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Op 1 april 2015 verdwĳnt na 31 jaar het melkquotum en
dat geeft starters in de melkveehouderĳ weer een kans.
Veeteelt portretteert tot april in een serie zes startende
melkveehouders.
IZAK EN ALETTE VAN ENGELEN

Voeradviseur Izak van Engelen startte vorig jaar een
grondloos melkveebedrĳf met grupstal

Écht boeren in plaats
van meeboeren

37 en 39
has en pabo
rundveespecialist en
invalleerkracht/moeder
Huidig aantal koeien: 81
Gestart met melken: mei 2013
Grondgebruik:
0 ha
Aantal koeien in 2020: 85
Leeftĳd:
Opleiding:
Baan:

E

nkele uren na de ochtendmelking
heerst er een serene rust in de moderne grupstal van Izak (37) en Alette (39) van
Engelen in Dronten. Dik in het stro liggen
bĳna alle koeien uiterst rustig te herkauwen. De glimlach op het gezicht van
Izak van Engelen verraadt hoe hĳ geniet
van dit beeld bĳ het openen van de deur.
‘Vanuit mĳn werk als rundveespecialist
bĳ ABZ Diervoeding kende ik het systeem
grupstal goed. Ik kwam er altĳd graag
omdat je koeien er goed kunt observeren.
Ik ben een echte koesignalenman en op
de grupstal kun je de voeropname en de
mest van iedere individuele koe echt goed
beoordelen’, vertelt Izak van Engelen.
Samen met zĳn vrouw stapte Van Engelen
vorig jaar in het avontuur dat een eigen
melkveebedrĳf heet. ‘We zĳn allebei op
een boerderĳ geboren, maar er was geen
plaats voor meerdere opvolgers op het
ouderlĳk bedrĳf. Daarom werd ik rundveespecialist, maar het gevolg was dat ik
ging meeboeren met mĳn klanten. Het
zorgde ervoor dat ik mezelf soms “meervoudig probleemeigenaar” voelde’, vertelt
Izak. ‘Intussen bleef het verlangen om
zelf boer te worden kriebelen. Er zat iets
in me wat nog nooit een antwoord had
gekregen. Ik ben zelfs wel eens marathons gaan lopen op zoek naar voldoening. Het boeren zit gewoon diep in ons.’

In maatschap met Jan Bakker namen Izak en Alette van Engelen
vorig jaar in Dronten een bestaand melkveebedrĳf over inclusief
koeien en quotum, maar zonder grond. De focus ligt op een
hoge efficiëntie en veel aandacht voor de individuele koe.
tekst Florus Pellikaan

video-impressie www.veeteelt.nl

wist van onze zoektocht en kwam op een
gegeven moment met dit bedrĳf. Hĳ wilde het hele bedrĳf kopen en het land naar
zĳn akkerbouwbedrĳf schuiven om vervolgens het erf, de koeien en het quotum
in te brengen in een maatschap die wĳ nu
met hem hebben’, vertelt Alette over de
start van het bedrĳf. Izak vult aan: ‘Zonder Jan Bakker hadden we dit nooit gekund, dus we zĳn hem, net als velen die
ons toen en nu helpen, erg dankbaar. Bĳ
de gratie van de melkprĳs proberen we
het bedrĳf in circa tien jaar helemaal over
te nemen. We zĳn nu boer geworden en
hopen straks boer te zĳn.’
Dat het bedrĳf grondloos is, ervaart Van
Engelen zeker niet als een probleem. ‘Het
past precies bĳ mĳ. Ik ben atechnisch en
heb een hekel aan machines. Een koe echt
goed voeren en constant inspelen op klei-

ne details vind ik fantastisch. Het draait
hier tenminste écht om het melken.’
Doordat ze een bestaand melkveebedrĳf
overnamen, vormt de fosfaatreferentie
geen probleem. ‘Daarnaast moet je bĳ
voeraankoop ver vooruitkĳken en niet afhankelĳk zĳn van de dag. We kunnen met
onze huidige voervoorraad wel tot november volgend jaar vooruit, maar op 1
mei ligt er ook weer een kuilplaat leeg
voor een aantrekkelĳke partĳ graskuil.’

Top 25 productie
Dat grondloos boeren een hoge kostprĳs
heeft, erkent Van Engelen, maar hĳ relativeert het ook. ‘Tegen een boer met vĳftig
hectare van pa overgenomen grond en
vĳftig koeien kan wat kostprĳs betreft
niemand op. Maar omdat we hier niet
hoeven te investeren in bĳvoorbeeld ma-

De moderne grupstal is voorzien van veel gemakken voor melken en voeren

In tien jaar overnemen
Er volgde een zoektocht om ergens een
bestaand melkveebedrĳf over te kunnen
nemen. Een aantal keren mislukten concrete pogingen, onder andere met een
pachtbedrĳf. ‘Jan Bakker uit Oldebroek
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chines hebben we een heel eerlĳke kostprĳs die je kunt beïnvloeden door zo efficiënt mogelĳk te werken. Ook wĳ kunnen
wel een melkprĳsdal overleven, maar op
de lange termĳn hoop ik toch op een gemiddelde melkprĳs boven de 36 cent.’
Hoewel de overgenomen veestapel gemiddeld 20 procent fh-bloed telt en sommige
individuele koeien zelfs half fh zĳn, ligt
het rollend jaargemiddelde op 9897 kg
melk met 4,28% vet en 3,60% eiwit bĳ
een gemiddelde leeftĳd van 5,5 jaar. Hierdoor eindigde de trotse, maar uiterst bescheiden Van Engelen in het eerste jaar al
in de top 25 voor ejr van de provincie Flevoland. Volgens Van Engelen is dat voor
een belangrĳk deel te danken aan het stalsysteem. ‘De koeien kennen hier geen
stress van vechten bĳ de krachtvoercomputer of in de wachtruimte. De stands zĳn
1,40 meter breed en het ligcomfort is met
veel stro groot. Ondanks dat de koeien
geen weidegang krĳgen, kunnen ze hier
heel oud worden en veel melk per koeplaats maken.’

Groeien in melk per koe
De moderne grupstal van Van Engelen is
voorzien van een geïsoleerd dak, ventilatoren, een rail met acht melkstellen, voerpaden die breed genoeg zĳn voor de voermengwagen en een Feed Car die vier keer
per dag het krachtvoer verstrekt. Mede
daarom steekt het Van Engelen dat de
grupstal soms wordt gezien als niet meer
van deze tĳd. ‘Elk systeem heeft zĳn vooren nadelen. Maar de koeien zĳn hier schoner en hebben minder klauwproblemen
en slepende melkziekte dan in veel hedendaagse ligboxenstallen. Men moet in
Nederland niet vergeten dat dankzĳ de
mogelĳkheid om een koe aan te binden er
al eeuwenlang en wereldwĳd melkconsumptie mogelĳk is.’

Van Engelen combineert het melkveebedrĳf nu met een dienstverband van vier
dagen per week. ‘Dat geeft ons een basis
om van te leven, zodat we met het bedrĳf
zo veel mogelĳk kunnen aflossen. Bovendien kan ik de ervaringen op het eigen
bedrĳf meenemen de boer op en andersom. Als ik weg ben, kĳkt Alette
naar de kalfkoeien en doet
tussen de middag de ronde langs de koeien. Ook
de kinderen helpen al
mee. We doen het echt
met elkaar.’
Richting de toekomst
willen Izak en Alette
een zo snel mogelĳke
overname van het bedrĳf.
Daarnaast willen ze alleen
groeien in de hoeveelheid
melk per koe. ‘Met circa 85
melk- en kalfkoeien moeten
we met ons systeem
een miljoen liter
kunnen melken.
Als dat lukt, hebben we een
prachtig doel
gehaald.’ l

Izak van Engelen:

‘Er zat iets in me wat
nog nooit een antwoord
had gekregen’
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