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Als de voeraanschuifrobot langskomt,
komen de dieren direct naar het voerhek.

De stal met de bijzondere puntdaken
heeft Kurt zelf bedacht.

Door de lichtplaten erboven is er
opvallend veel licht in de melkstal.

Kurt en Liesje Tilburgs

Melken met goesting
Wilma Wolters

Gedurende vier jaar en twee weken – ze weten het precies – molken Kurt en Liesje Tilburgs zo’n
450 geiten, maar ze waren ontevreden. Nu is het tij gekeerd. Sinds een half jaar melken ze op een
nieuwe locatie met andere, gezonde dieren. Kurt en Liesje werken thans met goesting.

D

e goesting is te zien en voelen op
het nieuwe bedrijf én bij de eige
naars. Kurt en Liesje hebben over
alles nagedacht, zowel in als om de stal. Een
paar voorbeelden: in de nok van zowel de
stal als de melkstal zit een extra lichtstraat
zodat het overal licht is, de voersilo’s liggen
niet recht achter de stal waardoor die in de
toekomst – mocht dat wenselijk zijn –
gemakkelijk te verlengen is, zowel de toe
loop naar als de terugloopgang vanuit de
melkstal naar de potten is overal even breed
om het ontstaan van oponthoud te voorkomen,
en in de terugloopgang zijn twee brede
waterbakken gemonteerd waar de dieren
veel gebruik van maken. “Dat was het voor
deel van al die tijd op een huurlocatie een
bedrijf draaiende houden”, zegt Kurt. “Zo
wisten we precies hoe we het wel en níet
wilden hebben”, vult Liesje aan.

Geef nooit op
Kurt Tilburgs in de stal waar veel licht is, het voer altijd aangeveegd en de dieren rustig.
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In 2013 kreeg Kurt de kans om een stal met
geiten te huren en Kurt en Liesje besloten
dit samen te doen. Ze startten als leken in de

Er loopt ook wat 'kleur' in de stal om
hogere gehaltes te kunnen melken.

geitenhouderij, en omdat de stal werd
gehuurd, konden ze er weinig aan veranderen.
“Toen ik een maand aan het melken was,
keek ik al uit naar een andere locatie”, zegt
Kurt. Uiteindelijk bleken de geiten niet
gezond en liep het helemaal fout. “Ik had
ochtenden dat ik in de stal kwam en er tien
geiten dood lagen. En diezelfde avond nog
eens drie.”
Het was een harde les, maar Kurt en Liesje
leerden dat je zo zuiver mogelijk moet begin
nen, en wilden op een eigen locatie opnieuw
van start gaan. “Ik wilde per se dubbelziekte
vrij starten”, aldus Kurt. “Dat maakt je plan
meteen veel duurder, maar ik wist dat het
nú moest.” Het maakte ook dat de bank niet
wilde financieren. Tot twee keer toe hadden
Kurt en Liesje bijna een locatie gevonden en
al geiten gekocht, maar moesten zij die op
het laatste moment toch weer afzeggen of
doorverkopen. Het kostte enorm veel energie.
Kurt wilde het bijltje erbij neer gooien, maar
Liesje wilde het nog een keer proberen bij
een andere bank. Dat werkte.
In februari 2017 begonnen ze met de bouw
van de stal. Kurt tekende de stal zelf en heeft
hem grotendeels eigenhandig – met hulp van
schoonouders, zwagers, broers en kameraden
– gebouwd. “Uiteindelijk hield ik 1.800 euro
van de bouwfinanciering over”, zegt Kurt
toch ietwat trots. De nieuwe stal, 500 meter
van het woonhuis, is geïsoleerd, voorzien
van stalgordijnen met een klimaatcomputer
en heeft drie lichtkoepels.

Basismengsel
De melkgeiten krijgen een gemengd rant
soen van mais, twee soorten graskuil, gras
klaver, Italiaans raaigras, bietenpulp en een
beetje rietzwenk voor prik. De drachtige
geitenkrijgen onbeperkt hooi bij. Met de
voermengwagen rijdt Kurt dit rantsoen ’s
ochtends voor het voerhek, en in de zomer

De terugloopgang van de melkstal is breed
en zorgt zodoende niet voor oponthoud.

’s avonds. “Ik wilde niet voor elke groep een
ander rantsoen vanwege de arbeid, en dus
heeft voeradviseur Pieter Schoenmakers een
basismengsel voor alle geiten gemaakt.”
De voeradviseur is heel belangrijk voor Kurt
en Liesje. “Zulke vind je niet in België,” zegt
Liesje.
Een voeraanschuifrobot schuift vijftien keer
per dag het voer aan. De machine verdeelt
ook twee soorten brok over het voer gedurende
de dag; elke pot krijgt brok naargelang
productie en behoefte.

Nu zitten de lammeren nog in de loods,
een opfokstal staat op het wensenlijstje.

Kurt streeft ernaar om met 1.200 melkgeiten
1,5 miljoen kg melk te leveren. “Mijn oom,
die 10.000 koeien melkt in Amerika, zei me
altijd dat er maar één ding is dat geld
opbrengt: melken. Dat ben ik van plan te
gaan doen.”

Puntjes op de i
Kurt is van plan om driemaal daags te gaan
melken. “De jonge geiten geven nu, een
maand na het aflammeren, gemiddeld 3,2
liter per dag. Voor die uiers is het volgens mij
beter om vaker te melken. Ik verwacht 10
procent meer melk. Dan kan ik een melker
aannemen en er weer een sociaal leven op na
houden.” Hij hoopt ook de uiergezondheid te
kunnen verbeteren. “We hebben enkele
gevallen van blauw uier gehad. Door driemaal
daags te melken en te sprayen na het melken
gedurende 60 dagen na aflammeren, hopen
we meer gevallen te voorkomen.”
De stal kent vier potten voor 300 melkgeiten
waarvan er dit jaar drie voor de 850 melk
geiten gereserveerd zijn en één voor de lam
meren. “We hopen volgend jaar een opfok
stal te kunnen bouwen”, vertelt Liesje die
zich met name over de lammeren bekom
mert. En de wens die nu bovenaan het lijstje
staat is een woonhuis zodat Kurt en Liesje
met hun vier kinderen op het perceel bij de
nieuwe stal kunnen gaan wonen. “Dat hopen
we dit jaar nog te realiseren.”
Kurt melkt op gehaltes, met name eiwit (ze
leveren aan Capra). De eenjarige dieren zijn
om die reden kruisingen met Nubisch. Dit
jaar wil Kurt zelf ki gaan doen en zelf bokken
fokken, omdat hij gesloten wil blijven.

Profiel

Naam Kurt en Liesje Tilburgs
Woonplaats Kalmthout (net over de grens
in België)
Bedrijf De stal met plaats voor 1.200 geiten
heeft Kurt zelf getekend en grotendeels zelf gebouwd. Het had wat
voetenin aarde voordat ze zover waren.
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