Boeren op Texel is meer dan romantiek. Voor Rob en Marian Boog-
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aard betekent het letten op de kosten en werken aan een duurzame
veestapel. Dag en nacht weiden, een lage insteek van vaarzen en lage
voerkosten zijn voor de eilandveehouders belangrijke speerpunten.

D
.

e stal van Rob (37) en Marian (37)
Boogaard uit Oosterend is op een
paar droge koeien na helemaal leeg. De
melkkoeien lopen achterin het land tegen de zeedijk en grazen zowel overdag
als ’s nachts het leeuwendeel van het
rantsoen bij elkaar. ‘Dit jaar gingen de
koeien pas eind juni ’s nachts naar buiten omdat we nauwelijks genoeg weidegras hadden’, start Rob zijn verhaal. ‘Het
is al vroeg droog geworden dit jaar en dat
kost veel grasproductie.’
Rob en Marian boeren op het eiland
Texel. Een van de regels die dat met zich
meebrengt, is het verbod op beregenen.
‘Via beregening zou je eerder kans hebben op verzilting van het land doordat
zout zeewater meer het eiland binnendringt’, legt Rob uit. ‘Het kan hier droog
zijn, maar doorgaans lukt het om meer
dan genoeg voer te winnen. Er worden
op het eiland zelfs akkerbouwgewassen

geteeld die ook zonder beregenen goede
opbrengsten leveren.’ Marian vult hem
aan. ‘We hebben op Texel een laat voorjaar waardoor we mais pas laat kunnen
zaaien. De zomers zijn koeler dankzij de
wind, de winters minder koud dankzij de
invloed van zeewater.’

Slechts drie vaarzen
In Oosterend, gelegen aan de westkant
van het eiland, melkt de familie Boogaard 465.000 kg melkquotum vol op 40
hectare klei-achtige grond. Ieder jaar
wordt een klein aantal hectaren verhuurd
voor de teelt van aardappelen en van de
opbrengst wordt mais teruggekocht.
Rob en Marian richten zich volledig op de
boerderij. Melk produceren voor een lage
kostprijs staat hierbij centraal. Dag en
nacht weiden, machines in gemeenschappelijk gebruik met de buren en een lage
veevervanging zijn sterke punten van het

Marian en Rob Boogaard: ‘Romantisch
boeren op Texel is niet realistisch. Het
betekent hier ook gewoon hard werken’
bedrijf. In tegenstelling tot een aantal
collega’s zijn er geen voorzieningen getroffen zoals een camping om een aantal
van de vele toeristen die het eiland bezoeken, te ontvangen. ‘We zitten aan de
rustige kant van Texel, hier zijn minder
toeristen’, legt Rob uit. ‘Bovendien melk
ik liever vijf koeien meer dan dat ik vijf
tenten op het erf heb’, zegt Rob. ‘Ik heb
werk genoeg.’
Marian uit zich genuanceerder en zou er
wel iets voor voelen om iets met de toeristenstroom te gaan doen. Ze werkt nu
‘aan de overkant’, op het vaste land, als
verpleegkundige. ‘Als ik vertel dat ik op
een boerderij woon op Texel krijgen

de bedrijven is goed, dikwijls zelfs beter
dan op het vaste land. Onze krachtvoerkosten lagen vorig jaar op 4,5 eurocent
per kilogram melk en dat concurreert
met collega’s aan de overkant op het vaste land.’ Deze concurrerende krachtvoergift levert samen met een half mais-, half
grasrantsoen een rollend jaargemiddelde
van 8658 kg melk met 4,45% vet en 3,43%
eiwit van 56 koeien bij een gemiddelde
leeftijd van 5.06 jaar.
‘We molken afgelopen zomer maar drie
vaarzen’, zo verklaart Rob de hoge gemiddelde leeftijd. ‘We houden alle vaarskalveren aan, maar we konden de laatste
tijd drachtige vaarzen goed verkopen
voor export. Daarom zijn we zo zuinig op
oude koeien en proberen we de insteek
van vaarzen minimaal te houden.’
De koeien bestemd voor uitstoot worden
melkend afgemest en koeien met een lactatiewaarde van 90 zijn in Boogaards
ogen beslist nog rendabele dieren. ‘Zulke
dieren vragen vaak weinig aandacht. Bovendien blijf ik ook lang doorgaan met
insemineren, ik heb geen moeite om
koeien zeven of acht keer te insemineren. Hier gaat eigenlijk geen koe weg

Rob Boogaard: ‘H ier gaat geen koe weg vanwege slechte vruchtbaarheid’

Boere n aan de overkant
mensen daar vaak romantische beelden
bij. Maar dat is niet realistisch, wonen op
een boerderij betekent hard werken.
Door burgers te ontvangen op je bedrijf
kun je dat beeld bijstellen door ze informatie te geven over hoe het er tegenwoordig aan toegaat op een modern
melkveebedrijf.’
Zuivelfabriek Campina haalt bij alle eilandbewoners de melk op en verschillende voerleveranciers leveren het voer.
Daarvoor wordt volgens Rob nauwelijks
een meerprijs gerekend. ‘De wegen op
Texel zijn breed, de bereikbaarheid van
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vanwege vruchtbaarheidsproblemen.’ De
tussenkalftijd loopt daardoor wel op,
maar een tussenkalftijd van 442 dagen
ervaart Boogaard niet als een probleem.
‘Het is rendabeler om een oude koe
drachtig te krijgen en exportvaarzen te
verkopen dan veel oude koeien te vervangen. Oudere koeien geven nog meer melk
ook.’

Fokken op robuustheid
Een van de drie vaarzen die recent toch
op het eigen bedrijf afkalfde, is Vera 1.
Het is een solide dochter van Eastview
Revenue. Via Revenue en Fatal gaat haar
stamboom terug op Etazon Vega, een
veel gespoelde Mascotkleindochter uit

Walkup Bell Lou Ella. Samen met zijn
broers Edwin en René zette Boogaard een
aantal embryo’s van haar in, wat resulteerde in Fataldochter Vera. ‘We hebben
een aantal stiertjes uit haar verkocht,
maar zijn vervolgens niet verder gegaan
met embryotransplantatie en fokkerij’,
vertelt Rob. De investering in Vega leverde wel een fraaie nieuwe koestam op en
inmiddels lopen er diverse nazaten in de
stal. ‘De vader van Vera 1, Revenue, hebben we veel ingezet. Revenue is familie
van Mattie G en zijn dochters hebben het
goed gedaan op ons bedrijf’, legt Rob uit.
Onder het melkvee schuilen verder dochters van Justy, Lord Lily en Archibald, terwijl er nu inseminaties worden uitge-

voerd met Elvis, Donor, Merchant en Roy.
‘We proberen sterke, robuuste koeien te
fokken. Sterke koeien kunnen oud worden en veel melk geven’, en hij wijst op
Lord Lilydochter Corrie 74. De met 84
punten ingeschreven Corrie werd twee
jaar geleden reservekampioene op de
landbouwdag in Den Hoorn op Texel. Ze
werkt inmiddels al aan haar zevende lijst.
‘Ze zou meer robuustheid kunnen tonen,
ze is melktypisch genoeg’, omschrijft Rob
haar. ‘Maar wanneer je gewoon goed op
koeien zoals zij past, dan kunnen ze zonder veel moeite oud worden.’
Jaap van der Knaap
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