Verslag van de bijeenkomst AMS op 1 november 2007
Dit keer op bezoek op proefbedrijf Nij Bosma Zathe. Bij aankomst zien wij al één koe buiten staan. Zoals
gebruikelijk, als Michel ons uitnodigt te beginnen, komen ook de Brabanders binnen.
De beschouwing van de vorige bijeenkomst, waarbij stallenbouw besproken is, komt in het kort neer op:
- “Rita’s” stal is in een vergevorderd stadium en, op het schaduwdak na, gaat alles naar wens
- “Gerrit-Jan’s” plan is niet gewijzigd;
William heeft zijn plan wel enigszins gewijzigd, maar is er nog niet helemaal uit.
Ook werd de voorzichtige conclusie getrokken dat de adviseurs van Bestra hun koeien binnen houden.
Voor de middag bespreken we Persoonlijke Waarden met betrekking tot weidegang. Deze waarden spelen
een grote rol bij de keuze tussen weiden of opstallen. Frits van de Schans, werkzaam bij Centrum
Landbouw en Milieu, begeleidt dit thema. Met behulp van de video die ons vier typen ondernemers laat zien
en d.m.v. keuzevragen die wij na invullen in een pentagram plaatsen, komen de volgende ondernemers
naar voren:
• de Zakelijke,
• de Overtuigde,
• de Genietende,
• de Traditionele.
Het is een manier om te ontdekken wat voor een ondernemer men werkelijk is. Persoonlijke Waarden hangt
boven Economie, Arbeid en Maatschappij. Onze groep bleek meer genietend en minder zakelijk als men
gedacht had. Opmerkelijk was dat de zakelijke en overtuigde ondernemer in de video hun koeien opstallen
en de genietende en traditionele ondernemer hun koeien weiden en iets soft over komen. Het lijkt mij dan
ook als aan ons als ervaren weiders een bijdrage aan deze video was gevraagd, er een overtuigd en
zakelijk beweider was gefilmd.
Na de lunch krijgen we een rondleiding op het proefbedrijf door Durk Durksz. Dat er hier niet wordt geweid,
heeft te maken met het geconditioneerde onderzoek en de indeling in de stal is dusdanig dat beweiden
slechts met één groep koeien mogelijk is. (dus Durk let bij de nieuw te bouwen stal op stalindeling m.b.t.
weidegang). Van de +/- 165 melkkoeien liepen de droogstaande koeien buiten.
De in aanbouw zijnde mestvergister was interessant. Onderzoek in de kleine (proef)vergister zal bijdragen
aan het goed functioneren van de drie mestvergisters waarbij stroom, warmte in woonhuizen en het
busvervoer een kans biedt om mest weer
op te waarderen van afvalstof tot een
waardevol product.
Durk Durksz die dacht dat wij om 15.00 uur
al zouden vertrekken (net zo als zijn boeren
van de grote koppel dat doen) had het mis,
wij bleven nog tot 16.00 uur een beetje
evalueren over de afgelopen periode en
over wel of geen volgende bijeenkomst. Een
eventuele voortzetting als groep, na
afsluiting van dit project, zien de meeste wel
zitten. Maar dan met een veel lagere
frequentie.
Tot 6 december en anders tot de
eindejaarsbijeenkomst.
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