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Aan de leden en afnemers 
 

De vakanties zijn weer voorbij en de graanoogsten zijn op het moment van 
schrijven in volle gang. Als u dit leest zal het meeste graan alweer in de 
schuur zijn opgeslagen. De opbrengsten van graan waren niet verkeerd en 
toch laat dit weinig beweging in de grondstoffenmarkt zien.  
Door de financiële crisis wordt er massaal in grondstoffen belegd en de 
prijzen structureel gehouden.  
Spraken we in het voorjaar over een ongekend tekort aan neerslag. Nu 
hebben we de schade weer helemaal ingehaald met alle gevolgen van 
dien. Laten we hopen op een mooie nazomer, zodat dan alles toch nog 
goed van het land kan komen. 
 
Grondstofprijzen 
De graanoogsten laten op zich goede opbrengsten zien. Toch zijn de grote 
oogsthoeveelheden uitgebleven. Daarbij komt de crisis op de financiële 
markten en beurzen. Beleggers kiezen er steeds meer voor om te 
beleggen in veiligere markten zoals de grondstoffenmarkt. Daardoor komt 
er nog steeds geen structurele daling van de grondstoffen in zicht. Elk 
moment van daling wordt er weer massaal door handelaren gekocht en 
weten ze de prijzen structureel hoog te houden.  
De volgende mogelijke prijsdaling wordt pas, als deze zal komen, met de 
maïsoogst in oktober mogelijk verwacht. 
De bijproducten zijn wel in prijs gedaald, maar doordat de prijzen van de 
granen en soja-producten nog boven het huidige inkoop niveau liggen, 
zullen de mengvoerprijzen de komende weken gelijk blijven. 
 
Zakgoedbestellingen 
Zoals u wellicht al weet, bezorgen wij zakgoedbestellingen vanaf 200 kg in 
onze regio zonder aanvullende bezorgkosten. Om dit efficiënt te laten 
verlopen hebben wij 3 zakgoedrondes, namelijk: 
 

• Haarle 

• Heeten 

• Lettele Averlo 
 
Om u er aan te herinneren, dat wij weer bij u in de buurt komen was er 
altijd al de mogelijkheid, dat wij u bellen zodat u de bestelling kan 
doorgeven. Daar is met ingang van september een mogelijkheid bij 
gekomen. Wij kunnen u dan ook aan het begin van de week een 
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herinneringsmail sturen, dat aan het eind van de week in uw regio het 
zakgoed wordt rond gebracht. Indien u deze herinneringsmail op prijs stelt, 
hoeft u alleen maar uw email adres door te geven. Het makkelijkst gaat 
dat door even een mailtje te sturen naar Annelien Nooteboom, (email 
adres: a.nooteboom@zuidoostsalland.nl). U krijgt dan aan het begin van 
de betreffende week een herinneringsmail. U kunt dan de bestelling 
telefonisch, per fax of per email aan ons doorgeven. De bestelling zal dan 
op de donderdag of vrijdag bezorgd worden. 
Hierdoor kunnen wij uw zakgoedbestelling efficiënt verwerken en daarmee 
de kosten voor ons en dus ook voor u, laag houden. 
 
Open dag 
Op 15 juli is de open dag bij de manege van de familie Reilink geweest. 
De opkomst was overweldigend. Terugkijkend een heel geslaagde dag. 
Een woord van dank aan de familie Reilink voor de gastvrijheid is hier 
zeker op zijn plaats. Wij wensen hen veel succes met hun bedrijf. 
 
Brandblusser keuring 
In november gaan wij in Haarle en Heeten een brandblusserkeur ochtend 
houden. U kunt dan bij ons langs komen om uw blusser tegen een scherp 
tarief te laten keuren of indien nodig te laten vervangen voor een nieuwe 
brandblusser. Door dit centraal te organiseren, kan dit voor een veel 
gunstiger tarief, dan dat u iemand bij langs moet laten komen. In het kader 
van de brandveiligheid en omgevingsvergunning bent u verplicht uw 
brandblussers te laten keuren. 
 
Vakantieperiode 
De vakanties zijn weer voorbij. Door de lagere bezetting kan het zijn 
geweest, dat u soms iets langer moest wachten. Wij hebben getracht de 
verdeling van de vakanties zo goed mogelijk te regelen, zodat u als klant 
er het minste van merkt. Mocht u er hinder van hebben ondervonden, 
onze excuses voor het eventuele ongemak. 
 
 
Hans Verheul 
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Halfjaar cijfers MelkVeeExpert (MVE) 
 
We hebben in onderstaande tabel de cijfers verwerkt van MVE over het 
eerste halfjaar van 2011. Ter vergelijking hebben wij ernaast ook het 
eerste half jaar van 2010 en het hele jaar 2010 neergezet. 
 
 1

e
 halfjaar 
2011 

1
e
 halfjaar 
2010 

Heel 
2010 

   Gemiddelde 

Aantal    

Melkgevende koeien (aantal) 73 76 72 

Melkkoeien (aantal) 82 86 82 

Koe/dag  
 

  

Melk (kg) 27,1 27,4 26,8 

Vetgehalte (%) 4,53 4,56 4,53 

Eiwitgehalte (%) 3,55 3,57 3,58 

Vet- & eiwitgrammen (g) 2185 2231 2178 

Krachtvoer (kg
2
) 6,2 6,5 6,3 

Krachtvoer* (kg
2
) 6,7 7,0 6,8 

100 kg mm    

Krachtvoer (kg
2
) 21,2 21,7 21,9 

Krachtvoer* (kg
2
) 22,9 23,7 23,6 

Melkgeld (€) 33,39 27,00 30,81 

Krachtvoeders (€) 5,35 4,23 4,43 

Bijproducten (€) 0,24 0,21 0,21 

Voerkosten* (€) 5,59 4,44 4,65 

Saldo (melk-voer) (€) 27,80 22,56 26,16 

De gepresenteerde financiële kengetallen zijn excl. BTW 
2: Kengetallen omgerekend naar 940 VEM 
3: Werkelijke kilogrammen (bijproducten teruggerekend naar 880 g DS/kg) 
*: Inclusief bijproducten 

 
Zoals uit de tabel is af te lezen valt eerst op dat de productie  (kg melk en 
gehalten) wat lager is. Ook het krachtvoerverbruik is wat lager geworden.  
Het financiële plaatje is wel een stuk gunstiger: de krachtvoerkosten zijn 
wel ruim 1 cent per kg melk hoger, echter de melkprijs is ook ruim 6 cent 
hoger dan de eerste helft van vorig jaar. Het melk-voer saldo is daardoor 
uiteindelijk ruim 5 cent beter per kg meetmelk. 
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Reductie antibioticumgebruik in de melkveehouderij 
 
Schothorst Feed Research heeft een actueel bericht rondgestuurd over de 
reductie van antibioticumgebruik in de melkveehouderij. Hieronder vindt u 
een weergave van dit bericht. 
 
De minister van EL&I heeft gesteld dat het antibioticumgebruik in 2011 
met 20% en in 2013 met 50% gereduceerd moet zijn t.o.v. 2009. Deze 
reductie is in ieder geval voor het melkvee een behoorlijk ambitieuze 
doelstelling. Om dit op een goede wijze te doen is een onafhankelijk 
toezichthoudend instituut, de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) 
opgericht die normen definieert voor een verantwoord antibioticumgebruik. 
De SDa heeft adviezen neergelegd over een kwalitatieve en kwantitatieve 
aanpak. Voor wat betreft de kwantitatieve aanpak heeft de SDa op 1 juli jl. 
een streefwaarde gepubliceerd voor antibioticumgebruik in de veehouderij.  
 
Deze streefwaarde is een getal dat wordt berekend in twee stappen, en 
dat wordt uitgedrukt in dagdoseringen per dierjaar. Stap 1 van de 
berekening is het omzetten van de hoeveelheden van toegepaste 
middelen in milliliter of gram naar behandelbare kilogrammen. Dit getal 
wordt vervolgens gedeeld door het totale gewicht aan dieren op een 
bedrijf, op basis van een verondersteld gemiddeld gewicht van de dieren. 
Voor een berekening van de dierdagdosering per bedrijf wordt gebruik 
gemaakt van de registratie van aangeschafte antibiotica per bedrijf en een 
rekentool van het LEI (www.lei.wur.nl/antibiotica). 
 
Het gemiddelde gebruik van antibiotica op melkveebedrijven was in 2009 
5,8 dagdoseringen per dierjaar. Hiervan werden 3,4 dagdoseringen in het 
uier toegediend, waarvan 68% droogzet antibioticum betrof. Het 
gemiddelde  gebruik op vleeskalverbedrijven was in 2009 30 
dagdoseringen per dierjaar.  
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De streefwaarden die vastgesteld zijn voor de melkvee en kalverensector 
zijn: 
 

 
Streefwaarden branchniveau 

(in dd/dj) 

Kritische grenswaarden 
individuele bedrijven 2011 

(in dd/dj) 

 2009 
(referentie) 

2011 
Signalerings-

waarde 
Actie-

waarde 

Melkvee 5,8 4,6 8 11,5 

Kalveren 30 24 36 48 

 
De signaleringswaarde is in deze tabel het niveau waarbij het antibioticum 
gebruik nadere aandacht vraagt. Bij deze waarde verdient het aanbeveling 
om maatregelen te treffen met betrekking tot het antibioticumgebruik. De 
actiewaarde is het niveau waarbij direct maatregelen moeten worden 
genomen. In Denemarken is voor deze waarden een systeem met gele en 
rode kaarten geïntroduceerd. Bij een gele kaart krijgt men een 
waarschuwing en bij een rode kaart een sanctie. In Nederland zijn nog 
geen sancties bekend. Om deze waarden op een goede wijze te bereiken 
is een weloverwogen inzet van antibiotica en een goede registratie nodig. 
In Denemarken hebben dierenartsen daarvoor een speciaal bedrijfs-
begeleidingssysteem ontwikkeld. Hier worden alle koeien in de eerste 
periode na afkalven wekelijks gecontroleerd op afwijkingen op 
gezondheidsniveau. Daarmee wordt de aandacht meer op preventief dan 
op curatief werken gevestigd. Ook in Nederland zijn er al dierenartsen die 
op deze wijze de begeleiding van melkveebedrijven ter hand nemen. Dit 
“Deense systeem” is momenteel vooral geschikt voor de grotere bedrijven. 
Voor wat kleinere bedrijven dient er waarschijnlijk nog een aanpassing op 
dit systeem te komen. 
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Meten is weten, zeker bij het klimaat 
 
Het is geen overbodige luxe om regelmatig een aantal punten in het 
klimaat van een varkensstal te controleren. Meestal gebeurt dit pas 
als er problemen bij de dieren zijn. Het is echter beter te voorkomen 
dan te genezen. Het gezegde meten is weten gaat zeker ook bij het 
klimaat in de varkensstal op. 
 
Juist met het groter worden van de bedrijven en het werken met meer 
mensen op een bedrijf maakt dat er makkelijker fouten insluipen. Minimaal 
een jaarlijkse controle is zeker aan te raden. Daarnaast zou er per bedrijf 
een checklist opgesteld moeten worden. Hierbij kunt u denken aan het 
bijhouden van meterstanden van gas, water en elektriciteit. Schoonmaken 
van afzuigkokers, controleren van instellingen in de klimaatcomputer, enz. 
Bij een klimaatcheck kan er van alles gemeten en gecontroleerd worden. 
Verschillende punten zijn slechts momentopnames. Wat is zinvol om te 
meten en wat voegt weinig of niets toe of leidt misschien tot de verkeerde 
conclusies? 
 
Temperatuur 
Het meest simpele om te meten is de temperatuur en 
toch gaat hiermee ook veel fout. Op het kleine pinnetje 
dat in de stal hangt wordt in principe alles geregeld. 
Als deze niet de juiste temperatuur aangeeft of op de 
verkeerde plaats hangt, kan dit grote gevolgen hebben 
voor de gehele klimaatbeheersing in de stal. Het is van 
belang dat de temperatuurvoeler de juiste temperatuur 
aangeeft. Een afwijking van 1 ºC lijkt weinig, maar in 
combinatie met een bandbreedte van 5 ºC wordt er toch 20% te veel of te 
weinig geventileerd, afhankelijk van een afwijking naar boven of naar 
beneden. 
 
Het controleren van een temperatuurvoeler lijkt een eenvoudig karweitje, 
maar toch kunnen hier ook missers mee gemaakt worden. 
 

− Het te gebruiken meetapparaat moet luchttemperatuur meten. Een 
infrarood-temperatuurmeter is hiervoor niet geschikt. Deze meet 
oppervlaktetemperatuur en verschillende materialen hebben een 
verschillende uitstralingstemperatuur. 
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− Het meetapparaat beter niet gebruiken in combinatie met 
luchtvochtigheid of luchtsnelheid. De temperatuurmeting van een 
dergelijk meetapparaat is namelijk erg traag. 

− Het te gebruiken meetapparaat moet uiteraard geijkt zijn en elk jaar 
geijkt worden. Dikwijls komen we metingen tegen van apparaten die 
niet juist meten. 

− De plaats van meten kan invloed hebben op de meting. Als 
bijvoorbeeld bij deurventilatie de temperatuurvoeler hangt, kan deze 
niet juist gecontroleerd worden. Er is dan namelijk veel te veel 
wisseling in temperatuur. Vóór controle de voelers uit de luchtstroom 
hangen is dan een eerste vereiste. 

− In de meeste klimaatcomputers kan een afwijking op de 
temperatuurvoeler gecorrigeerd worden. Dit gebeurt ook nogal eens 
verkeerd. Er wordt bijvoorbeeld naar beneden gecorrigeerd, terwijl dit 
juist naar boven moet of andersom. Een temperatuurvoeler gaat 
meestal afwijken doordat er vocht in gekomen is. Een afwijking van 
enkele graden in een voeler vol met vocht is geen uitzondering. Een 
temperatuurvoeler moet dus altijd zo opgehangen worden dat er geen 
vocht in kan komen. 

− Een natte voeler moet men niet controleren. Als deze nat is verdampt 
er water waardoor de voeler altijd een lagere temperatuur aangeeft 
dan het werkelijk is. 

 
De plaats van de temperatuurvoeler is heel belangrijk voor een goed 
functionerend stalklimaat. Deze moet altijd de temperatuur meten, zoals 
het bij de dieren is en moet sowieso nooit in of dichtbij de binnenkomende 
luchtstroom hangen. Zie hiervoor ook de leaflets van verschillende 
luchtinlaatsystemen van het Klimaatplatform. 
 
Kooldioxide 
Ook het meten van kooldioxide is een simpele meting. Het 
kooldioxidegehalte in een stal zegt iets over het ventilatieniveau en 
eventueel de luchtverdeling. Kooldioxide meten is alleen zinvol als er op 
minimum geventileerd wordt. Het moet dan dus in de stal kouder zijn dan 
de ingestelde temperatuur. Bij deze ventilatiestand moet het 
kooldioxidegehalte niet boven de 3.000 ppm (of 0,30 vol %) komen. Het 
ventilatieniveau is dan te laag waardoor er onvoldoende vocht en 
schadelijke gassen afgevoerd worden. Met name het vocht geeft dan een 
bedompt klimaat en is nadelig voor de dieren. Vriest het echter flink en is 
dus de buitenlucht heel droog, dan zien we dat een hoger 
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kooldioxidegehalte niet nadelig is. Het is dan veel minder vochtig in de 
stal. Het kan dus een overweging zijn om op hele koude dagen het 
minimum ventilatieniveau nog iets te verlagen. Een kooldioxidemeting blijft 
uiteraard een momentopname en is in principe niet nodig als het 
minimumventilatie is ingesteld volgens de juiste richtlijnen. Een juiste 
meting is hierbij uiteraard ook weer van belang. Is bijvoorbeeld het 
meetapparaat, die de lucht door de meetbuisje trekt, niet lek? 
 
Ammoniak 
Een gas dat ook goed meetbaar is en in elke varkensstal aanwezig is, is 
ammoniak. Het gehalte aan ammoniak zou in een varkensstal niet meer 
dan 10 ppm moeten bedragen. Dit is echter meer een norm voor mensen 
die in een varkensstal moeten werken. Een gehalte van 20 ppm komt in 
een varkensstal toch regelmatig voor zonder dat de die ren hier 
ogenschijnlijk last van hebben. De hoogste gehaltes worden gemeten in 
stallen waar de dichte vloer bevuild wordt. Een enkele keer komt het voor 
dat er, om onbekende reden, een overmatige ammoniakproductie in de 
put is. Putventilatie kan ook een reden zijn voor een hoger 
ammoniakgehalte, naast natuurlijk een veel te laat ventilatieniveau. 
Ammoniak meten is minder zinvol. Als het te hoog is, ruikt men dit wel en 
is er dus geen meting nodig. De oorzaak opsporen en hier een oplossing 
voor bedenken is wel heel belangrijk. 
 
Luchtsnelheid 
Het meten van de luchtsnelheid op dierniveau is niet zinvol. Dit is zo’n 
momentopname dat het toch lastig is om hier conclusies aan te verbinden. 
Het meten van luchtsnelheid is tevens heel lastig. Er is constant wisseling, 
zeker als de dieren onrustig zijn. Wat eventueel zinvol zou kunnen zijn is 
een continue meting op dierniveau. Hier zijn in het verleden wel proeven 
mee gedaan. Voor een praktijkmeting op een bedrijf is luchtsnelheid 
meten echter toch lastig. In een standaard klimaatmeting is een 
luchtsnelheidmeting niet zinvol. 
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Afdichtingen 
Een warmtebeeldcamera is sinds enkele jaren een uitstekend 
meetinstrument om fouten in isolatie en afdichtingen op te sporen. Met 
een dergelijke camera kun je perfect zien waar onbedoeld warme of koude 
lucht binnenkomt en waar het niet binnen zou moeten komen. Vooral 
slechte plekken in ventilatieplafonds van glaswol en steenwol kun je 
uitstekend zien. Zo ook de temperatuur van omwandingen, verwarmde 
vloeren enz. Voor een klimaatspecialist is een dergelijke 
warmtebeeldcamera een onmisbaar meetinstrument. 
 
Luchtbeweging 
Een onmisbaar apparaat om de luchtbeweging zichtbaar te maken is het 
rookapparaat of rookpatroontjes. Bij elk klimaatprobleem is het zinvol om  
te zien hoe de lucht zich in de stal verdeelt. Tevens kan men met rook 
aantonen waar er eventuele luchtlekken zitten en of er eventueel trek door 
de mestput is. Bij luchtlekken moet men denken aan gaten of kieren in 
dakisolatie, kieren in muren en rondom deuren. Putventilatie kan optreden 
door verkeerde circulatie in de afdeling zelf, door lucht die van buiten de 
afdeling in de put komt. Hier staat men niet altijd bij stil en het komt toch 
nog regelmatig voor. Zelfs bij nieuwe stallen. Een rookproef is dus altijd 
zeer zinvol. 
 
Toerental ventilator 
Een ventilator in een afdeling mag niet langzamer draaien dan ongeveer 
350 t/min. Bij een lager toerental wordt de ventilator te windgevoelig en 
gaat dan te veel op en neer, waardoor het klimaat in de stal ook onstabiel 
wordt. Bij dit toerental is bekend hoeveel lucht er verplaatst wordt, waarbij 
het dan ook mogelijk is om een schema voor de bediening van 
handbediende diafragmaschuiven te maken. Om dit toerental in te stellen, 
is het dus nodig om de toeren van een ventilator te kunnen meten. Het 
meten en instellen is bij elke ventilator en elke regelkast weer anders en is 
dus specialistisch werk. Dit werk wordt wel steeds minder omdat steeds 
vaker units met automatische diafragma’s en meetwaaiers komen. 
Daarmee is het ook mogelijk om het toerental te meten en zo via een tabel 
af te lezen of deze ook de luchthoeveelheid verplaatst die men verwacht. 
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Checklist toepasselijkheid activiteitenbesluit in het 
kader van het actieplan ammoniak 
 
Opmerking vooraf:  
Aan de hand van deze checklist kan ten aanzien 
van een veehouderij die onder het Actieplan 
Ammoniak en Veehouderij valt, worden 
vastgesteld of het Activiteitenbesluit op die 
veehouderij van toepassing zal worden. Is dat 
het geval, dan kan uitstel worden verkregen van 
de verplichting om vóór 1 juli 2011 een 
vergunningaanvraag in te dienen en kan worden volstaan met een melding 
in het kader van het Activiteitenbesluit. Voordat u deze checklist gebruikt 
moet u dus weten of: 
 

a) Het Actieplan Ammoniak en Veehouderij op uw veehouderij van 
toepassing is. Zie voor meer info hierover: 
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-
en/actieplan-ammoniak/  

 
b) U een BOP heeft ingediend, waarmee de gemeente akkoord is 

gegaan.  
 

c) Binnen welke categorie van het Actieplan u bent ingedeeld.  
 
Deze checklist is in eerste plaats van belang 
als u valt binnen categorie B.2 van het 
Actieplan. Daarnaast zijn er nog enkele 
specifieke groepen waarvoor deze checklist 
van belang is, zoals bedrijven met ouderdieren 
van legkippen, en individuele bedrijven die 
vanwege bijzondere omstandigheden al 
eerder uitstel hebben gekregen m.b.t. het 
aanvragen van de vergunning.  
 

Hierbij geldt echter één uitzondering. De uitstelmogelijkheid (en daarmee 
de checklist) is niet van toepassing op deze veehouderijen als de 
gewenste verandering van de inrichting in strijd is met het vigerende 
bestemmingsplan: 
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- tenzij op 1 januari 2010 reeds een verzoek tot aanpassing van het 
bestemmingsplan was aangevraagd; of 

- de gemeente vóór 1 augustus aanstaande laat weten aan de 
benodigde wijziging van het bestemmingsplan te willen meewerken. 
 

De checklist gaat ervan uit dat punten a t/m c gelden voor uw veehouderij. 
Indien dit niet het geval is kunt u de checklist niet toepassen. 
De checklist is dus niet van belang voor veehouderijen die in het kader 
van het Actieplan al op een eerder moment dan 1 juli 2011 een vergunning 
hadden moeten aanvragen, veehouderijen die al een vergunning hebben 
die voldoet aan het Besluit huisvesting of voor stoppende veehouderijen. 
 
De checklist is te downloaden op de site: 
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniak-
en/actieplan-ammoniak/verlenging-termijnen/ 
 
U kunt ook contact opnemen met uw adviseur. Deze kan u de checklist 
toesturen. 
 
Als één van de vragen in deze checklist met “ja” moet worden 
beantwoord, dan is het Activiteitenbesluit in de toekomst NIET van 
toepassing. U kunt dan stoppen met het invullen van de checklist. Bij 
twijfel of onduidelijkheid over een vraag kunt u contact opnemen met 
uw gemeente. 
We adviseren u bij een eventuele kennisgeving aan de gemeente 
waarin u aangeeft van de uitstelmogelijkheid gebruik te willen maken, 
om een ingevulde checklist mee te sturen. 
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Drogestof opname melkgeiten 
 
De drogestofopname door melkgeiten uit ruwvoer plus krachtvoer ligt op 
maximaal 3-4% van het lichaamsgewicht. De maximale ruwvoeropname 
ligt op 2,5-3% van het lichaamsgewicht. De hoeveel droge stof de geiten 
opnemen, hangt ook af van de volgende factoren:  
 

−−−− Smakelijkheid van het voer;  
−−−− Drogestofpercentage en kwaliteit van het ruwvoer; 
−−−− Melkproductieniveau en lactatiestadium;  
−−−− Voeraanbod per dag; 
−−−− Hoeveelheid restvoer. 

 
Vooral de smakelijkheid van het voer heeft veel invloed op de 
drogestofopname. De geiten nemen muf ruikend voer slecht op. Vaak zie 
je op geitenbedrijven na wijzigingen in bijvoorbeeld brok of ruwvoersoort 
opnameproblemen ontstaan, omdat de geiten eerst een paar dagen aan 
het voer moeten wennen. Om het productieverlies te beperken moeten de 
rantsoenwijzigingen altijd in etappes doorvoeren. Begin met een kleine 
hoeveelheid voer te vervangen door het nieuwe voer en bouw de 
hoeveelheid nieuw voer langzaam op.  
Vooral met bierbostel, maïsgluten en snijmaïs (op bedrijven die altijd 
grasproducten voeren) duurt het even voordat de geiten het lekker vinden.  
 
Als er kuilgras of snijmaïs gevoerd wordt, is het belangrijk om deze 
producten niet te droog in te kuilen. Voor maïs ligt het optimale 
drogestofpercentage tussen de 32 en 34%. Drogere maïs nemen de 
geiten meestal slecht op, tenzij de geiten een gemengd rantsoen met natte 
bijproducten aangeboden krijgen. De natte bijproducten compenseren dan 
de droge maïs enigszins. Voor kuilgras ligt het optimale 
drogestofpercentage tussen de 40 en 45%. Kuilen met minder dan 35% 
droge stof hebben meestal een lagere kwaliteit) en een hoog NH3-gehalte. 
Deze kuilen bedreigen de gezondheid van de geiten. Het advies is deze 
kuilen niet aan de geiten te voeren. Kuilen met een drogestofgehalte van 
meer dan 45% kunnen heel smakelijk zijn. Vaak nemen de geiten deze 
kuilen goed op. Meestal zijn deze kuilen goed geconserveerd, maar 
bevatten ze hoge suikergehaltes, wat pensverzuring kan veroorzaken. Om 
dat te voorkomen kan er het beste een paar keer per dag een kleine 
hoeveelheid gras verstrekken of het gras onbeperkt aan de geiten 
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beschikbaar stellen. Daarmee worden grote schommelingen in de 
zuurgraad van de pens voorkomen.  
 
Tijdens de dracht wordt de drogestofopname opname belemmerd door de 
ruimte die de lammeren innemen. Vooral wanneer de geit hoogdrachtig 
van meerlingen is kan de ds. opname miniem zijn, doordat de geit slecht 
bij het voerhek kan komen. Na het lammeren is de pens nog steeds klein 
door de lage opname van de laatste weken. Vanaf dag ongeveer dag 60 is 
maximale ds. opname pas weer bereikt. 
 
De drogestofopname stijgt als het voer in meerdere kleine porties per dag 
wordt aangeboden. Geiten zijn erg nieuwsgierig, waardoor ze steeds naar 
het voerhek komen als u daar bezig bent. Als ze dan vers voer krijgen, 
zullen ze altijd wat vreten, waadoor de drogestofopname stijgt. Een ander 
voordeel van vaak voer verstrekken is dat de geiten steeds vers voer 
krijgen, wat ook positief op de drogestofopname werkt. Als de geiten 
eenmaal per dag gevoerd worden, zoeken ze de lekkerste delen uit de 
bovenste laag. 
 
De hoeveelheid restvoer is ook van belang bij de ruwvoer opname. Bij 4% 
of minder restvoer wordt er te weinig gevoerd. Het optimum ligt tussen de 
5 en 10%. Wanneer er kuilgras in het rantsoen zit is restvoer aanzienlijk 
hoger in vergelijking met een rantsoen met alleen fijne / natte producten of 
compleetbrok rantsoen. 
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Geen korting staloppervlak vanwege voersysteem 
vleeskuikenhouderij 

De aftrek van 1,7 procent van de staloppervlakte geldt niet meer voor 

vleeskuikenstallen met oplierbare voersystemen. Dat heeft staatsecretaris 

Bleker (EL&I) besloten. Het Vleeskuikenbesluit wordt hierop aangepast. 

Bruikbare staloppervlakte 

Voor het Vleeskuikenbesluit moeten vleeskuikenhouders de bruikbare 

staloppervlakte berekenen. Hiervoor wordt 1,7 procent van de netto 

bruikbare oppervlakte afgetrokken. Sinds 14 juli geldt deze aftrek niet 

meer als de vleeskuikenhouder een oplierbaar voersysteem heeft. Voor 

stallen zonder oplierbaar voersyteem blijft de aftrek wél gelden. 

Overzichten 

De overzichten met gegevens van het Vleeskuikenbesluit worden hierop 

aangepast. De overzichten staan in ‘Mijn dossier’ bij het LNV loket. Alle 

vleeskuikenhouders worden hierover met behulp van een brief over 

geïnformeerd. 
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Uitslag ‘Raad het aantal brokken’ 
Open dag manege Reilink 

 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de open dag bij de familie Reilink konden de bezoekers het aantal 
brokken in de glazen kom raden. De brokken zijn inmiddels geteld en we 
kwamen op 5572 brokken. Uit de vele inzendingen zijn 3 winnaars 
gekomen. 
 

1. Dhr. Huis in ’t Veld uit Lettele 

2. Mevr. Heuff uit Deventer 

3. Mevr. Minnee uit Schalkhaar 

 

Inmiddels hebben alle prijswinnaars 
hun prijs in ontvangst mogen nemen 
en wij wensen ze veel plezier met 
de prijs. 
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Aanbiedingen zijn de hele maand september geldig of zolang de voorraad strekt. 

 

LEGKORREL 
5 & 10 kg  

5 kg 

van € 2,95  

voor € 1,95 
    

10 kg 

van € 4,95 

 voor € 3,75   
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SCHOENKLOMP 
GEVAVI PU 1550/00 

 
Mt. 36 t/m 46  

 

van € 43,50  
                              

 voor € 35,- 

 

STØRVIK WERKBODYWARMER 
  

� Navy 

� Groen 

� Zwart  

 

Mt. S t/m XXXL 

 

van € 23,95  

            voor € 17,95 
Alleen in Heeten verkrijgbaar 
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ZUID-OOST SALLAND 
OVERALLS 

� Polyester/katoen 

� Navy 

� Mt. 46 t/m 64 

� Drukknoopsluiting 

 

€ 19,95 p/st. 

3 voor € 55,- 

6 voor € 100,- 
 

 

EMMERS 12 ltr 

 

5 stuks voor € 5,-  

10 stuks voor € 9,-  

20 stuks voor € 15,-  

 

 
20 

VOERTON 55 ltr 
 

van € 16,50  

 

                          voor € 10,- 

 
PAARDENVIJGVORK 

 

van € 16,25  

 

                          voor € 9,95 

 
HUISHOUDTRAP 

 

Aluminium huishoudtrap Hailo 4-treeds. 

van € 37,95  

  voor € 28,45 
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Nieuwtjes 
 

Te koop: 
 

2,5 ha maïs te koop. 
Ca. 6 km van Heeten. 

Telefoon: 0570-531347 
 

 
 

Gevraagd: 
 

Hulp in de huishouding 
Voor een halve dag per week 

In de omgeving van Nieuw-Heeten 
Voor inlichtingen bel: 0572 – 381 549 


