Gezinsbedrijf met 400 koeien realiseert tankcelgetal van 80

Rintsje Visser blijft fors
in quotum investeren
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Quotumaankoop

Tekst: Anne Hiemstra
Beeld: Ellen Meinen

Rintsje Visser en zijn vrouw Dieuwke Bakker namen in
het Friese Menaldum vorig jaar hun stal voor vijfhonderd
koeien in gebruik. Door quotumaankoop wisten ze
hun bedrijf in een jaar tijd met maar liefst acht ton
te vergroten. „Quotum is nodig om omzet te kunnen
draaien”, verklaart Rintsje eenvoudigweg. Ondanks de
groei maakt de veehouder een ontspannen indruk.

Vlakbij het Friese dorp Menaldum verrees
vorig jaar een stal voor vijfhonderd koeien.
De stal staat haaks op de oude stal, waar
veehouder Rintsje Visser (49) ruimte had voor
tweehonderd koeien. Hoewel er in de oude
stal op het laatst weliswaar een vrij zware
overbezetting was, is Visser vooral het laatste
jaar fors in omvang gegroeid. „Vanochtend
gingen er 405 koeien door de melkstal”, aldus
Visser; „we hadden niet verwacht dat we in
één jaar acht ton meer zouden melken.”
Ondanks het naderende einde van de
melkquotering in 2015 en de negatieve
adviezen rondom quotumaankoop, kocht
Visser tijdens de bouw van de nieuwe stal
400.000 kilo melkquotum aan en later in het
inmiddels afgesloten quotumjaar nog eens
350.000 kilo. „Om omzet te kunnen draaien,
moet je nou eenmaal quotum hebben”,
verklaart hij.

Broers
Ondernemen zit Rintsje Visser in het bloed.
„Mijn ouders verhuisden zo’n beetje om de
acht jaar, omdat ze elders weer iets groter
konden groeien. Mijn vader was begonnen
met tien, vijftien koeien en begin jaren
tachtig molken we er honderdvijftig. Dat kon
eenvoudig, omdat mijn drie jongere broers en
ik er ook allemaal voor voelden. Als er iemand
weg moest, kon het altijd.”
Toch voelde de jonge Rintsje er niet voor om
samen met zijn broers in het Friese Winsum te
gaan boeren. „We konden een groot bedrijf
in de buurt overnemen van een boer die naar
Texas emigreerde. Ik kon en kan nog steeds
goed met mijn broers, maar ik wilde niet met
zijn allen op één bedrijf zitten.”
Om niet op wat voor manier dan ook te
worden beperkt in zijn ondernemersvrijheid,
besloot Rintsje zo snel mogelijk een bedrijf te
kopen. Hij vertrok naar Scharnegoutum, waar
hij startte met 300.000 kilo melk. Ondertussen
bleef hij wel in maatschap met zijn ouders
en broers, die ook uitvlogen. Cornelis vertrok
naar Drachten, Taeke naar het bedrijf van
zijn schoonvader in Pingjum en de jongste,
Jan-Ieme, bleef op het ouderlijk bedrijf. Pas
toen Rintsjes vader in 2003 overleed werd
de maatschap ontbonden. „Jan-Ieme werd
adviseur bij AVM en het bedrijf in Drachten
werd verkocht, waarna Cornelis op het

ouderlijk bedrijf kwam.” Nog steeds werkt
Rintsje samen met Cornelis en Taeke, die
beide ongeveer tweehonderd koeien melken.
„We hebben samen een kuilhapper en een
giertank. En Jan-Ieme melkt hier zo nu en
dan.”

Grote sprong
Wat betreft de uitbreiding van zijn bedrijf
herinnert Visser zich een gesprek met de
voorzitter van de Friese Mij van Landbouw
in de jaren tachtig. „Hij adviseerde me geen
quotum te kopen tegen de toenmalige
prijs van een gulden per liter”, glimlacht
de veehouder. Visser breidde zijn quotum
in Scharnegoutum echter uit tot vier à vijf
ton en wilde verder groeien. Omdat er in
Scharnegoutum geen ruimte was, keek
hij verder om zich heen. „Dit bedrijf in
Menaldum leek een te grote sprong. Bij het
bedrijf hoorde in 1994 65 hectare grond en de
gebouwen uit 1980 waren nog relatief nieuw.
Er was een koper vóór ons, maar dat ketste af,
waarna wij het eens konden worden met de
eigenaar.” Wel onder voorwaarde dat Visser
zijn bedrijf in Scharnegoutum kon verkopen.
„Dat lukte. Zoon Jelle van buurman Hessel
Bouma was een echte ondernemer en hij nam
ons bedrijf in een week tijd over, inclusief
alles.”
Eenmaal in Menaldum ging de groei van
het bedrijf van Rintsje Visser en echtgenote
Dieuwke Bakker – Rintsje was eerder alleen
naar Scharnegoutum vertrokken, maar kende
zijn latere vrouw toen al wel – gewoon door.
„We hebben het jongvee eerst hier thuis
gehad, maar omdat we door de groei te
weinig plaats hadden, hebben we later het
jongvee elders ondergebracht. Op die manier
krijg je goed in beeld wat de jongveeopfok
precies kost en dat is niet goedkoop”, aldus
Visser.

Handel
Vanwege het gebrek aan ruimte en de hoge
opfokkosten besloot Visser zijn jongvee
te verkopen en koeien terug te kopen.
Zo werd de fokkerij op het bedrijf steeds
minder belangrijk en de handel in vee
steeds belangrijker. „Er valt prima in levend
X
vee te handelen, zolang het maar om

MELKVEEMAGAZINE NR 4 april 2012

27

De nieuwe stal
is gebouwd voor
vijfhonderd koeien.
De linkerkant telt drie
ligboxrijen en kan
driehonderd koeien
herbergen. Rechts
lopen er maximaal
tweehonderd. Rechts
vooraan lopen de
hoogproductieven.

groepen dieren gaat”, heeft Visser gemerkt.
Om insleep van ziekten zo veel mogelijk te
voorkomen, koopt hij zijn vee tegenwoordig
hoofdzakelijk van jongveeopfokbedrijven en
dan pinken vanaf drie maanden drachtigheid.
„Het voordeel van jonge dieren is bovendien
dat ze gewend zijn aan de nieuwe
omstandigheden, voordat ze aan de melk
komen.”
Vanwege de goede melkprijs kocht Visser
vorig jaar 180 drachtige pinken, waarvan hij
er zestig doorverkocht naar Engeland. „De
handel boeit mij nou eenmaal. Natuurlijk
kost het ook wel eens geld, maar dat is niet
erg zolang 70 tot 80 procent van de handel
maar goed is.” Visser breidde zijn quotum
inmiddels uit tot de huidige 2,5 miljoen kilo
melk. Afhankelijk van wat de markt doet,
verleast Visser er enkele tonnen van. „Vorig
jaar hebben we nog honderd nieuwmelkte
koeien afgezet.”

Arbeid
Bij de sterke focus op schaalvergroting rijst
de vraag hoe een gezinsbedrijf een omvang
van vierhonderd en in de toekomst wellicht
vijfhonderd koeien rondzet. „Je moet genoeg
mensen achter de hand hebben”, stelt Rintsje.
Zoon Simon (23) is volledig in het bedrijf en
sinds ruim vijf jaar is Melvin Schotanus de
vaste medewerker. Hij melkt op dinsdag- en
vrijdagochtend (op de andere dagen begint
hij ’s morgens om half acht) en behalve op
donderdag op elke doordeweekse middag.

Bauke Braaksma uit Menaldum studeert aan
de NHL Hogeschool in Leeuwarden en hij
melkt op de overige doordeweekse ochtenden
en op donderdagmiddag.
Mark Kikstra is een jongen die de koeien
drijft en mee melkt en om de drie weekenden
springen de dochters bij. Dochter Annewies
(21) studeert aan het Van Hall Instituut in
Leeuwarden en heeft net als haar broer
mogelijk ambities om het bedrijf over
te nemen. Dochter Jackelien (16) zit op
de middelbare school en heeft andere
ambities. „Ze mogen paardrijden, maar
daar moet wel iets tegenover staan”, stelt
Rintsje. Niet dat die voorwaarde zozeer
nodig is, blijkt uit de reactie van Dieuwke,
die inmiddels is aangeschoven. „Het hele
gezin voelt voor het bedrijf en iedereen wil
wel meehelpen.” Dieuwke is werkzaam bij
verzekeringsmaatschappij Aegon, maar is
tevens stand-in op het bedrijf voor het geval
er iemand ontbreekt.

Capaciteit melkstal
Toen Visser in 1994 in Menaldum begon,
werd er gemolken in een tandemcarrousel.
Visser kocht in 2002 een 22-stands visgraat
binnenmelker van het merk SAC, welke op
de plaats kwam van de tandemcarrousel.
Hoewel de visgraat binnenmelker een grotere
capaciteit heeft, is de capaciteit alweer
beperkt bij de huidige omvang. „We melken
100 à 120 koeien per uur en melken zo’n 3 tot
3,5 uur per keer”, aldus Visser. „Een grotere

melkstal kan altijd nog, we moeten eerst maar
eens resultaten halen.”
„Het melken gaat het beste als je met drie
man bent. Eentje voert, eentje jaagt de
koeien op en eentje melkt.” Visser begint ’s
ochtends om half vijf en vindt het belangrijk
om zelf eerst de koeien rond te jagen. Iets
dat hij het liefst ook ’s middags zelf doet.
„Dan zie je veel”, wijst hij op bijvoorbeeld
tochtige koeien. De veehouder heeft de
koeien verdeeld in een oudmelkte en een
nieuwmelkte groep en nog een derde groep
die als laatste wordt gemolken. Koeien die
bijvoorbeeld zijn behandeld met antibiotica
of die een hoog celgetal hebben. Het groepje
wordt gehuisvest in de oude stal en indien
nodig elke dag getemperatuurd.

Laag celgetal
„Ik bepaal zelf welke koeien er in die groep
lopen. Voordat die koeien in de melkstal
komen, wordt de melkslang uit de tank
gehaald en in de melktaxi gedaan. Deze melk
wordt gepasteuriseerd en gaat vervolgens
naar de kalveren.” Visser onderzoekt tevens
elke pasgekalfde koe op antibiotica, zodat
de medewerkers nooit koeien met antibiotica
in de melkstal krijgen. „Het tankcelgetal
bedroeg het laatste jaar gemiddeld 80.”
De veehouder schrijft de goede
uiergezondheid niet alleen toe aan het lagere
besmettingsgevaar, maar ook aan het gebruik
van een barrièredip en de betere ventilatie
in de nieuwe stal. „De stal voldoet aan de
Maatlat Duurzame Veehouderij (regeling
2008, red.) en daardoor weten we dat elke
koe nu meer dan veertig kuub lucht tot
haar beschikking heeft. Dat is meer dan het
dubbele van de oude stal.”
Naast de zorgkoeien lopen de pinken en
de droge koeien in de oude stal, terwijl de
aanwezige kalveren in de naastgelegen
jongveestal worden gehuisvest. In de
nieuwe stal blijft de 120 koeien tellende
hoogproductieve groep jaarrond
binnen, terwijl de kleine driehonderd
‘laagproductieven’ worden geweid. Visser

BEDRIJFSGEGEVENS
Rintsje Visser (49) en Dieuwke Bakker (45) houden met hun kinderen Simon (23), Annewies (21, niet op de foto)
en Jackelien (16) een ruim vierhonderd koeien tellende melkveestapel in het Friese Menaldum. De koeien worden
gehuisvest in een nieuwe stal voor vijfhonderd koeien en gemolken in een 22-stands visgraat binnenmelker. Het
melken wordt deels verzorgd door een aantal medewerkers. Het rollend jaargemiddelde van de veestapel ligt op
8.000 kilo melk met 4,50 procent vet en 3,60 procent eiwit. Het quotum bedraagt 2,5 miljoen kilo melk.
De bloedvoering van de veestapel is voor het grootste deel Holstein, maar het aandeel Fleckvieh wordt langzaam
groter. Met het oog op de mestafzet verkoopt Visser het grootste deel van zijn jongvee, om later drachtige pinken
van opfokbedrijven terug te kopen. Tachtig procent van de veestapel wordt dan ook geïnsemineerd met Belgisch
Blauw.
De nieuwe stal heeft een 3 + 2-rijige indeling. Aan de ene kant van de voergang kunnen driehondered koeien en
aan de andere kant tweehonderd koeien. De stal is 34 meter breed en 115 meter lang. In de mestputten onder de
roosters bevinden zich elektrische mixers die de mest elke nacht een kwartier rondpompen. De totale mestopslag-
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heeft althans een uitloop naar een grote
standweide van vijf hectare, waarbij de koeien
de hele dag in de stal kunnen komen. „Koeien
die net gekalfd hebben, komen vanwege
de beweging ook een paar dagen buiten.”
Visser laat ze afkalven in een groot strohok
in de oude stal, of in de zomer in een grote
zandbak naast de nieuwe stal.

Krachtvoer in melkstal
Rintsje Visser heeft zijn voermengwagen
verkocht en voert nu met een 24-kuubs
doseerwagen, welke in laagjes wordt
geladen. „De mengwagen was te klein en
het scheelt aanmerkelijk in de hoeveelheid
diesel”, stelt hij. „Bij het samenstellen
van het rantsoen laten we ons begeleiden
door dierenarts Jonne Twerda. Hij maakt
het rantsoen en let daarbij op de kostprijs
en de gezondheid van de koeien. Bij zo’n
grote koppel is het erg belangrijk dat de
koeien ﬁt zijn”, verklaart de veehouder.
Het rantsoen bestaat uit graskuil, snijmaïs,
bietenpulp, bierbostel, soja en een beetje
stro. Krachtvoerboxen zijn niet te vinden
in de stal. „Ik ben altijd tegen geweest op
krachtvoercomputers”, aldus Rintsje. „Je
moet een grote groep koeien tegelijk voeren,
ik houd niet van dat gepruts per individuele
koe.” Alle nieuwmelkte koeien krijgen
daarom vier kilo krachtvoer in de melkstal en
alle oudmelkte twee kilo.
Het verstrekken van krachtvoer in de melkstal
heeft nog een voordeel. „Ik heb al meer dan
eens koeien van mijn broers gehad, die thuis
de melk niet wilden laten schieten. Door de
krachtvoergift en het draaien van de melkstal,
blijkt het hier geen probleem.”
Visser was onlangs op excursie bij een fokker
in Noord-Holland, waar hij een fraaie koe van
89 punten zag. Het probleem was echter dat
de veehouder de koe bij het melken steevast
oxytocine moest spuiten en de koe bovendien
driespeen was. Toen Visser hoorde dat de
veehouder van plan was de koe af te voeren,
besloot hij de stoute schoenen aan te trekken.
Inmiddels draait de fraaie koe tweemaal daags

haar rondje in de carrousel in Menaldum en
laat ze de melk probleemloos schieten. „Ze
geeft veertig liter en is onlangs geïnsemineerd
met gesekst sperma van Ross.”
Visser laat zijn koeien insemineren door de
regionale KI-organisatie Reproplus, waarbij
80 procent van de koeien onder een Belgische
Blauwe stier komt. „Met het oog op de afvoer
van mest, willen we niet veel jongvee hebben”,
verklaart de veehouder. Andere stieren die
worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld de Holsteinstieren Legend en proefstier Famous. Ook krijgt
het Fleckvieh-ras steeds meer kansen. „Simon
wil helemaal richting Fleckvieh, maar ik ben
wat terughoudender”, stelt Rintsje. „Vooral
met het oog op de export van vee. Holsteins
wilde tot dusver altijd het beste.”
De veehouder sluit echter niet uit dat
Fleckvieh op den duur toch de overhand
krijgt. „We melken nu zo’n veertig à vijftig
Fleckvieh-kruislingen en wat opvalt is dat ze
altijd als eerste in de melkstal zijn.” In de wei
blijken ook nog andere kleurslagen te vinden.
„Er zit ook wat Brown Swiss en Jersey door.
Dat krijg je als je grotere koppels koopt, dan
zit er ook wel eens iets anders tussen.” Naast
de KI-service maakt Visser gebruik van eigen
stieren uit eigen aanfok, voor jongvee dat
na één inseminatie en koeien die na twee
inseminaties terugkomen.

Vernuft
De omvang van het bedrijf belemmert Rintsje
en Dieuwke niet om bijvoorbeeld op vakantie

te gaan. „En Dieuwke heeft een broer die
tweehonderd koeien melkt in Frankrijk en
een broer die vijfhonderd koeien melkt in
Denemarken, waar we ook heen gaan”,
aldus Rintsje. „Je moet kunnen incasseren en
vooruit denken. Ook moet je niet te gauw
last van stress hebben en met mensen om
kunnen gaan.” Uit de rust die Rintsje en
Dieuwke uitstralen, blijkt dat ze het bedrijf
in de vingers hebben. „We kunnen het werk
op deze manier makkelijk rondzetten”, stelt
Rintsje.
Dieuwke staat ten aanzien van de
bedrijfsontwikkeling vierkant achter
haar man. „Van een halﬂege stal heb
je geen rendement”, verdedigt ze de
quotumaankoop. „Er komt in 2015 vast
een referentiecijfer en dat zal niet goed
uitpakken voor de boeren die niks hebben
gedaan”, verwacht ze. Ze geeft aan dat
Rintsje steevast een uitdaging nodig heeft en
dat hij ook in de toekomst niet stil zal zitten.
„We gaan gewoon door met de aankoop
van quotum, de stal is nog niet vol”, aldus
Dieuwke. „Wat er na 2015 gaat gebeuren,
zien we dan wel. We zitten er in ieder geval
niet over in. Rintsje is altijd heel vernuftig
in het vinden van oplossingen.” Of er een
verdere uitbreiding in zit? Rintsje: „Misschien
wel, maar dan niet op deze locatie. We
zullen er dan eerder een bedrijf bij kopen.
Ik vind het belangrijk dat de mensen in het
dorp er geen last van hebben. Tot dusver
reageren ze gelukkig heel positief op onze
nieuwe stal.” 

Rintsje Visser melkt
zijn ruim vierhonderd
koeien in een
22-stands visgraat
binnenmelker van
SAC.

De kleine driehonderd
‘oudmelkten’
hebben een uitloop
naar de vijf hectare
grote standweide
achter de stal. Op
de achtergrond de
gebouwen uit 1980,
links de nieuwe stal.

capaciteit op het bedrijf bedraagt 12.500 kuub.
Visser voert zijn koeien met een doseerwagen, welke in
laagjes wordt gevuld. Naast graskuil, snijmaïs, bietenpulp, bierbostel, soja en een beetje stro, krijgen de
koeien krachtvoer in de melkstal. De nieuwmelkten vier
kilo en de oudmelkten twee kilo per dag. Visser heeft
140 hectare grond in eigendom en verbouwt alleen
gras. Op vrijdag 11 mei komt er in samenwerking met
de horeca van Menaldum een tent op hun grasland,
waar Rintsje en Dieuwke hun 25-jarig huwelijk zullen
vieren. Op zaterdag 12 mei houden ze open dag, welke
’s avonds wordt afgesloten met een feest in de tent.
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