met dectorGmeetitambitie
Vooruit
en voor een se
Foto’s: Vooruit met de Geit en Wilma Wolters

Bouwsten

Juni, 2013

Piet Stolp is een positief ingesteld mens. Dat hielp hem om zijn droom waar te
maken: het hebben van een geitenbedrijf.

Een bedrijf uit het niets
Wilma Wolters

Zes ondernemers zijn in het project Vooruit met de Geit uitgedaagd om de ambities die zij hebben
voor hun bedrijven om te zetten in bedrijfsplannen. Andere geitenhouders kunnen leren van deze
voorlopers, omdat ze elk een ander bedrijfsaspect uitdiepen. In het vierde artikel in deze serie
bezoeken we Piet Stolp, startend geitenhouder in Wijdewormer.

S

inds mei van dit jaar melken Piet en
Christina Stolp geiten en zijn zij dus
boer. Voorheen werkte Piet 27 jaar
bij de bank, de laatste 15 jaar in managementfuncties. Daar refereert Stolp inmiddels
aan als ‘mijn vorig leven’. Hij staat volledig
achter zijn gemaakte keuze en realiseert zich
ten volle dat niet iedereen die begrijpt en dat
niet iedereen hem kán en wíl nadoen.
Binnen het project Vooruit met de Geit vervulde Stolp de plek van starter. Voor hem persoonlijk werd het project vooral een kans om
een netwerk op te bouwen in de geitensector.
Want het bedrijf was er ook gekomen zonder
Vooruit met de Geit. “Het plezier in mijn
werk bij de bank was weg, ik zocht wat
anders. Ik ben opgegroeid op een melkvee-
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bedrijf en heb het altijd mooi gevonden als ik
zelf zoiets zou kunnen doen. Vroeger had ik
al geiten, dat vond ik leuk. Zo lekker eigenwijs.”
Christina stond te kijken van Piets plannen,
maar vond het wel bij hem passen. “Er zat
altijd al een boer in Piet.” Nu staat ze volledig
achter hem.

Niet gemakkelijk
Maar het was niet gemakkelijk voor Piet om
zijn plannen te realiseren. Vooral met het
vinden van een locatie ging veel tijd en energie verloren. Piet en Christina woonden met
hun kinderen in Haarlem en zochten een
plek in die nabijheid. “Onze voorwaarde was
dat er binnen een straal van 15 kilometer

De jaarlingen van Piet en Christina Stolp hebben een goed onderkomen in de nieuwe stal.

lijk zeggen dat als ik niet de taal had gesproken van de bank en de contacten daar niet
had gehad, er geen financiering was gekomen.”
Nog iets waar Piet tegenaan liep: vooroordelen.
“Een bank, een makelaar, een wethouder,
noem maar op, het leek of iedereen iets van
mij moest vinden. Ze vonden me oud of
onkundig en soms beide. De positiefste
opmerkingen waren: wat knap en moedig
van je. De rest dacht volgens mij: die man is
van het pad af.” Zo was er een bank die geen
lening verstrekte omdat Piet 50 is. Het schrikte Piet echter niet af. “Het verbaasde me
vooral. Ik heb, vind ik, best een strijd moeten
leveren om die vooroordelen de baas te worden.”

Het was spannend
minstens 100.000 mensen wonen. Dat was
vooral vanwege het idee om een volwaardig
geitenbedrijf te hebben plus een aantal
publieke functies.” Piet vond veel locaties, en
bij elke locatie die hem wat leek, ging hij in
gesprek met wethouders en provincie en
voor elke locatie kwam er een eigen plan.
Maar vaak was er bij deze locaties sprake van
overheidsbemoeienis. Dat was niet wat Piet
wilde. In het voorjaar van 2013 vonden ze uiteindelijk de huidige locatie in Wijdewormer.
“We hebben ons zoekgebied uitgebreid en
vonden toen dit bedrijf. Het stond ons aan.
Het werd ‘m.”
Christina roert een ander onderwerp aan dat
ook niet vanzelf ging. “De financiering. Dat
was ook niet niks.” Piet: “Klopt. Ik moet eer-

Eind 2012 bestelde Stolp 500 lammeren.
“Maar op dat moment hadden we geen locatie en was de financiering nog niet rond. We
hadden dus eigenlijk niks”, vertelt Christina.
In juni 2013 werd het voorlopig koopcontract
getekend voor de huidige locatie. Toen ging
ook de vergunningenprocedure van start en
kwam er veel weerstand van buren. “Op alle
mogelijke manieren hebben ze geprobeerd
ons tegen te houden. Er liepen verschillende
procedures tegen ons, er is geprobeerd een
bouwstop op te leggen, we hebben advocaten
gesproken, er zijn rapportages geschreven,
we legden contacten met de milieudienst,
de GGD, de provincie. Maar op 28 november
2013 waren alle vergunningen binnen, op
4 december werd de locatie op onze naam
geschreven en op 6 december kwamen de

eerste kranen hier op het erf.” Op 4 april
kwamen de geiten, vanaf 25 april konden ze
lammeren. De stal moest dus klaar. Dat lukte
ternauwernood. Op de dag van de hoorzitting
werden de laatste platen op het dak van de
stal gelegd.
Het klinkt als een enorme onderneming. Hoe
hebben ze het weten vol te houden? Christina:
“Ik was er wel eens klaar mee. Maar Piet
heeft heel veel positivisme. Dat redt hem.”
Piet: “Het vreet energie. Maar mijn glas is
altijd halfvol. Eigenlijk is het ongelooflijk
goed gegaan: binnen vijf maanden waren de

zien, is overigens nog niet ingevuld. Wel zijn
er op dit moment elke dag zo’n vier hulpboeren. “Een zelfstandig ondernemer
gebruikt daarvoor hier de faciliteiten.”
Op dit moment melken Piet en Christina 420
geiten. De stal kan er 800 herbergen. Het is
nu zaak een beetje ritme te krijgen, vinden
de echtelieden. “De afgelopen maanden
waren enorm hectisch. De lammerperiode
was er, maar alles was voor ons natuurlijk
nieuw. Het melken, de melkstal, het voeren,
voor alles was het de eerste keer. Dan is het
erg fijn dat je in een project als Vooruit met

‘Heel veel positivisme.
Dat redde ons’
vergunningen binnen. Het heeft veel kruim
gekost, maar ik ben dankbaar voor het resultaat. We moeten leren leven in vertrouwen
dat het goed komt. In alle opzichten; financieel, fysiek, emotioneel.”

Wensenlijst
Piet en Christina kiezen niet voor een
‘gewoon’ bedrijf. Ze willen ook publieksfuncties vervullen. “Ik heb veel met de omgang
met mensen”, verklaart Piet. “Bovendien, we
leven niet alleen voor onszelf. Dat is hierin
de bottomline. Vandaar ook dat we andijvie
telen en 80 kippen hier eieren leggen, dat
gaat naar de voedselbank.” Welke publieksfuncties het worden en hoe die er precies uit-

de Geit hebt meegedraaid en dat je mensen
kent en even kunt bellen en vragen hoe zij
het aanpakken.” Erf opruimen, bedrijf optimaliseren en doorgroeien naar de gewenste
grootte. Dat is zo’n beetje de wensenlijst voor
nu. Piet: “De melkstal moet het beter gaan
doen, de identificatie moet nog voor elkaar
zodat er ook individueel krachtvoer kan worden gegeven, de selectiebox moet nog gaan
werken. Het graslandbeheer wil ik aanpakken en vervolgens moeten we qua melkproductie op weg naar stabilisatie.” Begin mei
2014 leverden ze de eerste melk af: 605 liter.
Op 1 juli was de tank te klein; toen werd er
5.014 liter afgeleverd. Inmiddels staat er een
tweede tank in het tanklokaal.
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