H

LTO-bestuurders stoppen
met melkgeitenbedrijf
Judith Waninge

Drie LTO-bestuurders beëindigden dit jaar hun melkgeitenbedrijf.
De redactie vroeg hen naar de redenen om te stoppen. En zijn
deze bedrijfsbeëindigingen tekenend voor de sector?
24

Geitenhouderij | oktober 2010

et aantal melkgeitenbedrijven
daalde de afgelopen jaren licht,
maar het aantal melkgeiten steeg.
Volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) waren er in 2009 610 melk
geitenbedrijven met in totaal 231 duizend
melkgeiten ouder dan een jaar. Volgens LTO
Nederland zijn er op dit moment in Neder
land ongeveer 350 professionele melkgeiten
bedrijven die samen 140 miljoen kilo melk
produceren. Jeannette van de Ven, voorzitter
van de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij,
denkt dat van deze bedrijven een derde
binnen drie jaar stopt. Harde cijfers zijn het
echter niet. “Het is een onderbuikgevoel”,
geeft Van de Ven aan. “De komende twee
jaar is belangrijk voor de melkgeitensector.
Dan zien we of de bedrijven die helemaal
of gedeeltelijk zijn geruimd, het financieel
kunnen overbruggen.” Een deel van de
melkgeitenhouders zal nu vervroegd
stoppen, omdat hun bedrijf (deels) geruimd
is vanwege Q-koorts en opnieuw opstarten
financieel moeilijk is. Daarnaast zijn er
bedrijven die nu stoppen en profiteren van
het feit dat de geiten goed aan de prijs zijn.
Naast de reden van financiële nood, stoppen
de meeste geitenhouders omdat er geen
opvolger is of omdat er geen uitbreidings
mogelijkheden zijn op de huidige locatie.
Onder de stoppers zitten ook LTObestuurders van de melkgeitenvakgroep,
wel met elk hun eigen redenen. Onder de
stoppers zit ook Jan van Lokven. Hij was
meer dan twintig jaar melkgeitenhouder
en acht jaar voorzitter van de LTO-vakgroep
Melkgeitenhouderij. Voor hem kwam het
besluit om met geiten te stoppen twee jaar
eerder dan gepland, door de uitbraak van
Q-koorts. Nog steeds is hij verontwaardigd
over de manier van handelen van de overheid
bij het bestrijden van Q-koorts. Van Lokven
zegt dat door de overheidsmaatregelen
wellicht de helft van de geitenhouders
met zijn bedrijf moet of gaat stoppen.
“De bedrijven die blijven, gaan óf flink
groeien en met personeel werken, óf blijven
gezinsbedrijven met meer aandacht voor
automatisering. Het houden van melkgeiten
is tenslotte een manier van leven, ermee
stoppen is heel moeilijk. De huidige regel
geving maakt doorgaan met het bedrijf
echter nog lastiger “, aldus Van Lokven.

Ron Grooten: ‘Aankoop nieuwe geiten is niet rendabel’
De keuze om te stoppen met het houden van melkgeiten was voor Ron Grooten, voormalig lid
van de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij, niet moeilijk nadat zijn geitenstapel in januari 2010
voor 95 procent was geruimd. Er zijn geen nieuwe geiten teruggekomen op het bedrijf in het
Limburgse Voerendaal. “Aankoop van nieuwe geiten is niet rendabel te rekenen”, zegt
Grooten. “Bij de bank is een financiering voor onze mooie melkgeitentak moeilijk te krijgen
omdat het nu een moeilijke tijd is. Mede door de oplopende prijzen voor melkgeiten in verband
met de schaarste ervan en een melkprijs die onder druk staat”. Grooten gaat nu samen met
zijn partner Mirella Loo door met de zorgboerderij met 700 rosekalveren en sinds kort een
vakantieboerderij. “Met deze zorgboerderij en de pas geopende vakantieboerderij zijn de melkgeiten niet meer wenselijk op het bedrijf”, geeft Ron Grooten aan. Het risico dat er opnieuw
bezoekers of patiënten besmet raken met Q-koorts wil Grooten niet meer nemen.
Ron Grooten (33) en Mirella Loo (31)
Bedrijf voor beëindiging: 1.200 melkgeiten met zorgboerderij
Gestopt: januari 2010

Annet Schimmel: ‘Verder uitbreiden was niet mogelijk’
Doordat bedrijven moeten blijven groeien om te kunnen blijven bestaan, hebben ze welover
wogen besloten om te stoppen met het bedrijf en met de rood-voor-roodregeling mee te doen.
Voor Annet Schimmel, voorzitter van LTO Noord Melkgeitenhouderij en lid van de landelijke
vakgroep, en haar man Roel kwam de keus om te stoppen langzamerhand dichterbij. Verder
uitbreiden was op de huidige locatie in Eck en Wiel (Gld.) niet mogelijk doordat er een camping
dicht achter het bedrijf zit, en daarnaast staat er een burgerwoning binnen 50 meter van de
stallen. “We hebben vier meiden die allen geen interesse hebben in het bedrijf”, vertelt
Schimmel. “Dit maakte de keuze om te stoppen iets eenvoudiger.” Samen met makelaars en
adviseurs hebben de geitenhouders de verschillende mogelijkheden besproken om te stoppen.
Op dit moment is het bedrijf niet te verkopen voor de prijs die de ondernemers willen en
moeten ontvangen, en toen kwam de regeling rood-voor-rood ter sprake. In overleg met de
gemeente is besloten dat in ruil voor de stallen op deze locatie twee woningenmogen komen.
Annet (45) en Roel (50) Schimmel
Bedrijf: 600 melkgeiten met een kleine tak vleesvee
Gestopt: juli 2010

Jan van Lokven: ‘Q-koorts gooide roet in het eten’
Uitgekocht door de gemeente, geen opvolger en lichamelijke klachten: goede redenen om op
termijn een punt achter het bedrijf te zetten, dacht Jan van Lokven uit Vinkel, voormalig voorzitter van de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij. De bedrijfsbeëindiging was dan ook gepland
voor 2012. “We hadden veel jonge aanfok en die zouden over twee jaar redelijk veel geld
opbrengen als we dan zouden stoppen”, vertelt Van Lokven.” Tevens zouden we dan het
bedrijf moeten verlaten omdat er een industrieterrein op deze locatie is gepland”. Helaas gooide
de uitbraak van Q-koorts roet in het eten. Bijna alle geiten werden geruimd en de honderd die
overbleven waren oudmelkte geiten die niet meer gedekt worden. “Een heel nieuwe geiten
stapel opbouwen voor twee jaar heeft geen zin”, geeft Van Lokven aan. De familie Van Lokven
heeft daarom het besluit genomen om de laatste guste geiten in september te verkopen en de
energie te steken in een nieuwe boerderij met paarden- en caravanstalling.
Naam: Jan (57) en Liesbeth (54) van Lokven
Bedrijf: 600 melkgeiten
Gestopt: september 2010

Geitenhouderij | oktober 2010

25

