De melkkoeien van de familie Jansen uit Deurze moeten de aandacht
delen. Vleesvee vormt een tweede tak die geld oplevert. Door
een combinatie van twee takken spreidt het bedrijf de risico’s.
De verzorging van de melkkoeien lijdt daar niet onder.

L

anguit ligt een aantal piemontesestieren in het stro. Een tweejarige
stier staat op zijn gemak te vreten van
een pak natuurhooi. In 2005 bouwden
Johannes (60), Margje (58) en Henk (37)
Jansen uit Deurze, iets ten oosten van
Assen, een nieuwe potstal voor hun piemontesen. Dat was een bewuste keus
van de Drentse vleesvee- én melkveehouders. ‘Door het bedrijf te verbreden,
spreiden we de risico’s’, legt Henk uit.
‘Vlees wordt steeds duurder en we merken ook dat klanten er meer en meer
belang aan hechten om te weten waar
het vlees vandaan komt. Bovendien ligt

rollend jaargemiddelde uit op 9976 kg
melk met 4,71% vet en 3,56% eiwit, goed
voor een zesde plek in het Drentse productieoverzicht. Veel hoger hoeft ook
niet, geeft Henk aan. ‘We hebben relatief veel grond voor de melkkoeien beschikbaar. We hebben daarom het liefst
dat ze hun productie realiseren met zo
veel mogelijk ruwvoer.’
De Drentse melkveehouders houden het
menu graag simpel. ‘De koeien krijgen
graskuil, mais en krachtvoerbrok. Bijproducten voeren we niet. Soja, bierbostel of perspulp komt er bij ons niet aan
te pas’, vertelt Henk Jansen.

Henk en Johannes Jansen: ‘We zijn geen
fan van watermelk’
Voor de stierkeus beperkt de familie Jansen zich niet tot zwartbontstieren. ‘We
hebben veel geluk gehad met de stier
Triple Threat. Die stier bracht de roodfactor op ons bedrijf’, vertelt Henk. Nu
vormt de veestapel een smeltkroes van
allerlei rassen. Er lopen koeien met de
typische witte kop van het montbéliar-

deras, maar ook dieren met een bruine
brownswissgloed over het vel. ‘Hoe gekker de kleur, des te mooier’, vindt Henk.
Voorkeur voor een bepaald ras is er niet.
‘Als het maar goede productiekoeien
zijn’, stelt Johannes.
Momenteel vermeldt de inseminatielijst
de zwartbontstieren Rocko, Lucky Mike,
Bingo en Canvas, terwijl Classic en Taco
dienst doen bij roodbont. Henk: ‘Canvas
en Classic voldoen qua gehalten eigenlijk niet aan onze voorwaarden, maar
hebben op andere punten zoveel extra
dat we graag een keer afwijken van onze
principes.’ Pas tikte Henk nog een paar
rietjes Lord Lily op de kop. ‘Geruild voor
Looking Major’, verklapt Henk. ‘We zijn
niet zo gecharmeerd van het karakter
van de Majordochters. Bij ons zijn dat
nogal boefjes. De Lord Lilydochters vinden we wel ﬁjne melkkoeien.’
Behalve Major en Lord Lily zorgen ook
Tulip, Cash, Stadel, Sparta, Melchior en
Daan voor nageslacht in Deurze.

Drents Weidevlees
Voor deelname aan het project Drents
Weidevlees – een samenwerking tussen
drie Drentse vleesveehouders en slagerij
ABZ-Anloo – was diervriendelijke huisvesting een van de voorwaarden. Het
project speelt in op de toenemende interesse van consumenten voor natuurlijk
geproduceerd voedsel. ‘Een echt Drents
product verkoopt gemakkelijker. Wij
kunnen het vrouwelijk vee nu voor een
betere prijs afzetten’, legt Margje Jansen
uit.
In 2005 leverde de familie Jansen zestien
koeien af via dit project. ‘We kriigen een
vaste opbrengstprijs van vier euro per
kilo. Dat is zeker een euro per kilo meer
vergeleken bij wat we in het verleden
kregen. Bij een geslacht gewicht van 300
tot 400 kilogram tikt dat behoorlijk aan’,
stelt Henk.
Om aan de eisen van het project te voldoen moet minimaal drie kwart van het
voer van de vleesveekoeien afkomstig

zijn van Drentse natuurgebieden. ‘Vergeleken met de piemontesen zijn onze
melkkoeien een beetje verwend. De
vleesveekoeien krijgen alleen natuurgras en natuurhooi en moeten het doen
zonder krachtvoer. Dat is precies goed
voor piemontesen. In het verleden hebben ze ook wel eens op bemest grasland
van de melkkoeien gelopen, maar dat
gaat al snel mis. Piemontesen zijn enorm
gevoelig voor dat eiwitrijke gras. Als ze
dat eten, hebben ze snel last van diarree’, geeft Henk aan.
Twee takken op een bedrijf geeft meer
voordelen dan alleen het spreiden van
risico’s, vindt Henk. Biestverstrekking
noemt Henk Jansen als voorbeeld. ‘Drinken is bij de piemontesekalveren nog
wel eens een probleem. Als we het niet
vertrouwen, geven we al snel via de sonde wat biest. Dankzij de melkkoeien
hebben we dat altijd in de diepvries.’
Inge van Drie

Vleesvee zorgt voor verbreding
Henk Jansen: ‘Vergeleken met de pie montesen zijn onze melkkoeien verwend’
de prijs van melkquotum de laatste tijd
wel erg hoog.’
Ruim twintig jaar geleden startte de familie Jansen met piemontesen. ‘We
kruisten een aantal van onze melkkoeien met piemontesestieren en de kalfjes
daaruit bleven lopen’, blikt Johannes terug. ‘Het is begonnen als hobby, maar
intussen levert het ook geld op.’ De
vleesveestapel telt inmiddels circa 40
moederdieren, 60 stuks jongvee en 25
stieren. Voor het vleesvee pacht de familie Jansen op korte afstand van de boerderij vijftig hectare grond van Staatsbosbeheer, gelegen in het stroomdallandschap Drentsche Aa. Voor de melkkoeien
– bijna vijftig in totaal – is 39 hectare
grond in gebruik, waarvan 6 hectare bestemd voor mais.
De melkkoeien, die jaarlijks een quotum
volmelken van 4,5 ton, lijken er niet onder te lijden dat ze de aandacht moeten
delen met de piemontesen. De melkproductie ligt op een hoog niveau. In het
jongste afgesloten boekjaar kwam het
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In de zomer lopen de melkkoeien dag en
nacht buiten, geeft Johannes aan. ‘Ze
gaan in het voorjaar zo vroeg mogelijk
naar buiten en in het najaar zo laat mogelijk weer naar binnen. We voeren ze
dan wel vaak mais bij, al is het zeker in
de zomerperiode lastig om de mais mooi
te houden vanwege een te beperkte
voersnelheid.’ In de zomer krijgen de
koeien behalve gras en mais maximaal 5
kilogram krachtvoer; in de winter wordt
die hoeveelheid opgeschroefd naar 10
kilogram.

Smeltkroes van rassen
De hoge gehalten in de melk zijn volgens Henk niet alleen een kwestie van
voeding. ‘In de fokkerij hebben we altijd
veel aandacht geschonken aan gehalten.
We gebruiken geen extreme melkverervers. We zijn geen fan van watermelk.’
Moeder Ellie 55 (v. Lord Lily) met dochter
Ellie 65 (v. Ossido) en dochter Ellie 62
(v. Delta Sparta)
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