Geiten melken met duidelijke visie
Wilma Wolters

Met het melken van twintig koeien naast een volledige baan buitenshuis voelde Mattijn Papen uit
Groenlo zich geen zelfstandig boer. Tot hij bij zijn schoonouders in Vragender de kans kreeg om een
bedrijf op te zetten. Nu melkt hij 530 geiten en doet dat met een duidelijke visie.

E

en melkstal tussen de potten inbou
wen en niet ervoor, is niet alledaags.
En een klein beetje bijzonder is het
wel om het voeren van de geiten uit te
besteden. Maar na twee jaar ‘afkijken’ bij
andere geitenhouders weet Mattijn Papen
wel hoe hij het wil hebben. Deze geiten
houder melkt sinds februari geiten, en
houdt er zijn eigen strategie op na. Tijd
voor Geitenhouderij om een kijkje te nemen
bij deze jonge ondernemer in Vragender.

Van kippen naar geiten
Papen wilde altijd al graag een volwaardig
boerenbedrijf. Met zijn twintig melkkoeien
in Groenlo kon hij niet uitbreiden en de
vleeskuikens van zijn schoonouders in
Vragender overnemen sprak hem niet aan.
Maar op dat bedrijf lag misschien wel een
kans voor geiten… en die kans heeft Papen
gegrepen. “In 2000 durfde ik het niet aan
met geiten te beginnen. Daar ben ik nu blij
om. Maar ik ben nog blijer dat ik nu sinds

februari wél geiten melk”, zegt hij lachend.
De contouren van de twee voormalige kippen
schuren zijn duidelijk herkenbaar. Maar tus
sen de schuren bevindt zich nu een overkap
ping en daaronder kun je de 2x40 zij-aan-zij
melkstal vinden. “Het was hier heel logisch
om de twee schuren bij elkaar aan te trek
ken en de ‘lege’ ruimte ertussen te benutten
voor de melkstal. Bovendien houd ik zo de
looplijnen kort, en dat is wel zo prettig.”
Ook anders dan bij veel collega-geitenhouders
zijn de klapdeurtjes van de boxjes in de
melkstal. “De deurtjes zaten met een veer
vast waardoor ze keihard dichtknalden. Als
je dat 1.060 keer op een dag moet aanhoren,
word je daar niet vrolijk van. Dus hebben
wij ze iets schuin gemonteerd, waardoor
ze vanzelf dichtvallen.”
Over de capaciteit van de melkstal is Papen
tevreden. “Ik melk net zo snel als met een
carrousel. In een uur en een kwartier heb
ik de 528 geiten gemolken.”

Tevreden met productie
De 600 dieren die de stal nu bevolken heeft
Papen overgenomen van een stoppende gei
tenhouder. “Ze doen het goed. Ik heb niets
gemerkt van enige stress rond de verhuizing.
Ze geven goed melk en zijn niet vaker dan
normaal ziek geweest.” Tijdens de zomer
piek gaven de geiten gemiddeld 3,3 liter
melk per dag, en 3,2 liter hebben ze maan
denlang vol kunnen houden. “Ik heb natuur
lijk nog geen jaargemiddelde, maar ik gok
dat ze uitkomen op ruim 1.200 kg melk.
Daar ben ik blij mee.”
Bijzonder is dat in één pot dieren lopen die
al vijf jaar worden duurgemolken. “En ze
blijven melk geven, zoiets heb ik nog nooit
gezien.” Op dit moment zijn deze dieren wel
drachtig. “Ik moet er nu goed op letten dat
ik in aantal dieren niet achteruitga, omdat
ik gemiddeld oude dieren heb. En ik wil
over twee tot drie jaar de stal toch vol
hebben.” In de stal kan Papen een kleine
800 dieren kwijt. De lammeren neemt hij
mee naar huis in Groenlo, waar Papen en
zijn vrouw ze opfokken. “Ik heb in
Vragender nog niet voldoende ruimte
en thuis kan ik of mijn vrouw Anita ze
een aantal keren per dag melk geven.”
Ook helpt een aantal scholieren met het
flessen van de geiten.
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Zelf voeren te arbeidsintensief
Elke dag rond half 12 komt een trekker met
voermengwagen het erf in Vragender oprij
den. Die mengt maïs, graskuil en brok en
gooit dit voor de geiten. “Als ik van geiten
houders hoor dat ze wel 2 uur per dag bezig
zijn met voeren, dan vind ik dat veel. Ik ben
nu zelf met het weghalen van het restvoer
en aanvegen een klein uurtje per dag bezig,
ik hoef geen mechanisatie aan te schaffen
en ik betaal bij dit aantal geiten 1,80 euro
per minuut. Volgens mij kan dat uit.”
Papen is geen voorstander van het voeren
van veel brok, wat het voeren makkelijker
zou maken. “Een geit moet volgens mij ruw
voer hebben. Ze heeft niet voor niets vier
magen. Geiten die onbeperkt brok krijgen,
vind ik vaak te vet.”
Stro krijgen de dieren niet. “Daar zit niks in.
Op dit moment mag dat hier alleen in de
potten liggen, verder niet. Misschien vind ik
het later ooit eens nodig om stro te voeren,
maar vooralsnog is dat hoe ik erover denk.”
Voor het instrooien van de potten heeft
Papen zelf een systeem bedacht. “Een twee
dehands blokkenwagen heb ik laten
ombouwen. De klep is verlengd, de rollen
die het stro aanvoeren zijn iets veranderd en
voor de uitvoer heb ik er een band aan laten
maken. Ik heb een hekel aan het hakselen
van stro, omdat dat veel te veel stof maakt.
Zo gaat het prima.”

Profiel

Best trots
Naast de geitenhouder zelf werkt zijn
schoonvader ook elke dag graag mee op het
bedrijf. “De man mag met zijn 72 jaar van
zijn pensioen genieten, maar de hele dag in
de keuken zitten is niets voor hem. Ik ben
erg blij met zijn hulp”, zegt Papen.
De jonge ondernemer is best trots op wat
er in een jaar tijd op het bedrijf is gebeurd.
“Het is best goed gegaan. Ik heb niet heel
veel opstartproblemen gehad”, vindt hij. Een
teken dus dat Papen er een goede strategie
op na houdt? “Ik heb de afgelopen twee jaar
veel geitenbedrijven bezocht om informatie
en ideeën op te doen. Daar leer je veel van.
De dingen die ik hier doe heb ik echt niet
allemaal zelf bedacht,” geeft Papen toe.
“Maar ik wil graag dingen uitzoeken en
weten waarom iets niet werkt. Daarna trek
ik een conclusie en pas ik het op mijn eigen
bedrijf toe. Of niet natuurlijk.”

Naam: Maatschap Papen-Olbach,
bestaande uit Mattijn, zijn schoonvader en
zijn vrouw. Mattijn is getrouwd met Anita,
samen hebben zij twee dochters, Renske
(bijna 3) en Iris (7 maanden).
Woonplaats: Vragender
Aantal geiten: 600. De bedoeling is binnen
twee tot drie jaar te groeien naar 800.
Verwachte jaarproductie: 1.200 kg melk.
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