Tijd van leven met opfokken
Wilma Wolters

‘Tijd van leven hebben’ was voor John en Marianne Kolsters uit Middelbeers de belangrijkste reden
om vijf jaar geleden over te stappen van melkgeiten naar opfoklammeren. Hard werken doen ze
nog steeds, maar de ondernemers kregen wel meer ruimte om hun dag zelf in te delen. En daar was
het dit gezin allemaal om te doen.

H

et bord aan de weg doet vermoeden dat je een melkgeitenbedrijf
betreedt, maar schijn bedriegt in
dit geval. In de twee stallen achter het woonhuis fokken John en Marianne Kolsters elk
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jaar zo’n 1.500 lammeren op voor een melkgeitenbedrijf in Siebengewald. Melken hebben ze wel gedaan, zo’n twintig jaar zelfs,
maar het omschakelen naar een opfokbedrijf was zo’n vijf jaar geleden een heel
bewuste keuze. John vertelt: “Onze middelste zoon is meervoudig gehandicapt. Dat
vraagt veel tijd en energie. Vooral tijdens de
spitsuren; tijdens het melken moest hij zich
klaar maken voor het naar school gaan of
had hij zijn uur therapie. Het was niet op
een prettige manier te combineren. Ook de
andere twee jongens mochten er niet onder
lijden, vonden wij. Dus werd het opfokken.”
Van die keuze heeft de familie geen
moment spijt gehad. “Het is nu allemaal
veel beter vol te houden, voor iedereen.
Marianne werkt drie dagen in de week, later
in het jaar doe ik als zzp-er nog wat loonwerk en werk bij het inspiratiecentrum
Chev! van Amalthea. Van alleen opfokken
kan een gezin niet leven. Maar ik ben blij
dat we nog een bedrijf hebben. De middelste zoon zit graag tussen de geiten en heeft
hier buiten de ruimte. Ik weet zeker dat als
we in een rijtjeshuis zouden wonen, we
hem niet volledig thuis zouden kunnen
opvoeden.”

Weinig aanpassingen nodig
Bij het overschakelen van melkgeiten op
alleen lammeren, heeft de familie weinig in
de stal hoeven veranderen. “De stal waar de
lammeren eerst komen is volledig geïsoleerd en mechanisch geventileerd. Die had
eerst een open nok die we nu dicht hebben
gemaakt. Het klimaat is er nu goed te regelen. In de andere stal hebben we vorig jaar
het voerhek vervangen. Daar zat een vastzethek in voor melkgeiten, maar de lammeren konden daar doorheen. Nu hebben we
drie buizen horizontaal geplaatst. Dat gaat
beter.” Ook qua kennis hebben John en
Marianne weinig hoeven bijspijkeren. “Als
je zelf al twintig jaar geiten hebt gehad, heb
je al veel geleerd.”

Melkperiode: er zijn
Vanaf de dag van geboorte komen de lammeren naar het bedrijf in Middelbeers. John
haalt ze zelf op met een aanhanger. Midden
in de lammerperiode komen er soms dagelijks 150 jonge dieren op het bedrijf. “Dan
worden we ineens erg druk”, glimlacht
Kolsters. “Maar Marianne en mijn moeder
springen bij en gedurende een week of twee
nodig ik een aantal buurvrouwen uit. Zij
samen zorgen dat alle lammeren te drinken
krijgen en dat ze leren om de lammerenbar
te bezoeken.” Kolsters vindt het erg belangrijk dat er de eerste dagen bijna continu
iemand bij de dieren is. Hij krijgt ook
‘extra’ controle van de dierenarts; die komt
in de eerste tijd wekelijks. “Om te onthoornen en eventuele ziektes te bestrijden. In
het begin hebben we nog weleens last van
cryptosporidia. Maar de dierenarts heeft een
sneltest en kan binnen een paar minuten
zien of het crypto is. Dan kuren we de hele

groep en zijn we er weer vanaf. Die eerste
veertien dagen zijn cruciaal. Als ik iets zie,
schakel ik in die periode direct de dierenarts in.”
Kolsters heeft zes strohokken van 14 bij
4,75 meter. In elk hok zitten in het begin
zo’n 200 tot 220 lammeren op een lammerenbar. Dat gaat prima, zegt John. “Aan de
lammerenbar is plek genoeg om alle dieren
voldoende te laten drinken. Maar een zwakker dier halen we ertussenuit en geven we
in een apart hok zelf de melk.” De lammeren krijgen vanaf week vier muesli bijgevoerd en stro in ruiven.

Na het spenen: kijken
Bij het spenen halen John en Marianne de
hokafscheidingen uit de stal zodat twee
grote strohokken ontstaan, en verplaatsen
ze de oudere lammeren naar de andere stal.
Ook maken ze een hok met bokken. Vanaf
dat moment krijgen de lammeren onbeperkt brok en stro bijgevoerd. “Als ze ongeveer een kilo krachtvoer per dag opnemen,
krijgen ze meer ruwvoer bijgevoerd. Dat
kan gras zijn of maïs, net wat de melkgeitenhouder wil en wat er voorhanden is. Ik
kan hem tippen als ik bijvoorbeeld gras te
koop weet, maar uiteindelijk bepaalt hij wat
ik de lammeren voer.”
Ook nu loopt John of Marianne dagelijks
een aantal keren door de stal. “Het voeren,
instrooien en controleren zijn de voornaamste werkzaamheden na het spenen. Als ik
voer let ik erop of ze direct komen, als ik
instrooi moeten ze direct gaan spelen. Doen
ze een van beide niet, dan is er iets aan de
hand. Kijken naar de dieren, dat doe ik
veel.”
De melkgeitenhouder zorgt voor een aantal

bokken bij de lammeren. “Het is allemaal
natuurlijke dekking. De melkgeitenhouder
geeft aan in welke tijd hij jonge lammeren
wil hebben en dan zorgen wij ervoor dat de
bokken op tijd bij de dieren komen”, geeft
John aan. Zo’n zes tot zeven weken voor het
aflammeren gaan de jonge dieren terug
naar het bedrijf van de melkgeitenhouder.
“Dan wordt het rustig in de stal hier en
wachten we op het voorjaar”, lacht John.

Profiel

Naam: John en Marianne Kolsters, drie zoons
Woonplaats: Middelbeers
Bedrijf: 1.500 lammeren in opfok voor een
melkgeitenhouder
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