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Voor consequent beter kuilvoer

Bert Mensink (Dedemsvaart):  
‘De kuil zo snel mogelijk stabiel 
krijgen. Dan benut je de voeder
waarde optimaal.’

Rijk Baltus (links): ‘Zorgen voor goed 
en smakelijk ruwvoer begint met 
regelmatig grasland vernieuwen.’

Voorjaars
special

Rundveeadviseur Bart Sol van 
De Samenwerking: ‘Zorgen voor een 
goede conservering om verlies aan 
eiwit en voederwaarde te voorkomen.’



Het team van gebroeders Mensink in Dedems
vaart, ruwvoerspecialist Arie van der Wal van 
Agrifirm en loonwerker Herrold Lamberink 
van Loonbedrijf Lamberink is winnaar van de 
‘Toppers in Ruwvoer’  competitie 2021/2022. 

Het winnende team kwam op het melkvee
bedrijf van Mensink bijeen om de felicitaties 
in ontvangst te nemen. Zo kregen ze uit 
handen van Couzijn Bos, Volacruwvoer
specialist, een taart om het te vieren. 
Daarnaast ontvingen zij de tickets voor 
een studiereis in september naar Wales. 
Hier gaan ze op bezoek bij de productielocatie 
van Ecosyl in Port Talbot, bezoeken ze een 
melkveebedrijf en brengen ze een bezoek aan 

de vooraanstaande melkveebeurs UK Dairy Day. 
Naast het winnende team zijn ook de twee 
overige genomineerde teams (zie hiernaast) 
uitgenodigd voor de studiereis.  

‘Samenwerking resulteert in 
topkwaliteit ruwvoer’   
Bij de ‘Toppers in Ruwvoer’  competitie is 
gekeken naar het samenspel tussen de drie 
hoofdrolspelers en welke stappen zij zetten om 
hoogwaardig ruwvoer te produceren. Het maken 
van een ruwvoerplan, de voorbereiding op en het 
winnen van ruwvoer, het zorgen voor een goede 
conservering en het benutten en evalueren van 
de ruwvoerkwaliteit.

Winnaars Toppers in 
Ruwvoer 2021/2022

Team Mensink: ruwvoerspecialist 
Arie van der Wal van Agrifirm, 
loonwerker Herrold Lamberink 
melkveehouder Bert Mensink, 
en rechts ruwvoerspecialist 
Couzijn Bos van Ecosyl.

Wat kunnen we van de toppers in ruwvoer leren?

Ruwvoerspecialist  
Arie van der Wal, Agrifirm: 

“Denk na over hoeveel eiwit  
je in de kuil wil hebben. 

Dat is het startpunt van je 
ruwvoerplan.”

Om meer te melken uit eigen ruwvoer 
is het van belang dat de koeien zoveel 
mogelijk hoogwaardig ruwvoer opnemen. 
Dit begint met goede ruwvoerteelt, 
een vlot inkuilproces, een optimale 
conservering en eindigt met een goed 
uitkuilproces. De melkveehouder zit 
daarbij aan het stuur, maar werkt 
nauw samen met de loonwerker en 
ruwvoeradviseurs. Aan de deelnemers 
aan de ‘Toppers in Ruwvoer’ – competitie 
hebben gevraagd om tips en adviezen te 
delen om meer uit het ruwvoer te halen.  

Ruwvoerteelt 
↗ Organische mest optimaal benutten: 

drijfmest mengen met water  

↗ Onkruid bestrijden voor hoge 
voederwaarde 

↗ Op tijd grasland vernieuwen;  
1e en 2e jaars grasland hoogste 
opbrengst.

Goed inkuilmanagement
↗ Niet te kort maaien (> 9 cm)  

om vervuiling te voorkomen

↗ Korte veldperiode

↗ Voldoende capaciteit op  
de kuil voor het aanrijden



Bert en Guus Mensink hebben in Dedemsvaart 
een modern melkveebedrijf met 275 melkkoeien 
die met in totaal 4 robots worden gemolken. 
De koeien krijgen het jaar rond een rantsoen van 
kuilgras en mais dat ze zelf telen: 76 ha grasland 
en 18 ha mais. De Mensinks sturen op gezonde 
koeien met een hoge productie. Daar slagen 
ze goed in: de productie lag afgelopen jaar op 
12.500 liter per koe (4,50% vet en 3,50% eiwit).

Melken uit eigen voer
De tweede focus is om die goede productie te 
realiseren tegen zo laag mogelijke kosten door 
zoveel mogelijk voederwaarde van het eigen 
land te halen. De sleutel voor dit succes is de 
kwaliteit van het kuilvoer aan het voerhek. 
“We kuilen nu al jaren alle snedes over elkaar in 
een lasagnekuil in, zodat de koeien het hele jaar 
door een constant winter en zomerrantsoen 
krijgen”, vertelt Bert Mensink.

Alles in loonwerk
“In een geslaagde kuil zit de winst van je bedrijf. 
Daarom kiezen wij ervoor om alles met loonwerk 
te doen. Daar besparen we absoluut niet op en 
we maken vooraf goede afspraken met onze 
loonwerker Herrold Lamberink. We streven naar 
een korte veldperiode, het liefst binnen een dag. 
Verder is het belangrijk dat het inkuilproces 
goed en snel verloopt. De loonwerker hakselt 
op de fijnste stand om selectie aan voerhek te 
voorkomen. Een belangrijk aandachtspunt is 
het goed aanrijden en verdichten van de kuil.”

Sturen met inkuilmanagement  
“In 2021 hadden we een wat latere eerste 
snede die grof van structuur was. Die hebben 
we bewust niet te droog ingekuild om goed te 
kunnen verdichten.” 
“Afgelopen jaar hebben we tussentijds bemon
sterd om de kwaliteit, met name het ruw eiwit, 
te beoordelen om daar met het bemesten en 
maaien rekening mee te houden. We hebben 
toen het inkuilmanagement wat aangepast 
en bij de volgende snedes wat korter gemaaid. 
De kwaliteit van de hele kuil, bestaande uit vijf 
snedes, is daardoor uitstekend.”  

Standaard Ecosyl 
Sinds jaar en dag voegen de Mensinks 
standaard bij elke snede Ecosyl toe. “Om de 
kuil snel stabiel te krijgen en te zorgen voor een 
goede conservering. Zo laat je niets liggen en 
haal je het maximale uit je ruwvoer. Dat is de 
basis voor een optimale bedrijfsvoering.”

Melkveehouder Bert Mensink:

‘In een geslaagde  
kuil zit de winst  
van je bedrijf’

275 melkkoeien

4 melkrobots

76 ha gras

18 ha mais 

Productie/koe/jaar: 
12.500 liter per jaar 
(4,50% vet, 3,50% eiwit)

Wat kunnen we van de toppers in ruwvoer leren?

De overige 
genomineerde teams

Melkveehouders Joost en Paul 
Verkleij in Hazerswoude-Dorp, 

Loonbedrijf Den Hartog in Benthuizen 
en rundveeadviseur Bart Sol van 

De Samenwerking.

Melkveehouders Rijk en Linda Baltus in 
Middenmeer (NH), Loonbedrijf Houtenbos 

in Schagen en Aart Piet Box adviseur 
rundvee bij Agrifirm. 

Voorkom 
conserveringsverliezen 
↗ Voldoende opslagcapaciteit (silo’s)  

en passend formaat

↗ Snel en goed afdichten,  
daarna voldoende druk op de kuil

↗ Gebruik van conserveringsmiddelen

Ruwvoeropname 
↗ Smakelijke grassen  

(voorkom onkruiden)   

↗ Juiste moment oogsten en  
niet te kort maaien 

↗ Smakelijk ruwvoer: goede 
conservering en broei voorkomen 
(gebruik broeiremmer bij hoog 
drogestofgehalte) 

Tips voor betere 
samenwerking
↗ Maak een plan zodat alle partijen 

weten wat de doelstelling is 

↗ Ga om tafel zitten en bespreek  
het plan  

↗ Evalueer: wijs op aandachtspunten  
en geef positieve feedback 

Loonwerker Herrold Lamberink:

“Een goede kuilverdichting is heel 
belangrijk. Wij zorgen met een 

verdeler voor egale dunne laagjes 
die goed zijn aan te rijden. Mensink 
regelt een zo dik mogelijke shovel 

om veel gewicht op de kuil te hebben 
waarmee ze zelf de kuil aanrijden.”



Profiteer van 
voorverkoopactie:  
op tijd in huis én 
voordeel pakken

Hoe Ecosyl kuiltoevoegmiddelen  
zich onderscheiden

Meer informatie 

Couzijn Bos | +31 6 5157 1622       
couzijn.bos@volac.com

 Facebook.com/Koelekuilenactie

 Ecosyl NL

 www.ecosyl.nl

Kennispartner op Melkvee.nl

Ecosyl dealers

Dat kuiltoevoegmiddelen een meerwaarde hebben bij het inkuilen is inmiddels in allerlei 
onderzoeken aangetoond. Ze dragen bij aan het sneller stabiel (pH-waarde) krijgen van de 
kuil en ze verbeteren de conservering. Dit geeft meer zekerheid op een geslaagde kuil en 
een betere benutting van het kostbare ruwvoer door de koeien. 
Ecosyl heeft een breed assortiment kuiltoevoegmiddelen die zich in onderzoek en in de 
praktijk hebben bewezen. Middelen waarbij focus ligt op conservering of op broeiremming 
of een combinatie. Maar welk middel moet je wanneer in zetten?

In Nederland zijn verschillende kuiltoevoegmiddelen op de markt. De resultaten 
van de Ecosyl producenten horen in zowel in onderzoek als in de praktijk steevast 
bij de top. Dit is terug te voeren op de specifieke Ecosyl productkenmerken:  
 

• Het bevat de hoogwaardige melkzuurbacteriestam MTD/1  

• De meeste melkzuurbacteriën per gram product (>1.000.000)

• De melkzuurbacteriën uit continue kweek:  
jonge bacteriën die direct actief zijn in de kuil 

• Eigen productie biedt zekerheid van kwaliteit 

Wanneer welk kuiltoevoegmiddel inzetten?Voorjaarsactie 

10 + 2 gratis  
bij alle grasproducten

Ook dit voorjaar is er weer een 
aantrekke lijke voorverkoopactie voor 
Ecosyl kuiltoevoegmiddelen voor 
gras. Bij bestellingen die u tot en met 
15 mei 2022 plaatst, krijgt u bij elke 
10 verpakkingen er 2 gratis. Door op 
tijd te bestellen profiteert u van een 
aantrekkelijke korting een weet u zeker 
dat u de juiste kuiltoevoegmiddelen op 
voorraad heeft zodra het maaiseizoen 
weer van start gaat. Het actieaanbod 
is geldig tot en met 15 mei 2022. 
Bestel vandaag nog bij uw leverancier. 

Drogestofgehalte 
kuilgras

<45% >45%

Nadruk 
kuiltoevoegmiddel

Conservering Conservering + Broeiremming

Meest effectieve 
bacteriën

MTD/1 melkzuurbacteriën MTD/1 melk
zuurbacteriën 

PJB/1 azijnzuur 
bacteriën

MTD/1 mel k
zuur bacteriën

Kaliumsorbaat

Doseersysteem Vloeibaar/ULV Granulaat Vloeibaar/ULV Granulaat

Optimale 
kuiltoevoegmiddel

Ecosyl 
Vloeibaar*

Ecosyl 
Granulaat*

Ecocool 
Vloeibaar*

DA Ecostable

Kuilgras/verpakking 50 ton 50 ton 50 ton 50 ton

Meer informatie 

* Ook als bio product, geschikt voor de biologische sector


