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BIOINFO
De familie Jakobs-Thelen

Passie voor bio-melkveehouderij: “Een echt koeienmens”
Deze bio-melkveehouder gaat voor

ruwvoer beschikbaar te hebben voor de

wordt al sinds jaren een volledig TMR

topresultaten en kwaliteit, maar wel

hoogproductieve koeien.

gevoerd. In de laagproductieve groep

in samenhang met de natuur. Met de

wordt gedeeltelijk TMR toegepast in

biologische principes als uitgangspunt

Goede productie start bij het rantsoen

combinatie met een bedrijfsspecifiek

is veel te bereiken. Hoe mooi is dat?

De koeien zijn ingedeeld in meerdere

mengvoer in het voerstation. De som

groepen. Onlangs is een transitiegroep

van deze maatregelen is een productie

In de Duitse plaats Kall in de Eifel

toegevoegd die op stro wordt

van meer dan 10.000 kg melk per koe

(Noordrijn-Westfalen) runt Norbert

gehuisvest. Na deze aanpassing

per jaar. Het doel van Norbert is om de

Thelen samen met opa Herman-

is het afkalfproces en de start van

potentie van zijn koeien, in combinatie

Josef Jakobs een prachtig biologisch

de lactatie aanzienlijk verbeterd.

met goed (voer)management, om te

melkveebedrijf met 140 melkkoeien en

“De dieren zijn vitaler, gezonder en

zetten in een optimale productie.

80 stuks jongvee. Rondom het bedrijf

hebben minder verzorging nodig”,

ligt 130 hectare grasland en van een

meldt Norbert trots. De overgang

Biologische melkproductie

lokale akkerbouwer kopen ze jaarlijks

naar de hoogproductieve groep kan

Sinds 2001 is het bedrijf biologisch.

zo’n 400 ton snijmais aan. Met als

daardoor veel eerder plaatsvinden.

De melk wordt geleverd aan

belangrijkste reden om zetmeelrijk

Aan de hiervoor genoemde groepen

Arla. De overgang naar bio was

Lees verder op pagina 2 >>

<< Vervolg van pagina 1
relatief eenvoudig, omdat er

De toekomst

al geboerd werd volgens het

De familie wenst te investeren in een

extensiveringsprogramma van

nieuwe stal voor de transitiegroep

Noordrijn-Westfalen. Norbert vertelt:

en ook in nieuwe melktechniek. Het

“Biologische melk produceren

doel is een hogere levensproductie

In een tijd waarin bedrijfs- en

betekent voor ons het op een

en minder arbeid. Bovendien zal het

klantbezoeken niet altijd mogelijk

duurzame wijze managen en voeren

contact met de akkerbouwer worden

zijn, gaan wij op zoek naar

van koeien, zodat ze een hoge

geïntensiveerd om meer invloed te

alternatieven. Online contact is een

levensproductie kunnen realiseren”.

kunnen uitoefenen op de kwaliteit van

prima oplossing gebleken, zowel

Met een levensproductie van 42.000

de aan te kopen snijmais. Ook streeft

in het onderhouden van de relatie

kg en een vervangingspercentage

Norbert naar minder afhankelijkheid

als de beste advisering waarmee

van 20% doet het bedrijf het goed.

van drogere jaren door meer

onze specialisten helpen uw doelen

“Een liter bio-melk in de tank brengt

grasland per dier te hebben.

te realiseren. Tevens zijn er binnen

meer op dan een liter melk gevoerd

dit kader goede voorbeelden te

aan een extra opgefokte vaars”, aldus

Zijn doel? “Als boer levensmiddelen

noemen van online studiedagen en

Norbert.

produceren en ondernemen in

Online

beurzen. Denk hierbij aan de online

samenhang met de natuur”, aldus

BioKennisWeek waarin Reudink een

Continue optimalisatie

Norbert. Wij van Reudink wensen

goedbezochte workshop over het

In 2009 is het koe comfort verbeterd

voor de families Jakobs en Thelen,

toepassen van fermentatie mocht

door een aanbouw. De stal is

dat zij hun doelen zullen kunnen

geven.

sindsdien voorzien van ruime,

verwezenlijken en zullen hen graag

bemeten diepstrooisel boxen en

met raad en daad terzijde blijven

Ook in de toekomst zullen we

het klimaat is duidelijk verbeterd.

staan.

vaker gebruik blijven maken van

“Licht en lucht zijn de goedkoopste

de mogelijkheden die de digitale

voedingsmiddelen”, licht Norbert

wereld ons biedt. Mogelijkheden

toe. Ook is het inkuilen van het gras

die ons in staat stellen om

van cruciaal belang. Aangezien er

de dienstverlening verder te

speciaal voor de Eifel geschikte

verbeteren. Zo hebben we onlangs

rassen gebruikt worden bij

een start gemaakt met de uitrol van

graslandvernieuwing, levert dit gras

E-business. De komende tijd zult u

en kuilgras van goede kwaliteit en

hier meer van gaan horen.

kwantiteit op. Duidelijke afspraken
met de loonwerkers en een

Natuurlijk zullen we het persoonlijk

uitgekiend inkuilmanagement dragen

contact met u blijven onderhouden,

daartoe bij.

want wij weten als geen ander dat
het draait om de mens. We blijven

Voor verdere ontwikkeling van het

met u verbonden en zijn daarbij

bedrijf wordt voorlichting steeds

graag letterlijk en figuurlijk online!

belangrijker. Norbert ervaart een

Wellicht voor u ook een moment om

goed technisch niveau met veel

aan de slag te gaan met uw doelen.

kennis bij Reudink. “Ik waardeer de

Onze specialisten helpen u er graag

betrokkenheid van de mensen van

Norbert Thelen: “Als boer levensmiddelen

bij!

Reudink. Tevens voel ik me echt klant

produceren en ondernemen in samenhang

en geen nummer”, aldus Norbert.

met de natuur.”

Wilfred Jonkman
Directeur
Reudink
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Biologische leghennen midden in het Duitse,
door-melkvee-gedomineerde Sauerland
Sinds 15 jaar runt Michael

4.

Schmücker, samen met zijn familie,

Als de bouwaanvraag en het
papierwerk rond is, koop de

een biologische veehouderij in het

dieren aan.

Duitse Brilon, Sauerland. Vorig

5.

Bepaal samen met de specialist

jaar startte hij met bio-leghennen

van Reudink uw doelen en de

als nieuwe tak. De familie bouwde

begeleiding voor de eerste ronde.

een nieuwe stal en verwelkomde
het eerste koppel bio-leghennen.

“Reudink kan veehouders die zijn

Sindsdien vervult Michael ook

geïnteresseerd in omschakelen

de functie als pluimveeadviseur

of bouwen goed informeren

bij producent en leverancier van

en ondersteunen tijdens de

opfokhennen Ab Ovo.

gehele plannings- en bouwfase”,
zegt Michael. Fabian Simons,

Anderhalf jaar geleden is het

De familie Schmücker v.l.n.r. broer, vader,

Pluimveespecialist Reudink vult aan:

bedrijf volledig omgeschakeld naar

Michael, moeder.

“Wij zijn middels onze jarenlange

biologisch. Er wordt volgens Bioland-

ervaring in staat om veehouders die

richtlijnen geproduceerd. Daarvoor

De keuze voor bio-leghennen

willen omschakelen naar of starten

werden al 50 bio-koeien gehouden op

Interesse in het dier en de ervaring

in bio te helpen met het uitzoeken

het bedrijf. Vorig jaar kwamen daar

van collega-boeren in het houden

van de (financiële) mogelijkheden en

6.000 bio-leghennen bij en is ook de

van biologische leghennen, heeft

haalbaarheid.”

overstap gemaakt naar biologische

de familie aan het denken gezet. De

akkerbouw. De pluimveestal is

motivatie voor omschakeling naar bio

De ervaring met omschakeling naar

opgebouwd uit sandwichpanelen en

kwam voort uit het goede gevoel bij

bio

uitgerust met een volièresysteem van

de biologische principes, maar ook de

“Bio-veehouderij en -akkerbouw

Big Dutchman.

regionale afzetmogelijkheden en een

brengt vreugde en voldoening”,

hogere opbrengstprijs.

vertelt Michael. Er is een goede start

Reudink levert het voer van het

gemaakt en het eerste koppel behaalt

concept Bioland. Michael vertelt:

Waar begint u als u een bio-

goede resultaten. De dieren leveren

“Dankzij de strenge controles van

leghennenstal wilt bouwen of wilt

een hoge eikwaliteit en hebben de

Reudink op granen en grondstoffen in

omschakelen? Reudink en ook

luxe van veel ruimte dankzij bio.

haar voeders, is er zekerheid over de

FarmConsult (lees meer op www.

Michael is trots: “Ik ben trots op ons

uitstekende kwaliteit van het voer. Dat

farmconsult.nl) kunnen u helpen en

bedrijf en de resultaten. Middels de

verzekert ook onze eigen productie en

adviseren vanaf het begin. Als u zeker

nieuwe stal is er een fijne omgeving

de kwaliteit van onze producten. De

weet dat bio-veehouderij bij u past,

gecreëerd zowel voor de dieren als

grootste meerwaarde van Reudink als

volg dan deze stappen:

voor ons om in te werken.”

1.

Bepaal een locatie (bestaand of

Lees verder over Schmücker Biohof

nieuw adres) en laat u informeren

en de biologische pluimveesector in

over de mogelijkheden.

Duitsland op onze website:

Maak een winst- en

www.reudink-bio.eu

voerleverancier zit in de advisering en
de mogelijkheid tot maatwerk.”

Tip van Michael voor starters en
omschakelaars: maak een duidelijk

2.

verliesrekening (inzicht in

plan. Laat u goed informeren door
meerdere partijen, houd uw oren
en ogen open, benut uw netwerk en
bezoek een collega-veehouder.

economisch resultaat).
3.

Zoek partners omtrent: afzet,
financiering, stalinrichting,
stalbouw.
3

Leaders in organic fermentation
In deze tijd wordt gezocht naar

Fermentatie is een eeuwenoud proces

Wilt u ook kennismaken met

alternatieven om met elkaar in

waarin bacteriën zetmeel en suikers

fermentatie op uw bedrijf?

contact te blijven en kennis te delen.

omzetten in smakelijk melkzuur.

Bent u op zoek naar meer informatie

Dit resulteert in creatieve en mooie

Dit heeft een positief effect op de

of wilt u onze workshop terugkijken?

oplossingen waarin online tools een

gezondheid van uw dieren.

Bezoek dan onze website of neem

uitkomst bieden. Dit jaar zien we de

direct contact met ons op. Reudink

opkomst van online beurzen zoals

De voordelen zijn de smakelijkheid,

biedt ook een succesvol, biologisch

de BioKennisWeek (NL) en ook de

verbeterde verteerbaarheid en ook

toegelaten inkuilmiddel, geschikt voor

Biofach (DE).

een goede conservering van het

alle diersoorten.

product. Evengoed van belang is de
Gedurende de online BioKennisWeek

rendementsverbetering dat het u

gaven Achim Tijkorte en Corine

oplevert op uw bedrijf.

Walvoort van Reudink een digitale
workshop over fermentatie in de

Fermentatie is uitermate geschikt

biologische sector. “Spannend om te

voor de biologische sector. Het past in

zien hoe het uitpakt, maar het was erg

de kringloopgedachte, is een geheel

geslaagd!”, vertelt Corine.

natuurlijk proces en draagt bij aan

Corine Walvoort tijdens de digitale work-

duurzaamheid.

shop van Reudink.

Trots op Bio-boeren!
De biologische sector is volop in
ontwikkeling. We mogen trots zijn op
de biologische veehouderij waarin
we samen elke dag groeien. Ook zijn
we als Reudink trots op de mooie
resultaten die we met u behaald
hebben waarin de zorg voor mens,

Winnaars hoofdprijs

dier en milieu centraal blijft staan.
Om deze trots zichtbaar te maken,
heeft u van ons als kerstgeschenk
een kentekenplaathouder vervaardigt
uit gerecycled materiaal met de tekst
‘Trots op Bio-boeren’ ontvangen. Daar
was ook een winactie aan gekoppeld.
De hoofdprijs, een ton mengvoer,
is gewonnen door de maatschap
Tomassen-Vrugteman. Tien bedrijven
hebben onlangs een pakket met
biologische lekkernijen mogen
ontvangen.

De winnaars van de kerstwinactie van Reudink.

Wat hebben we veel leuke, creatieve
en ludieke inzendingen voorbij zien
komen. Daar willen we u graag voor
bedanken!
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