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VOORUIT MET DE GEIT!
Stil zitten zit niet in onze aard, vandaar dat we voortdurend 

op zoek zijn naar verbetering rondom het voeren en 

verzorgen van lammeren en melkgeiten. Dit moet leiden 

tot betere resultaten en hogere saldo’s.

We merken sinds de start van innovatiecentrum De 

Mekkerhof, dat we steeds meer inzicht krijgen hoe we 

de samenstelling van onze voeders en adviezen kunnen 

verbeteren.

• Nieuwe aanpak voor duurmelkers die haaks staat op 

de nu geldende normen.

• Het effect van hitte in relatie tot luchtvochtigheid 

waardoor geiten later in de hittestress schieten.

• Ruwvoer verstrekking en het voorkomen van dunne 

mest.

Er zijn inzichten ontstaan waar we nog lang niet op uit 

ontwikkeld zijn. Kortom; we hebben kennis waar nog veel 

potentie in zit.

Nu we in Nederland door de geitenstop voorlopig niet 

mogen uitbreiden, zal de focus op verfijning komen te 

liggen. Extra kennis rondom voeding van geiten is daarom 

zeer welkom. Immers, inspraak zonder inzicht leidt tot 

uitspraken zonder uitzicht.

 

Beter melken vraagt om een 
innovatieve aanpak!
Ondanks dat we veel meer 

weten dan jaren terug, moeten 

we reëel zijn. Er is nog veel 

wat we rondom geiten niet 

weten. Ondanks dat een 

geit een herkauwer is en vier 

magen heeft, reageert het heel anders dan een koe en 

zijn de behoeftes ook verschillend. Dat wat we inmiddels 

geleerd hebben delen we graag met de sector. Vandaar 

dat we wederom een GIJS geitencafé hebben gepland. 

De GIJS geitencafe’s zijn bijeenkomsten waar in een 

korte tijd, binnen een gezellige sfeer, veel kennis wordt 

uitgewisseld. Ons thema dit keer is: Beter melken vraagt 

om een innovatieve aanpak!

We zullen deze bijeenkomsten de focus leggen op:

• het verbeteren van de lammeren opfok

• verhogen van dracht percentage

• innovatieve voedingsvisie.

 

Kortom, er wordt voldoende kennis gedeeld waar 

iedereen zijn of haar voordeel mee kan doen.  Wij 

ontmoeten je graag!

INNOVATIEVE AANPAK

BETER 
MELKEN
VRAAGT
 OM EEN

WEES VOORBEREID OP DE ZOMER!
De eerste warme dagen hebben we weer achter de rug en 

we gaan al richting de zomer. Afgelopen zomer heeft GIJS 

de hittestress-grens van melkgeiten onderzocht en hebben 

veel geitenhouders hun bedrijfseigen hittestress-grens van 

GIJS gekregen. Voorafgaande deze zomer kunnen we met 

die gegevens samen kijken naar oplossingen om hittestress 

te beperken. De temperatuur en luchtvochtigheid op 

dierniveau bepaald de THI, een maatstaaf voor hittestress. 

De gemiddelde bedrijfshittegrens ligt bij THI 74, maar 

er zit veel verschil tussen bedrijven en bedrijfssystemen. 

Meerdere factoren hebben invloed, maar er zijn ook veel 

maatregelen te treffen. Hoe zit het op jouw bedrijf? 

Kijk op metgijs.nl/geenhittestress voor handige tips om 

grip op de zomer te krijgen!

IS HET KLIMAAT IN JOUW STAL OKÉ?
Twijfel je wel eens aan het klimaat in jouw geiten- of 

lammerenstal? Het GIJS team kan je hierbij helpen. Sinds 

kort heeft het team de beschikking over een uitgebreid 

pakket aan meetapparatuur waarmee wij de ventilatie 

op jouw bedrijf in kaart kunnen brengen. Denk hierbij 

aan het meten van CO2, ammoniak, temperatuur en 

luchtbewegingen. Maar ook als het gaat om verbouw of 

nieuwbouw van jouw geiten- of lammerenstal denken wij 

graag met je mee.

Wij ontmoeten je graag op 
GIJS Geitencafé: 
18 juni bij Stapperij te Oirschot

20 juni bij Partycentrum De Keet van Heerde
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 Tip van GIJS!   zorg voor vers water, voer op een koel 
moment, voer een pensbuffer, potten vaak uitmesten, 
ventileer veel (ook de wachtruimte), maak gebruik van een 
geïsoleerd dak, plan geen vaccinaties.



Voerwinst/geit

1e

2e

3e

€553 €586 €520

GIJS Mekkernieuws

DE MOGELIJKHEDEN 
BINNEN EEN “GEITENSTOP”

De “geitenstop” is in een groot aantal provincies 

inmiddels een bekend fenomeen. De exacte regels zijn 

per provincie verschillend. Zo is voor Overijssel per 27 

februari j.l. dit verbod opgenomen in de Provinciale 

Omgevingsverordening (POV). De regels van het 

verbod zijn op een aantal wezenlijke punten gewijzigd 

in tegenstelling tot voorbereidingsbesluit uit september 

2018. Zo zijn er inmiddels mogelijkheden in het kader van 

dierenwelzijn om het dierenverblijf te vergroten zonder 

dat het aantal te houden geiten toeneemt. 

Tevens is er voor biologische geitenhouderijen onder 

voorwaarden de mogelijkheid om het aantal geiten uit 

diercategorie C.3 (opfokgeiten en afmestlammeren tot 

en met 60 dagen) te vergroten. Ook in de provincie 

Gelderland is er de mogelijkheid om, mits het aantal 

geiten niet toe neemt, een dierenverblijf te vergroten of 

zelfs volledig te vervangen. 

De ervaring leert inmiddels dat er vaak meer  mogelijkheden 

zijn om een bedrijf verder te ontwikkelen ondanks de 

zogenoemde “geitenstop”. Ook in andere provincies 

waar uitbreiding niet mogelijk is, zijn er doorgaans toch 

mogelijkheden om het bedrijf verder te ontwikkelen c.q. 

te professionaliseren.

De adviseurs van VanWestreenen b.v. zijn specialisten 

op dit gebied en kunnen u nader informeren omtrent de 

beste mogelijkheden voor uw bedrijf en de specifieke 

regels per provincie. www.vanwestreenen.nl 

BIO GIJS ROSÉ BOKKENBROK 
GIJS heeft speciaal voor de Biologisch Rosé bokken een 

uniek Biologisch Rosé bokken brok ontwikkeld. Deze  

brokken zijn afgestemd op de specifieke behoeften 

voor de Biologisch Rosé bokken en bestaan uit de juiste 

ingrediënten die een positieve werking hebben op de 

groei van de bokken. Naast het voeren van kwalitatief 

goed en structuurrijk hooi of stro is het al mogelijk om de 

Biologische Rosé brokken vanaf de tweede levensweek 

in kleine porties bij te voeren. Bij het op tijd beginnen met  

voeren van de Biologische Rosé bokkenbrok realiseer je: 

• Beter ontwikkeld karkas en spiermassa

• Juiste vleespercentage en vetverhouding

Dit  GIJS product  staat voor  gezond, veilig en volop 

groei zonder gedoe.
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PODIUMPLAATSEN MELKGEITENMONITOR GIJS

Met gepaste trots presenteren we de podiumplaatsen 

van onze resultaatberekeningen over het jaar 2018 van 

onze melkgeitenhouders. We hebben op basis van GIJS 

Melkgeitenmonitor 4 podia gemaakt tw: 

1. Kg vet en eiwit / geit / jaar,  

2. snelste stijger kg vet en eiwit / geit / jaar 

3. laagste verbruik krachtvoer en bijproducten / kg vet en 

eiwit / jaar, 

4. voerwinst / geit / jaar.

Het gehele podium realiseert meer dan 104,0 kg v+e/ geit/ 

jaar. De 1e plaats realiseert zelfs 106,3 kg, waarmee dit weer 

2,2 kg hoger ligt dan de 1e plaats van vorig jaar. Het podium 

van de snelste stijgers in kg v+e laat weer opmerkelijke 

resultaten zien. De 1e plaats van dit podium ingenomen 

door een bedrijf dat vanaf begin 2018 klant is van GIJS en 

heeft een ongekende verbetering gerealiseerd van 

20,4 kg v+e! Daarmee komt dit bedrijf op plaats 12 binnen 

in de lijst van alle klanten in Melkgeitenmonitor. Een 

verbetering van resultaat is zeker mogelijk voor bedrijven 

die al langere tijd klant van GIJS zijn getuige de 2e (+8,0 kg) 

en 3e plaats (+3,3 kg) voor klanten van het eerste uur.

Dat onze klanten goede resultaten kunnen realiseren met 

een scherp krachtvoerverbruik blijkt uit het podium van de 

laagste kilo’s krachtvoer+krachtvoerachtige. De 1e plaats 

realiseert een verbruik van 7,8 kg/kg v+e en de 2e en 3e 

plaats volgen op korte afstand met respectievelijk 7,9 en 8,1 

kg/kg v+e. 

Dat je met hard melken in combinatie met een scherp 

voerverbruik de hoogste voerwinst per geit realiseert wordt 

duidelijk uit het laatste podium wat we hier presenteren. De 

1e plaats op het podium ‘’voerwinst/geit’’ realiseert € 586/

geit/jaar op enige afstand gevolgd door de 2e en 3e plaats 

met respectievelijk € 553 en € 520.

Alle GIJS geiten nutrionisten hebben de volledige lijst en 

bespreken de cijfers met alle GIJS klanten. Cijfers als deze 

kunnen er aan bijdragen om met elkaar te bekijken waar 

de sterke- en de verbeterpunten van de bedrijfsvoering 

liggen.  Aan de hand daarvan kunnen er nieuwe doelen 

gesteld worden om gezamenlijk aan te werken. Met veel 

passie en inzet helpen we graag bij het realiseren van deze 

bedrijfsdoelen bij bestaande en nieuwe GIJS klanten.

GRENSVERLEGGENDE INNOVATIES
Beter melken begint met goed voer(en). Een 

uitgebalanceerde rantsoensamenstelling is daarbij van 

groot belang. En om nog maar eens een open deur in te 

trappen, het voermanagement draagt er ook aan bij om 

beter te melken. Als beiden of één van deze zaken niet in 

orde is, kan dit dunne mest bij geiten veroorzaken. Om 

zoveel mogelijk droge stof, met de juiste ingrediënten,  

in de geiten te kunnen krijgen, moet het voer smakelijk 

zijn. Indien dat niet het geval is zal het component dat het 

rantsoen minder smakelijk maakt vervangen of behandeld 

moeten worden met bijvoorbeeld een broeiremmer.  

Vaker per dag voeren is eventueel een optie.

 

Om beter te kunnen melken moet een geit niet alleen 

zoveel mogelijk drogestof op kunnen nemen, maar zal 

ze het ook snel moeten kunnen verteren. Een te snel 

verteerbaar of niet goed uitgebalanceerd rantsoen 

resulteert echter in dunne mest. Het is van groot belang 

om niet door te schieten en dunne mest (net) voor te 

blijven.  Veel van de onderzoeken en innovaties bij GIJS 

zijn erop gericht om de penswerking van de geit verder 

te verbeteren en daarmee de grenzen te verleggen wat 

betreft de opname- en verteringscapaciteit van de geit. 

Een van deze innovaties is de GIJS Pens Actief. Dit product 

zorgt voor een actievere en betere penswerking, waardoor 

de geit meer voer kan opnemen en verteren zonder 

dat dit tot dunne mest leidt. Daarnaast is onze manier 

van krachtvoer optimaliseren er sterk op gericht dat we 

rekening houden met smakelijkheid en verteerbaarheid. 

GIJS optimaliseert haar voeders niet alleen maar op de 

beschikbare nutriënten maar houdt ook rekening met de 

smakelijkheid van de grondstoffen. Daarnaast werken we 

met de nieuwste toevoegingen in onze krachtvoeders om 

dunne mest geen kans te geven!

Om beter te melken moet er scherp aan de wind gezeild 

worden, met het voer en advies van GIJS is dunne mest 

geen issue, waardoor er met meer plezier beter gemolken 

kan worden.
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KG vet + eiwit/geit

1e

2e

3e

104,0 106,3 104,0

Snelste stijger kg v+e

1e

2e

3e

8,0 20,4 3,3

Laagste kg krv+kva/kg v+e

1e

2e

3e

7,9 7,8 8,1


