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Bedrijfsgegevens
Jehannes Fopma zit samen met 
vader Pier en moeder Ruerdtsje in 
de maatschap in Britswerd. In de 
wei lopen 125 koeien, met op stal 
nog ongeveer 60 stuks jong-
vee. Het rollend jaargemiddelde 
bedraagt 8.700 kilo melk met 4,40 
procent vet en 3,50 procent eiwit. 
Met de nieuwe stal en twee melk-
robots kan Fopma eenvoudig uit-
breiden. „Met 75 hectare hebben 
we land genoeg. Maar er moeten 
juist 40 koeien weg. Daartegen 
voeren we nu een rechtszaak.” 

Wilt u reageren?
redactie@agrio.nl 
of tel. 0314 - 62 64 38
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De zeewierkorrels werden een jaar lang via de kleine bulk toegevoegd aan de brok in de melkrobot (foto links). Jehannes Fopma is naast melkveehouder zelfstandig voeradviseur. 

De kostprijs van het zeewier is 2,60 
euro per kilo. Fopma wist die prijs 
nog niet. „Uiteindelijk gaat het om de 
keiharde euro’s. Kan het uit of niet? 
Met deze melkprijs is het al gauw 
aantrekkelijk denk ik. Ze kunnen zo-
veel beweren over de werking, ik wil 
wel meetbaar resultaat. En de rest is 
bonus, qua gezondheid. Een gezonde 
koe gaat ook langer mee.”
Daarmee past het zeewier bij de 
meerwaardestrategie die Friesland-
Campina inzet. Fopma: „Niet alleen 
‘vol gas boeren’ voor veel melk, maar 
ook duurzaam boeren. Die kant wa-
ren wij al opgegaan. In 2014 heb-
ben we een nieuwe stal gebouwd én 
grond aangekocht, zodat we als duur-
zaam, grondgebonden familiebedrijf 
verder konden groeien. Maar dat 
staat nu even op losse schroeven. We 
zijn één van de bedrijven die nu een 
rechtszaak voeren tegen de huidige 
fosfaatregeling.” 

Inkrimpen
Als de grondgebonden boeren het 
recht niet aan hun kant krijgen, moet 
Fopma inkrimpen of per 2018 alsnog 
voor 40 koeien fosfaatrechten bijko-
pen. „Dat betekent dat ik de komende 
acht jaar niks zou verdienen, alleen 
zou werken voor de afschrijving. In 
2014 kwam de stal erbij, in 2015 had-
den we hier de muizenschade en in 
2016 was de melkprijs bar slecht. Nu 
gaat het eindelijk weer de goede kant 
op, maar hangen die fosfaatrechten 
nog boven ons hoofd.” 
Toch heeft Fopma het vertrouwen dat 
het goed komt: „Hoewel het wel span-
nend is. Daarom richt ik me liever op 
de koeien. Een gezonde veestapel is 
uiteindelijk toch het beste voor een 
duurzaam resultaat.”

Wageningen. Daardoor ben ik weke-
lijks de gegevens aan het bijhouden 
en doorsturen. Die focus helpt me 
voor het winnen van goed gras.”
Dat gras is de basis, want veel meer 
krijgt het vee van Fopma niet. „Een 
beetje maïsmeel en ’s zomers weide-
gang. Het gras wordt lasagnekuil en 
we bedenken vooruit al welk gras we 
als volgende laag willen. Daarnaast 
heb ik een zelf samengestelde brok. 
Niet op basis van cijfertjes, maar op 
basis van de grondstoffen. Ik hou van 
simpel.”

Ook varkens en kippen
Het zeewier wordt gewonnen in West-
Azië, waar het in zee wordt gekweekt 
en met houten bootjes van lange lij-
nen wordt gesneden. Daarna wordt 
het gedroogd en verder verwerkt. 
„Het is goed voor mensen en in de 
Verenigde Staten wordt het gebruikt 
bij kippen en varkens, om het gebruik 
van antibiotica te verminderen. In 
Nederland was de praktijkproef de 
eerste toepassing voor melkvee. Maar 
binnenkort voeren we het in Drenthe 
en we hebben nog contact met vijf of 
zes andere geïnteresseerden”, ver-
telt Berend Tillema, onderzoeker bij 
Agroflux. 
De werking is gebaseerd op het ver-
hogen van de weerstand. Daardoor 
hoeft de koe minder vaak een af-
weermechanisme op te tuigen. Dat 
scheelt energie en geeft (dus) een 
hogere melkproductie. In de twaalf 
maanden van de proef ging de pro-
ductie gemiddeld 1,45 liter per koe 
per dag omhoog. Tegelijk daalde het 
celgetal: gemiddeld 55.000 cellen per 
milliliter lager dan de ‘oneven’ koeien 
uit dezelfde stal die de mix niet kre-
gen. „Tegen een dierdagdosering van 
0,43. Ik heb ook liever dat een koe die 
iets minder is, zelf bijtrekt op eigen 
weerstand, dan dat je haar meteen 
antibiotica geeft. Ik ben ook niet voor 
standaard droogzetten met antibio-
tica. Laat ze het eerst zelf maar doen. 
Met goed voer moet dat kunnen”, stelt 
Fopma.

meewerken aan onafhankelijk on-
derzoek. „Een zuivere praktijkproef, 
onder Nederlandse omstandigheden. 
Dan heeft iedereen er wat aan.” 

Zelfstandig voeradviseur
Innovatieve producten in de voersec-
tor zijn bovendien extra interessant 
omdat Fopma zelfstandig voeradvi-
seur is. „In het begin keken collega’s 
daar nog wat vreemd tegenaan. Ze 
zijn niet gewend om het advies als 
losse kostenpost te zien. Maar het 
wordt steeds normaler. Ik word nu 
juist gevraagd door melkveehouders 
die het waarderen dat ik volledig los 
sta van alle fabrikanten.” Het is dan 
ook niet het enige onderzoek dat bij 
Fopma heeft gelopen. „We doen ook 
mee aan het Vers Gras Onderzoek van 

Een paar koeien dralen nog 
voor de melkrobot, ter-
wijl Jehannes Fopma (34) 
zijn voorbereidingen treft 
om straks het 15-juni gras 

door de hakselaar te halen. De twee 
melkrobots geven hem de vrijheid om 
zijn eigen agenda te bepalen. Daar-
door kan de melkveehouder gemid-
deld vier dagen per week op pad als 
zelfstandig voeradviseur. Juist die 
werkzaamheden zorgden ervoor dat 
hij werd benaderd door Agroflux, een 
Zeeuws bedrijf dat zeewierproduc-
ten voor melkvee op de Nederlandse 
markt wil zetten. 

Weerstandsverhogend
Zeewier werd van oudsher toegepast 
in de veehouderij in de kustgebieden 
van Europa, Canada en Amerika. Het 
Zeeuwse bedrijf Agriflux maakt er 
nu producten van, die zowel los bij-
gevoerd kunnen worden, als verwerkt 
in een brok of als topdressing. Door-
dat het de weerstand verhoogt, zou de 
koe meer energie overhouden voor de 
melkgift en blijft de veestapel gezon-
der, zo was de verwachting. In een 
proefperiode van een jaar kon Fopma 
zo ‘op het oog’ geen verschil zien tus-
sen de koeien die wel of geen zeewier 
kregen in de melkrobot. Maar uit de 
ruwe data van de melkcontrole bleek, 
gerekend over een jaar, dat de zee-
wierkoeien toch echt 1,45 liter extra 
melk per koe per dag gaven. 
Jehannes wijst naar een bakje pal bo-
ven de melkrobot. „Dat is alles. Een 
kleine bulk die ik bijvulde met kor-
rels zeewier, uit een 20 kilogramzak. 
De oneven koeien kregen niks, maar 
alle even koeien kregen 70 gram zee-
wier bijgestort. Dat extra bulkje is 
een kleine investering, waarmee ik 
sowieso een derde voerstroom wilde 
kunnen testen. Maar nu kwam Hessel 
Altenburg bij mij en heb ik het geïn-
stalleerd voor de zeewierkorrels. Het 
ziet eruit als kippenvoer en met een 
keer per week bijvullen was ik klaar.”
Voorkennis van het product had Je-
hannes niet. Maar hij wilde graag 

Jehannes Fopma uit Britswerd deed een praktijkproef met zeewier en voerde het 

aan zijn melkkoeien. Na een jaar zag hij geen verschil aan de dieren, maar des te 

meer aan de cijfers: vijf procent meer melk en een beduidend lager celgetal. 

Zeewierkoe geeft 1,45 liter extra melk
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