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Praktijkboerderij Oenkerk boekt 
progressie met bedrijfscoach Bles Dairies 
De Praktijkboerderij werkt sinds mei zij aan zij met Bles Dairies aan het realiseren 

van een hoger saldo. De kengetallen: melkproductie in kg vet en eiwit per koe 

per dag, voersaldo per koe per dag en de pregrate zijn de stuurvariabelen van 

het optimalisatieplan. Hoe worden deze kengetallen positief beïnvloed? Zijn er al 

resultaten zichtbaar? Het woord is aan assistent bedrijfsleider Henk de Vries en 

Managing director Bles Dairies Jurjen Boerrigter en bedrijfscoach Jan Aalbers.

DAIRY 
ACADEMY



Meer melk uit de koeien halen, zonder 

extra krachtvoer te verstrekken. Hoe 

pakken jullie dat aan?

Henk: “Het begint met het optimaliseren 

van de kwaliteit van het eigen ruwvoer, het 

fundament voor een beter voersaldo. We 

hebben dit voorjaar direct na het maaien 

geoogst om kwaliteitsverlies van het gras 

te beperken. Vanwege de droogte hebben 

we niet geschud om de kans op broei bij het 

inkuilen te reduceren.” Jurjen: “Daarnaast 

hebben we samen gekeken hoe we de 

voeropname voor zowel de melkkoeien als 

de droge koeien kunnen stimuleren. Door 

de recente ingebruikname van de FRone 

voeraanschuifrobot van GEA hebben de 

koeien nu continu de beschikking over voer, 

24 uur per dag. De resultaten van onze 

acties zijn al zichtbaar. Het voersaldo is 

beduidend verbeterd en de melkproductie is 

toegenomen.” 

Hoe werken jullie aan een vruchtbare en 

gezonde veestapel? 

Jan: “Op basis van de beschikbare 

data hebben we geconstateerd dat de 

droge koeien na het afkalven niet goed 

opstarten en hun piekproducties niet halen. 

Onvoldoende voeropname bleek een 

belangrijke oorzaak. We hebben daarom in 

overleg met ForFarmers in september het 

rantsoen van de droge koeien aangepast. 

In plaats van natuurhooi gebruiken we nu 

Spaans gehamerd stro, omdat de kwaliteit 

van dit type stro constanter is. Daarnaast 

krijgen de drachtige pinken (6 weken) en 

de koeien (3 weken) voor het afkalven 

transitiebrok voor een goede kation-anion 

balans (KAB balans). De juiste KAB zorgt voor 

een goede opstart van de biestproductie 

met een hoge brix waarde.” Jurjen: “Voor 

wat betreft vruchtbaarheid hebben we 

de vrijwillige wachtperiode op 50 dagen 

gezet en werken we aan de hand van een 

nieuw reproductieprotocol aan een hogere 

pregrate. In overleg met de inseminator 

gebruiken we nu een beschermhuls voor 

meer succes bij het insemineren. De 

dierenarts komt iedere 14 dagen voor de 

verse koeien en de drachtcontrole. Kortom, 

we spelen kort op de bal.”

Henk, kun jij nog een voorbeeld 

noemen van een casus waarmee jullie 

momenteel aan de slag zijn?

“We hebben het idee dat onze koeien 

te weinig liggen. De cijfers uit het 

monitoringssysteem hebben dat 

vermoeden inmiddels bevestigd. Te 

weinig liggen kan onder andere leiden tot 

klauwproblemen. We gaan nu time-lapse 

beelden maken van het gedrag van de 

koeien in de stal. We hopen antwoorden 

te krijgen op onze vragen: Staan de koeien 

echt zo lang? En waarom? Is er veel 

concurrentie?” 

Een goede samenwerking met de 

erfbetreders is belangrijk voor 

vooruitgang. Welke rol neemt Bles 

Dairies hierin?

Jurjen: “Ieder kwartaal organiseren we 

een bijeenkomst met voerleverancier 

ForFarmers, de dierenarts, het team van 

Dairy Academy en de bedrijfsleiding van 

de Praktijkboerderij. Aan de hand van de 

resultaten uit het managementsysteem van 

Uniform Agri bespreken we de vorderingen 

op het gebied van melkproductie, 

reproductie en diergezondheid, met daarbij 

ook aandacht voor uiergezondheid en 

kalveropfok. Wij bewaken de voortgang 

van de acties die we met elkaar hebben 

afgesproken. Bedrijfscoach Jan Aalbers 

van Bles Dairies is wekelijks op de 

Praktijkboerderij. Met hem wordt gespard 

over de actualiteit van de dag en de 

stappen naar een hoger saldo.”
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Optimalisatie bij u op het 
bedrijf met bedrijfscoach 
Bles Dairies?

In een vrijblijvend intakegesprek kunt 

u kennismaken met Bles Dairies. 

Een bedrijfscoach kan u - net als bij 

Praktijkboerderij Oenkerk -  begeleiden 

naar meer rendement aan de hand van 

meetbare kengetallen. 

Kengetallen Juli 2020 November 2020 Doel juli 2021 
(jaargemiddelde)

Kg vet en eiwit per koe per dag 2,4 kg 2,6 kg 2,7 kg

Pregrate 20% 21% 23%

Voersaldo per koe per dag € 6,88 € 6,78 € 7,60


