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Dossier Biomelkvee
De biologische melkproductie steunt op degelijk ruwvoeder. Meerdere gewassen kun-
nen de basis vormen van het rantsoen. Hoe je dat in de praktijk aanpakt, lees je in dit 
dossier. We gaan langs op een biologisch melkveebedrijf dat sterk inzet op een eigen 
kwaliteitsvolle voederwinning. We vroegen advies aan een specialist in weidemanage-
ment en rantsoenen. We peilden bij een aantal praktijkbedrijven naar hun ervaring met 
alternatieven voor de maisteelt. Verder werpen we een blik op de markt voor biozuivel.
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De markt voor  
biomelk zit in de lift
In Europa wordt jaar na jaar meer biologische melk geproduceerd en sinds 2016 gebeurt 
dat in een versneld tempo. In de meeste Europese landen werd een recordgroei 
vastgesteld in 2017 en 2018. Naar aanleiding van een ware omschakelingsgolf werd de 
grootste groei in deze periode genoteerd in België.

Sofie Vandewijngaarde, BioForum Vlaanderen

Sinds 2007 is de hoeveelheid biologische 
melk in Europa verdubbeld, maar de ver-
wachte groei voor 2019 ligt opmerkelijk 

lager. Dat is voornamelijk het gevolg van de 
weersomstandigheden en een beperkter aantal 
omschakelende melkveehouders.

Hogere productiekosten
Als gevolg van de normen die bijkomend opge-
legd worden, moeten we de productiekosten van 
biologische melk tot 1,6 keer hoger inschatten 
dan die van gangbare melk. Aan de andere kant 
van de medaille is er de omschakelingsperiode, 
die leidt tot cycli van onder- en overaanbod. 
Nochtans lijken deze schommelingen in het aan-
bod weinig impact te hebben op de melkprijs. 
Marktdiversificatie is nodig om deze schomme-
lingen op te vangen en voor stabiliteit te zorgen. 

Marktvraag blijft toenemen
De extra hoeveelheid melk die jaarlijks geprodu-
ceerd werd, wordt nog steeds opgevangen door 
een stijgende vraagmarkt. Grote spelers in de 
zuivelindustrie brengen nieuwe biologische pro-
ducten op de markt, het aanbod bij de markt-
deelnemers wordt uitgebreid en er worden 
nauwe samenwerkingen opgestart met retailers. 
Ook het bedrag dat consumenten besteden aan 
biologische producten groeit jaar na jaar. In 2018 
was er een groei van 15%, te danken aan de uit-
breiding van de aankopen in Wallonië en een 
toename van de aankoopfrequentie. De belang-
rijkste groeiers zijn zuivel, eieren en vleeswaren. 
Ook in 2019 verwachten we dat zuivel bij de 
belangrijkste groeiers zal zitten.
In Azië is de biomelkproductie aan het stijgen, 
maar toch is er in het Oosten ook steeds meer 
interesse in biologische melk uit Europa, vooral 
voor hoogrisicoproducten zoals babyvoeding. 
Dat is trouwens ook zo in eigen land, met een 
mooi voorbeeld in de Brusselse kinderdagver-
blijven, waar sinds kort biologische melk aange-
boden wordt.

Perceptie van de consumenten
De perceptie van bioproducten als gezond, 
natuurlijk en authentiek is een belangrijke drijf-
veer in de verdere groei van het biologische 
aandeel. In contrast daarmee staan opvattingen 
die geleid hebben tot meer aandacht van de 
consumenten voor zuivelvrije alternatieven. Dat 
kan op termijn een impact hebben op de volle-
dige zuivelmarkt, de gangbare zowel als de bio-
logische.  n
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Aandachtspunten en 
nieuwig heden in biokuilmais
Voor gangbare melkveehouders is kuilmais doorgaans de basis voor het rantsoen. Dat is veel minder het geval 
op biologische bedrijven. De kuilmais verdwijnt er of krijgt een kleiner aandeel in het rantsoen. In dit artikel 
gaan we te rade bij adviseur Pieter Van Rumst van Obs’Herbe, een specialist in weidemanagement en 
rantsoenen. We hebben het met hem over het belang van mais voor een biologisch melkveebedrijf, de aanpak 
van de teelt en nieuwe evoluties op het vlak van mengteelten. 

Sander Van Haver, innovatieconsulent Bio-omschakeling

Mais, een wijker of blijver  
bij omschakeling?
Biologische veehouders focussen op 
veel weidegang, een goed graslandbe-
heer en gras-klaver als het voornaam-
ste ruwvoedergewas. Toch kan mais op 
zo’n bedrijf nog steeds een belangrijke 
leverancier van zetmeel zijn, al zien we 
in de praktijk dat het geteelde areaal 
zich meestal beperkt tot enkele hecta-

res. Aangezien het toch wel een aan-
dachtspunt is dat de teelt van kuilmais 
meer organische stof afvoert dan aan-
voert, zal het gehalte aan organische 
stof in de bodem doorheen de jaren 
niet te sterk dalen bij deze keuze. Som-
mige bedrijven stappen volledig af van 
de maisteelt en compenseren het 
tekort aan zetmeel via de voederleve-
rancier. Dat hoeft geen onverant-

woorde keuze te zijn, want aankopen 
kan goedkoper uitvallen dan zelf telen. 
Bovendien wordt er in Wallonië en 
Noord-Frankrijk behoorlijk wat biolo-
gische korrelmais geteeld, waardoor 
biomais lokaal voorradig is. 

Welk type mais gebruik ik?
De voornaamste vereiste voor een bio-
maistype is een snelle jeugdgroei, 
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naast uiteraard een zeer goed kie-
mingspercentage. Aangezien we de 
mais wel 6 tot 8 cm diep zaaien, moet 
het gewas een krachtige kiemer zijn. De 
reden voor die diepe zaai is het beper-
ken van schade door kraaien, al werkt 
dat helaas niet altijd. Het zaaitijdstip is 
ook van belang: liefst niet te vroeg in 
het voorjaar. De bodem moet vol-
doende opgewarmd zijn (minimaal 
10 °C) om een vlotte kieming en jeugd-
groei te garanderen. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden, wacht je dus 
het best tot half mei. Sommigen zaaien 
zelfs pas eind mei of begin juni, zonder 
al te veel in te boeten qua opbrengst. 
Door de warme bodem zal de plant 
snel ontwikkelen en voorsprong heb-
ben op het onkruid, wat mechanische 
onkruidbestrijding gemakkelijker 
maakt. In dat kader is het ook belang-
rijk dat de gekozen variëteit een 
behoorlijk steile neerwaartse wortel-
groei heeft, want oppervlakkig groei-
ende wortels zullen te veel beschadigd 
raken bij het schoffelen. 

Hoe belangrijk is  
vroegrijpheid?
Om de vroegrijpheid van maisrassen 
aan te duiden gebruiken we de FAO-
index, die aangeeft hoeveel groeidagen 
en zonuren een ras nodig heeft om af te 
rijpen. Bepaalde bedrijven geven de 
voorkeur aan maistypes met een FAO 
van 120 of 150, terwijl we eigenlijk 
standaarden van 200 en meer gewend 
zijn. Maar ook een ras met een lage 
FAO kan nog 80% van het opbrengst-
potentieel behalen en zou nauwelijks 
onderdoen in totale zetmeelmassa (het 
zetmeel in de kuil wordt dus geconcen-
treerder). Het heeft bovendien als 

voordeel dat je gerust wat later kunt 
zaaien, terwijl je toch op een vroeg tot 
normaal tijdstip kunt oogsten, zelfs als 
korrelmais vermaald voor CCM. 
Het grote voordeel van deze ultra-
vroege rassen is dat ze flexibiliteit bie-
den in de teeltrotatie. Je kunt rustig een 
eerste snede maken van gras-klaver, de 
zode nadien vernietigen / bemesten / 
(eco)ploegen, de tijd nemen voor een 
vals zaaibed en planten in een opge-
warmde bodem. Je kunt ze begin sep-
tember oogsten als kuilmais of eind 
september als korrelmais voor CCM. 
Het zetmeel in de CCM houdt mee de 
energiedichtheid van je rantsoen, 
gebaseerd op gras-klaver, op een goed 
niveau. Met zo’n ultravroege soort heb 
je na een vroege oogst als kuilmais de 
tijd om gras-klaver of luzerne te zaaien, 
of na een wat latere oogst als korrel-
mais om een wintergraan of mengteelt 
te zaaien. Op die manier de grond 
voortdurend bedekt houden, komt ten 
goede aan het bodemleven en de 
bodemstructuur, terwijl je ondertussen 
het maximum aan energie ophaalt, wat 
ten goede komt aan de koe en de melk-
productie.

Hoe intensief is de 
onkruidbestrijding?
Vanwege de mechanische onkruidbe-
strijding, zal de biomaisteelt gemakke-
lijk vier keer zoveel tijd vragen als een 
gangbare teelt. Daarvoor kan je het 
volgende stramien aanhouden. 
Om aanwezige onkruidzaden te laten 
kiemen, leg je eventueel twee weken 
voor het zaaien een ‘vals zaaibed’ aan. 
Na het zaaien van de mais, moet je één 
à twee keer wiedeggen voor de 
opkomst. Na de opkomst zijn er nog 
een viertal bewerkingen nodig met de 
wiedeg of de schoffelmachine, afhan-
kelijk van de toestand van je gewas, het 
onkruid en de bodem. Op tijd zijn is de 
boodschap! 
De onkruidbestrijding is dus best wel 
intensief, maar er zijn echt prachtige 
resultaten te bereiken, zeker met de 

nieuwste modellen van wiedeggen en 
(cameragestuurde) schoffelmachines. 
Bekijk vooraf zeer zeker of de aankoop 
van zo’n machine verantwoord is. 
Doorgaans is het maisareaal op een 
biologisch melkveebedrijf te beperkt 
om dure machines erop af te schrijven. 
Je bent dan beter af wanneer je het 
door een loonwerker laat uitvoeren. 
Helaas is er nog niet in alle regio’s een 
loonwerker die zich hierin speciali-
seert. Je kunt ook bekijken of je enkele 
gewassen met een hoger saldo kunt 
telen die de afschrijving van de machi-
nes mee kunnen dragen. Denk hierbij 
aan voederbieten, aardappelen of grove 
groenten. Nog een optie is zelf loon-
werk uitvoeren voor een collega-bio-
veehouder.

Leent mais zich voor  
een mengteelt?
De laatste jaren zien we experimenten 
van een mengteelt in mais, bijvoor-
beeld met gras, soja, zonnebloemen of 
bonen. Zo werden er onlangs behoor-
lijke successen geboekt met de combi-
natie van mais en stokslabonen. In een 
combinatie met stokslabonen blijkt 
mais minder snel last te hebben van 
droogte dan in combinatie met een 
ander gewas. Het concept is dat de 
bonen omhoog groeien en de mais-
plant als ‘stok’ gebruiken. Je moet dus 
wel opteren voor een maistype met een 
stevige stam. De bonen en mais wor-
den samen gezaaid, in een verhouding 
1 op 3. Beide hebben een sterke jeugd-
groei, waarbij de bonen – door hun 
aanwezigheid in de rij – met hun grote 
vlakke (kiem)bladen snel onkruid kun-
nen onderdrukken. Een ander voordeel 
is dat bonen een vlinderbloemig gewas 
zijn, dat stikstof fixeert in de bodem. 
De bonen kunnen tegelijk met de mais 
geoogst worden en ze bevatten veel 
eiwit, waardoor het eiwitgehalte van de 
maiskuil met enkele percenten stijgt 
(van 8% naar 10% ruw eiwit). De kuil 
blijkt ook erg smakelijk te zijn. De totale 
massa in de kuil neemt niet toe.  n

De onkruidbestrijding 
is intensief, maar er 
zijn mooie resultaten 
haalbaar.
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Een blik op de praktijk 

Ervaring met alternatieve 
ruwvoederteelten
Als jij zou willen omschakelen, is het natuurlijk de vraag of je het ook 
zonder mais zal doen. Als het antwoord ja is, hoe stel je dan een goed 
rantsoen samen op basis van eigen alternatieve ruwvoeder teelten?  
Wij vroegen een aantal praktijkbedrijven naar hun ervaring met 
alternatieve teelten.

Ignace Deroo, consulent Biologische Productie Boerenbond

Volgens de regels van de biologi-
sche productie moeten de die-
ren zo veel mogelijk ruwvoeder 

kunnen opnemen in de weide. Uiter-
aard kan je die rechtstreekse opname 
aanvullen met waardevolle ruwvoeders 
die je verstrekt aan het voederhek. 
Vooraleer je beslist welke ruwvoeders 
je wil proberen, is het belangrijk om 
wat zaken in beeld te brengen: de 
bodem/grondsoort, de aanwezigheid 
van wild en de productiviteit van je 
weides.
Heb je veel last van wild? Ga dan heel 
omzichtig om met teelten als luzerne, 
bonen en erwten. Niet alleen in zuivere 

vorm, maar ook als mengteelt zijn die 
zeer gevoelig aan vooral houtduiven. 

Triticale als alternatief
Een goed alternatief op lichtere gron-
den is triticale, die dan als GPS geoogst 
kan worden. Eventueel kan gerst een 
deel van de triticale vervangen. In een 
rotatie met drie jaar gras-klaver en één 
jaar triticale is de opbrengst heel 
behoorlijk. Het kan een optie zijn om in 
onderzaai gras-klaver toe te passen, 
maar zeker in lichtere gronden krijgt de 
onderzaai in warme droge zomers mis-
schien niet de kans om door te groeien 
na het oogsten van het graan. In nor-

male omstandigheden is dat anders 
wel een heel goede optie om snel een 
tweede keer ruwvoeder te kunnen oog-
sten. 
Op één van de praktijkbedrijven wordt 
de gras-klaverstoppel rond half okto-
ber geploegd. Daarna wordt zo’n 200 kg 
triticale per ha ingezaaid, met een nor-
male afstand van ongeveer 12 cm tus-
sen de rijen. De grote hoeveelheid zaai-
zaad moet het verlies door hongerige 
houtduiven opvangen. Zonder verdere 
onkruidbehandelingen gaat deze triti-
cale de winter door. Vroeger kwam er 
dan een onderzaai van gras-klaver, 
maar de laatste jaren niet meer. De 
ervaring leerde dat in deze omstandig-
heden op lichte drogere gronden ofwel 
de onderzaai mislukt ofwel de triticale 
minder is.
Het probleem bij het telen van zuivere 
luzerne wordt nu opgevangen met 
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nieuwe mengsels waar wel een deel 
luzerne in zit. Zo bevat het mengsel Bio 
Mixte L 245 van Aveve 20% luzerne, 
die nu meer kans krijgt om door te 
groeien dan in een zuiver luzerneper-
ceel, waar de houtduiven erin slagen 
om de plantjes systematisch kort te 
houden.

Basis voor goed rantsoen
Het is mogelijk om op basis van een 
goed weidebeheer, extra gras-klaver-
voordroog en eigen gewonnen GPS van 
triticale een goed basisrantsoen samen 
te stellen. Dat wordt dan aangevuld 
met aangekocht biologisch maismeel 
en een korrel op basis van 18% eiwit. 
Tarwe kan een alternatief zijn voor het 
maismeel, maar biomaismeel is een-
voudig te verkrijgen en heeft een 
behoorlijke prijs.

Cruciaal in heel dit verhaal is een 
goede match tussen de productiviteit 
van de grond en de productiviteit van 
de koeien. Op biologische bedrijven is 
dat nog belangrijker dan op gangbare 
bedrijven. Hoe rijker de gronden, hoe 
meer je ook mag verwachten van je 
dieren.  n

“Een goed alternatief 
op lichtere gronden is 
triticale.”Cop
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Paul Schots startte 5 jaar geleden met zijn biomelkveebedrijf

Biobedrijf De Hofstad  
teelt eigen voeders
Tot zijn eigen verbazing en die van zijn omgeving besloot psycholoog 
Paul Schots vijf jaar geleden om te gaan boeren. Vandaag runt hij met 
zijn vrouw in Breugel (Nederland) een biologisch melkveebedrijf dat 
sterk inzet op een eigen kwaliteitsvolle voederwinning.

Eveline Driesen, innovatieconsulent Bio-omschakeling

Paul: “Toen de oom van mijn 
echtgenote Lia besloot om met 
pensioen te gaan, deed hij een 

oproep bij de neven en nichten om zijn 
landbouwbedrijf over te nemen. Lia, 
die dierenarts is, en ik besloten ervoor 
te gaan. We verhuisden naar Breugel en 
namen het melkveebedrijf met 30 ha 
en 70 Maas-Rijn-IJsselkoeien (MRIJ) 
over.” Oorspronkelijk wilde Paul uit-

breiden, maar de nieuwe fosfaatrechten-
wetgeving in Nederland stak hier een 
stokje voor. Daarom besloten ze in 
2016 om de stap naar bio te zetten.

Afzet tegen een faire prijs
Na onderhandelingen met Friesland-
Campina, Arla én Eko-Holland, beslo-
ten Paul in Lia bij hun vertrouwde coö-
peratie FrieslandCampina te blijven. 

“We krijgen al twee jaar een stabiele 
biomelkprijs uitbetaald, die zo’n 14 cent 
verschilt met de gangbare prijs. Wij zijn 
hier tevreden mee. Maar als je de stap 
zet naar bio, moet je je wel goed infor-
meren bij meerdere afnemers, zodat je 
vooraf zeker bent van je afzet”, aldus 
Paul. De stap naar bio mag niet louter 
een economische beslissing zijn, maar 
de rekening moet wel kloppen.

Eigen ruwvoedervoorziening
Paul: “Om de melkgift te verhogen, 
kruisen we momenteel om het jaar met 
Holstein in plaats van MRIJ, maar we 
blijven wel met MRIJ kruisen omdat 
het zo’n robuust ras is. Weet bovendien 
dat de voederkosten nagenoeg verdub-

©© EVELINE DRIESEN
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belen wanneer je biovoer moet kopen. 
Een eigen kwaliteitsvolle ruwvoeder-
winning is daarom essentieel.” Paul en 
Lia kwamen net wat grond te kort hier-
voor. In eerste instantie kocht Paul extra 
ruwvoeders aan, maar omdat de kwali-
teit enkele keren niet voldeed, ging hij 
toch op zoek naar extra land.

Gras-klaver en kruidenmengsels
Paul: “Die extra grond vond ik bij de 
gemeente Eindhoven, waarvan ik sinds 
kort 20 ha pacht. Ik heb de percelen aan-
gemeld voor biocontrole en ik teel er nu 
tweedejaars omschakelgras-klaver op. Die 
gras-klaver mag ik voor een bepaald per-
centage aan mijn biodieren voederen. Op 
de graasweides koos ik voor een systeem 
van stripbegrazing, waarbij de dieren om 
de drie weken terug op hetzelfde perceel 
komen. In mijn weides heb ik gras-krui-
denmengsels ingezaaid. Naast raaigras en 
klaver bevatten ze allerlei soorten kruiden, 
zoals wilde cichorei, smalle weegbree en 
duizendblad. De samenstelling van de 

mengsels is afgestemd op de bodemsoort 
en de functie van het perceel – beweiden 
of maaien. De kruiden maken de weide 
smakelijker voor het vee en zijn goed voor 
hun gezondheid. Er zitten bovendien plan-
tensoorten in die beter tegen droogte 
bestand zijn. In droge zomers, zoals we er 
de afgelopen jaren enkele te verduren kre-
gen, wordt er zo meer biomassa geprodu-
ceerd dan in weides die louter uit gras of 
gras-klaver bestaan.”

Biologische mais telen
Paul heeft graas- en maaiweides, maar 
teelt ook mais, een gewas dat niet altijd 
even gemakkelijk biologisch te telen is. 
Voor de mechanische onkruidbestrijding 
werkt hij daarom samen met loonwerker 
‘Mechanisch Schoon’ van Pim Clotscher. 
Dat rendeert ook, want door enkele 
keren wiedeggen, schoffelen en aanaar-
den staat de mais er dit jaar heel zuiver 
bij. “Enkele percelen hebben we wel 
opnieuw moeten inzaaien vanwege rit-
naalden”, aldus Paul. “Tegen onze ver-
wachting in staan die percelen er nu het 
mooist en meest homogeen bij. Ik ver-
moed dat de eerste percelen te vroeg 
gezaaid werden, bij een te lage bodem-
temperatuur, wat resulteerde in een 
slechtere opkomst. Ik zou ook graag nog 
voederbieten, mengteelten of granen 
voor silage telen. Daarover ben ik me aan 
het informeren. Sinds onze omschake-
ling zitten we in een studiekring met 
andere omschakelaars, waar veel kennis 
en informatie uitgewisseld wordt. Niet 
elke veehouder in die club is omgescha-
keld uit overtuiging, maar het zijn wel 
stuk voor stuk bedrijfsleiders die vooruit 
wilden met hun bedrijf en een toekomst-
perspectief zochten. Die toekomst heb-
ben ze gevonden in een biologische 
bedrijfsvoering.”  n

Ondanks de droge zomer staat de huis-
kavel op zandgrond van Paul en Lia 
nog mooi groen. Dat is te danken aan 
de ingezaaide gras-kruidenmengsels.

De biologische melkproductie steunt op een eigen kwalitatieve ruwvoederproductie. In dit dossier 
geven we een aantal aandachtspunten mee. Zit je met vragen over biologische productie of denk je 
aan omschakelen? Contacteer dan de consulenten van Bio zoekt Boer! (www.biozoektboer.be).
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Sander Van Haver
innovatieconsulent Bio-omschakeling 
sander.van.haver@biozoektboer.be

Biomais telen
Mechanische onkruid-
bestrijding is bij biologische 
mais een belangrijke factor 
voor een geslaagde oogst.  
De efficiëntie en de 
capaciteit van de moderne 
schoffelmachines is flink 
verbeterd, maar spijtig  
genoeg steeg het kosten-
plaatje mee. In ons land 
vonden enkele West-Vlaamse 
bioboeren een partner voor 
hun onkruidbestrijding in 
loonwerker Johan Staelens. 
Hij kocht een achtrijige 
schoffelmachine van HAK  
met een camerabesturing  
van Garford.  
De investering in zo’n  
moderne machine zou te  
groot zijn voor een bedrijf  
met slechts een tiental 
hectaren mais.Cop
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