 167 naar 169 euro 
en de veevoervariant van 152 naar 157 
euro. Weipoeder klokt 56 euro tegen 54 
euro vorige week. alle zuivelnoteringen 
zijn per 100 kilo af fabriek, exclusief btw.

Helft Britse boeren stopt
Bijna de helft van de Britse melkvee-
houders overweegt te stoppen. dat blijkt 
uit een enquête van de royal associ-
ation of British dairy Farmers (raBdF) 
onder tweehonderd melkveehouders. 
groot-Brittannië telt ongeveer vijfdui-
zend melkveebedrijven. verder blijkt 
dat 45 procent van de resterende helft 
de uitbreidingsplannen die er waren, 
in de wacht heeft gezet. Het zijn vooral 
bedrijven met een jaarrond afkalvende 
veestapel en een level-profiel contract 
die weinig heil in de toekomst zien.

Meer haemonchose
uit contacten van gd veekijker kleine 
Herkauwers met het veld blijkt dat 
Haemonchus contortus oftewel rode leb-
maagworm deze zomer regelmatig voor 
problemen heeft gezorgd. in het voorjaar 
werd haemonchose al vroeg vastgesteld 
bij schapen. de maagdarmwormziekte 
veroorzaakt vooral in de zomermaanden 
problemen bij opgroeiende lammeren. 

Romijn opent koeientuin
voorzitter kees romijn van lto-vak-
groep Melkveehouderij heeft dinsdag 
de eerste koeientuin van nederland 
geopend. deze tuinstal staat op het 
biologisch melkveebedrijf van Chris 
Bomers in groenlo. romijn sprak bij de 
opening over sterk ondernemerschap 
van veehouders en het maatschappelijk 
gewenst en gewaardeerd worden. Hij 
roemde de innovatiekracht van de zui-
velsector, al komt dat volgens hem niet 
vanzelf. de vakgroepvoorzitter typeerde 
het innovatieproces van idee en concept 
en tussentijdse verbeteringen tot en met 
het praktijkklaar maken een kwestie van 
‘intelligent vooruitstruikelen’.

Overname mestvergisters
de mestvergisters op de dairy Campus 
in leeuwarden zijn sinds 1 juli eigendom 
van Biogas leeuwarden. Begin 2016 
worden de gerenoveerde installaties in 
gebruik genomen. dairy Campus levert 
de koeienmest en neemt digestaat af. 

Sikke, Tine en zoon Jens Breeuwsma, 
oorspronkelijk uit het Friese Tyt-
sjerk, hebben in hun nieuwe thuis-
land een topprestatie behaald. Hun 
koe Funkis 1018 is Deens recordhou-
der melkproductie.

De Funkis-dochter was al aanwe-
zig, toen de Breeuwsma’s in 2002 het 
bedrijf in Skærbæk in Zuid-Jutland 
betrokken. Inmiddels heeft ze op 
zestienjarige leeftijd een levenspro-
ductie van 185.176 kilo melk behaald. 
Daarmee is ze uitgeroepen tot de 
nieuwe Deense recordhouder levens-
productie.

Volgens Sikke Breeuwsma blijft 
het daar niet bij. ‘De gezonde dame 
geeft nog iedere dag 40 kilo melk’, 
vertelt hij trots.

Overigens weet de familie wat 

levensduur is. De veestapel van 450 
koeien heeft al vijftien koeien voorge-
bracht met een levensproductie van 
meer dan 100.000 kilo melk. Zeven 
koeien behaalden in de afgelopen 
twaalf maanden deze mijlpaal.

Keld Christensen, van de Hol-
steinafdeling van kenniscentrum 
Seges, is enthousiast over deze pres-
tatie: ‘De Breeuwsma’s zijn goede 
managers op het Holstein-gebied, 
waardoor ze gemakkelijk koeien oud 
kunnen laten worden.’

Hij stelt daarbij dat levensduur en 
economie hand in hand gaan: ‘Oude-
re koeien produceren tussen de 2.000 
en 4.000 kilo meer melk dan jonge 
dieren. Daarbij is een oudere koe ren-
dabel, omdat de opfokkosten over 
meer liters melk zijn te verdelen. Ook 
kun je met minder vervanging toe.’

Funkis topt in Denemarken

5x10m vanaf  € 43 

6x10m vanaf  € 51 

8x10m vanaf  € 68 

8x15m vanaf  € 102 

9x10m vanaf  € 76 

9x11m vanaf  € 99 

9x15m vanaf  € 114 

10x10m vanaf  € 85 

10x12m vanaf  € 102 

10x15m vanaf  € 128 

12x15m vanaf  € 153 

14x16m vanaf  € 190 

15x16m vanaf  € 204 

15x18m vanaf  € 230 

10x20m vanaf  € 170 

10x30m vanaf  € 255

9m vanaf € 22,50 per set

11m vanaf € 23,50 per set

13m vanaf € 24,50 per set

15m vanaf € 25,00 per set

18m vanaf € 26,00 per set

20m vanaf € 27,00 per set

25m vanaf € 29,00 per set

30m vanaf € 31,50 per set

35m vanaf € 34,00 per set

40m vanaf € 40,00 per set

Zandslurf leeg 100x25 cm met sluitkoord en handgreep vanaf € 0,70

Zandslurf leeg 100x27 cm met sluitkoord en handgreep vanaf € 0,70

Zandslurf leeg 120x27 cm met sluitkoord en handgreep vanaf € 0,75

Zandslurf gevuld 100x27cm - ca. 19 kg vanaf € 1,90 

Grindslurf gevuld 100x27cm - ca. 19kg vanaf € 1,90 

Zware kwaliteit
kuilkleden

Grindslurven 
en zandslurven 

Oerdegelijke RVS spanbanden 220 gram 
per m² ook originele 
nicosil-kuilkleden 
verkrijgbaar!

Leeg 
of gevuld 
met zand/grind

Zandslurf leeg 100x25 cm met sluitkoord en handgreep vanaf € 0,70

Zandslurf leeg 100x27 cm met sluitkoord en handgreep vanaf € 0,70

Zandslurf leeg 120x27 cm met sluitkoord en handgreep vanaf € 0,75

vanaf € 1,90 

vanaf € 1,90 

Leeg 
of gevuld 
met zand/grind

Geleverd 
compleet met 
bevestigings-
materiaal

verkrijgbaar!

Vandaag 
besteld = morgen in 

huis

Goed spul voor ‘n scherpe prijs!

Zware kwaliteitZware kwaliteit

Goed spul voor ‘n scherpe prijs!

Bestel online via 
www.fvr-trading.nl

 of bel 0318 - 74 21 44 


