C R V- D U U R Z A A M H E I D S T R O F E E
FAMILIE TERPSTRA, EZINGE

Evert en Gerda Terpstra realiseren
groei dankzĳ scherp saldoboeren

Modern bedrĳf in
klassieke setting
De boerderĳ stamt uit 1844 en de tĳd lĳkt stil te hebben gestaan
in het landschap rondom het bedrĳf van Evert en Gerda Terpstra
in het Groningse Ezinge. Maar de bedrĳfsvoering is modern en al
jaren staan saldo én gezondheid centraal.
tekst Alice Booĳ
Melkveebedrĳf Terpstra vof
De familie Terpstra met
stagiare Riemke Jansma
en vriendje Ivar: ‘Ook al
is zo’n wandelpad en natuurbeheer landbouwtechnisch lastiger, we zouden
het niet anders willen.’

‘W

Ezinge

Evert (40) en Gerda (34),
met hun kinderen Robert
(7), Martĳn (5) en Leonie (2)
890.000 kilo melk
106
9302 kilo melk met 4,38%
vet en 3,59% eiwit

Gezin:

Quotum:
Aantal koeien:
Productie:
Levensproductie
bĳ afvoer:
Celgetal:

43.088 kilo melk met 4,45%
vet en 3,54% eiwit
80.000 (na de komst van de
nieuwe stal)
430
66,5

Tussenkalftĳd:
Aantal hectares:
Aantal koeien met
meer dan 4 lactaties: 38
Aantal
honderdtonners:
5
Aantal tientonners: 2
Kostprĳs per
100 kilo melk:
28 euro
Extra’s:
wandelpad en
natuurbeheer
Met de 5000 euro: ‘boeken we een vakantie
naar de Middellandse zee’

e proberen vooral een gezonde
koe te fokken die met optimale
krachtvoerkosten goed uit de voeten
kan. We willen gewoon een goed saldo
draaien.’ Al in 2000 waren Gerda en
Evert Terpstra saldoboeren, zo stond geschreven in een bedrĳfsreportage in Veeteelt. ‘Vĳf jaar geleden hebben we het bedrĳf overgenomen van mĳn ouders Bert
en Leny’, vertelt Evert. ‘Ik stond ervan te
kĳken hoe lekker we doorgedraaid hebben ondanks de flinke investeringen, ja
zelfs het moeilĳke laatste jaar.’
Ruim honderd koeien melken de Terpstra’s, 890.000 kilo melk bedraagt het
quotum en afgelopen jaar bouwden ze
tegen de oude stal een nieuwe ligboxenstal aan zodat ze in totaal plek hebben
voor 160 melkkoeien. ‘Na de overname
zĳn we 150.000 kilo melk gegroeid en
hebben we ook nog twaalf hectare grond
erbĳ gekocht’, vertelt Evert. Ook voor de
komende jaren heeft het echtpaar plannen. ‘Wellicht gaan we samenwerken

met de buurman en dan bouwen we ook
een nieuwe melkstal. Arbeid wordt in
ons bedrĳf het knelpunt voor de komende jaren.’ Een robot om de arbeidsdruk
te verlichten komt er niet. ‘Ik ben geen
computer- of robotman.’

Loonwerker snĳdt blokken

Digestaat in de boxen

Gezondheid is speerpunt
Evert heeft passie voor koeien. ‘Ik ben
graag met voeding bezig, weidegang is bĳ
ons standaard én ik ben een echte fokkerĳliefhebber. We willen graag dat de koeien het goed hebben.’ Past dat in een economisch plaatje? ‘Jazeker, gezondheid is
bĳ ons een speerpunt. Met gezonde koeien heb je de minste trammelant en dat
levert ook wat op.’
Zo hebben zĳn koeien al zeven jaar geen
voetbad gezien. ‘Een derde van de veestapel gaat nooit door de klauwbehandelbox’, aldus Evert. Natuurlĳk had hĳ in
het verleden ook te maken met klauwaandoeningen zoals mortellaro. ‘We maken zo’n poot goed schoon en droog en
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Het streven is een gezonde koe die met optimale krachtvoerkosten goed uit de voeten kan

behandelen die dan met blauwe spray.
Een week later doe je dat nog een keer en
zo kom je er uiteindelijk wel vanaf.’ Ook
in de fokkerij neemt Evert klauwgezondheid mee. ‘Door stieren met weinig
klauwhoek zet ik een streep.’
Ook de vruchtbaarheid vraagt aandacht,
weet Evert. ‘We blijven insemineren.
Wanneer een koe goed geeft, doe ik dat
gerust tien keer.’ Koecomfort is vooral
zichtbaar in de diepstrooiselboxen waar
Evert digestaat in heeft liggen. ‘De koeien
liggen er super lekker in. Daarbij is het
celgetal van 200.000 naar 80.000 cellen
per ml gezakt in de nieuwe stal.’

veestapel gebruik ik Belgische blauwen
en vaarskalveren die ik niet wil aanhouden verkopen we op twee tot drie maanden leeftijd.’
Door een beperkte hoeveelheid jongvee
krijgt de verzorging maximale aandacht,
vertelt Evert. ‘Tot een half jaar houden
we het jongvee op stro.’ Het inseminatiebeleid luidt: betrouwbare stieren. ‘Dat zie
je terug in de veestapel.’

In het streven de koeien ouder te laten
worden, fokt de familie Terpstra niet zoveel jongvee op. ‘Op het ondereind van de

Het bedrijf is meer gaan melken, maar
heeft zich ook breder ontwikkeld. Natuurbeheer is een belangrijke tweede tak
geworden, vertelt Evert. Zo voert hij randenbeheer uit op zijn hele bedrijf en is hij
actief met weidevogels. ‘We hebben wat
sloten breder gemaakt, zodat er meer
voedsel voor de vogels is. Bij elkaar levert

dat natuurbeheer toch al gauw 12.000
euro per jaar op.’
Vorig jaar is er dankzij subsidie van de
provincie een wandelpad van 1100 meter
dwars door hun land gelegd. ‘Ons bedrijf
ligt in een Nationaal Landschap, het is
hier toeristisch vanwege het oude cultuurlandschap. Bij het Ezingemuseum
kunnen mensen een folder krijgen waar
ons “Bouwerderpad” op staat aangegeven, een ommetje van 5,5 kilometer.’ Het
pad loopt dwars door de weilanden, over
een brug en langs de kromme sloten. ‘Wij
wilden voor onszelf ook graag een brug
om onze percelen beter te ontsluiten.’
Natuurbeheer betekent voor het echtpaar
genoegen nemen met kleinere percelen
(van 0,5 tot 4 hectare). ‘Ook al is het landbouwtechnisch lastiger, we zouden het
niet eens willen veranderen.’ l

Wandelpad door de weilanden

Bedrijf in Nationaal Landschap

Sunny Boydochter en boegbeeld Martje 447

Weinig opfok

Inkomsten uit natuurbeheer

dat de koeien het goed hebben. Dan heb je de minste trammelant’
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