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Wielink is reeds 15 jaar bezig met 
het  mengkuil concept; het op het 
boerenerf mengen  van de eigen of 
aangekochte ruwvoeders en even-
tueel andere producten. 
Een groeiende groep veehouders, 
die nooit meer anders wil, bewijst 
het nut van dit systeem

Gezond voer. 

Ondanks de goede zorg zijn er op veel bedrijven problemen 

met broei en opslag van ruwvoeders. Recent onderzoek 

toont aan dat er op heel veel bedrijven broei voorkomt (Ca 

50%). Broei kost voederwaarde en er is een verband tussen 

broei en celgetal /gezondheid. Van alle voersystemeen komt 

alleen bij een mengkuil broei niet voor. Altijd fris en constant 

is heel belangrijk voor een koe. Of zoals Berend Jan Kronen-

berg, winnaar UGCN award 2012 en fervent mengkuil voer-

der, zegt: “Rust, Reinheid, Regelmaat.”

Goede productie. 

Uiteraard geldt hier ook dat wat je erin doet er ook weer uit-

komt. Maar door de aanwezige voeders zo optimaal mogelijk 

te combineren en aan te vullen zorg je voor een uitgekiende 

basis voor een langere periode. Dat resulteert in efficiënter 

produceren. Of zoals een veehouder zei die afgelopen zomer 

voor het eerst z’n 80 koeien mengkuil voerde: “Ondanks 

schommelingen in het grasaanbod overdag en het weer pro-

duceren de koeien de hele zomer elke dag dezelfde liters 

melk”. Een veehouder met een voorraadvoedering systeem 

ging met bijna hetzelfde rantsoen 2 bsk punten omhoog. 

Vooral de stijging bij de rangorde-lage dieren was opmerkelijk

Goedkoop. 

Het maken van een mengkuil is op veel praktijkbedrijven 

voordeliger dan welk ander systeem ook. Meerdere praktijk-

bedrijven betaalden voor het laten mengen door ons minder 

dan 1 ect per kg afgeleverde melk. Onderzoek van het nieuwe 

rijden in de melkveehouderij toont aan dat sommige voer-

mengwagen- gebruikers (3,7 ltr/ton voer) bij een dieselprijs 

van € 1,35 al bijna 1 ect per kg melk alleen aan brandstof uit-

geven. Een veehouder die tot dit jaar altijd met de voermeng-

wagen voerde is vooral onder de indruk van de besparing op 

arbeid en diesel. “Nu een trekker een uurtje stationair per 

3 dagen voor de kuilsnijder, toen elke dag 2 uur voluit!”

Gemak. 

Je hebt slechts één kuil open, dat scheelt werk. Je kunt kiezen 

voor een voorraad-voederingssysteem met schuifhekken of 

blokken die je met trekkertje of shoveltje aanduwt. Ook kun je 

met bijv blokkenkar elke dag vers voeren waarbij je blokken in 

voorraad hebt staan. Afhankelijk van het systeem vraagt het 

voeren misschien enkele minuten tot een half uur per dag. 

Ook kun je dit werk plannen. Of zoals een kersverse mengkuil 

gebruiker zegt: “Dit jaar met kerst en oud en nieuw steeds 

voor 4 dagen blokjes op de voergang , gewoon die dagen 

melken en het vee verzorgen en verder lekker binnen” 

Geinteresseerd? 

Een mengkuil maken is geen systeem waarmee u de vaste 

kosten de komende jaren onverantwoord omhoog stuwt. 

Sterker nog, u kunt het nu eenvoudig voor een aantal 

maanden gaan proberen en daarna kiezen voor een 

ander systeem. Waarschijnlijk zonder extra kosten omdat 

het maken van een mengkuil ook andere besparingen 

oplevert. Wielink Agrarisch Handelsbedrijf gaat vrijblijvend 

u de mogelijkheden en voordelen voorrekenen. 

Mail: henk@stevenwielink.nl 
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Op het bedrijf van de VOF Bregman in Rasquert  werd op 

24 november 2012  Jannie 18 gehuldigd voor het produce-

ren van 10.000 kg vet en eiwit. Op dit bedrijf  voert men  

sinds 2007 mengkuil. Na de mais wordt er in de herfst een 

mengkuil gemaakt voor de stalperiode tot begin mei. Voor 

de eerste snede wordt de rest van de kuil en mais  gemengd 

voor een weidekuil voor 120 dagen met ca 10 kg ds uit ruw-

voer naast weidegras en het overige ruwvoer voor  een stal-

mengkuil. Het gemak, het constante rantsoen en ook de 

constante productie worden als bijzonder positief ervaren. 

De VOF hoopt nog meerder producente ’s met mengkuil 

over deze grens te krijgen.

VOF Bregman Rasquert: Jannie 18 10.000 kg v+e

Uit Nieuwe Oogst 10 november 2012
Berend Jan Kronenberg, 

winnaar UGCN Award 2012, 

voert al meer dan 10 jaar 

mengkuil waarvan de laatste 

6 jaar zomer en winter. 

Naast het arbeidsgemak 

noemt hij  de constantheid 

en de bijzondere goede voer-

opname van een mengkuil.


