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Dirk-Jan Derksen en Peter Schrĳver
Dirk-Jan Derksen en Peter Schrĳver verruilden in 2006
Nederland voor Denemarken. Langzaam maar zeker
kregen ze het 400 koeien tellende
bedrĳf op de rit.
Denemarken

Skovby
Wilp/Voorst

Aantal koeien:
Melkquotum:
Aantal hectare:
Dagproductie:

400
3,4 miljoen kg
250 ha eigendom, 100 ha pacht
27 kg 4,5 % vet 3,6% eiwit

Dirk-Jan Derksen en Peter Schrĳver

Dankzĳ goede opfok halen steeds meer vaarzen tweede lĳst

Peter Schrĳver: ‘Wennen om werkgever te zĳn’

Na drie jaar tĳd
voor scherpslĳpen
Een groter bedrĳf, werken met personeel, een andere taal en cultuur. Voor Peter Schrĳver en Dirk-Jan Derksen was de overgang
van Nederland naar Denemarken groot. ‘Een bedrĳf dat zes keer
zo groot is, kun je niet simpel aan met zes keer zo hard werken.’
tekst Inge van Drie

Over het muurtje kĳken

I

n principe hadden ze nog jaren kunnen boeren in Nederland. Peter Schrĳver (37) op zĳn pachtbedrĳf in Wilp en
Dirk-Jan Derksen (38) samen met zĳn
vader op een bedrĳf met 65 koeien in
Voorst. Maar het avontuur lonkte. Met
z’n tweeën kwamen ze tot het besluit
om naar Denemarken te emigreren. ‘Ik
zocht een uitdaging en meer avontuur,
maar ik was ook gewoon nieuwsgierig
of het me zou lukken een groter bedrĳf
te runnen’, zegt Schrĳver. Zĳn compagnon vult aan: ‘De ruimte in Denemarken
sprak me aan. In Nederland moest ik het
bedrĳf nog overnemen en was de stal
helemaal vol. Ik moest eerst bouwen om
meer koeien te kunnen melken.’
Samenwerken zag het duo wel zitten.
‘We kenden elkaar al zo’n vĳftien tot
twintig jaar. We gingen altĳd samen
naar vergaderingen’, zegt Derksen. In
2006 streken Schrĳver – met vriendin en
dochter – en Derksen neer in het Deense
Skovby. Dat ze geen traditionele emigranten zĳn, is te zien aan de bedrĳfsomvang. Op vĳftig kilometer over de
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ten dat we de koeien met wat extra
krachtvoer wel weer op de rit zouden
krĳgen, maar dat viel tegen’, herinnert
Derksen zich. ‘Ze gingen meer produceren door het betere voer, maar kregen
ook meer gezondheidsproblemen.’
In het meerjarenplan dat Schrĳver en
Derksen voor hun vertrek schreven, gingen ze uit van een gemiddelde melkproductie van 10.000 kg na drie jaar. Pas dit
voorjaar benaderen ze dat met een productie van 9500 kg meetmelk. De huidige dagproductie ligt op 27 kg melk met
4,5% vet en 3,6% eiwit. ‘Nu komen de
vaarzen aan de melk die een goede opfok
hebben gehad. Dat verschil merken we.
Steeds meer eerstekalfskoeien komen
ook daadwerkelĳk aan een tweede lactatie toe’, constateert Schrĳver.
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grens met Duitsland, aan de snelweg ligt
het bedrĳf met 400 koeien met 250 hectare in eigendom en 100 hectare pacht.
Die omvang is ver bovengemiddeld voor
startende emigranten. ‘In eerste instantie zochten we naar een bedrĳf met 1,5
miljoen kg melk. Dat zou voor twee man
mooi te behappen zĳn. Het probleem
was alleen dat bedrĳven met zo’n omvang qua huisvesting en vergunningen
tegen hun grenzen zitten. Wilden we
uitbreiden, dan moesten we meteen
weer vergunningen aanvragen en bouwen. Daarom hebben we besloten te
gaan voor een bedrĳf dat een slag groter
is’, legt Schrĳver uit.

Schraal, bĳna ondervoed
Gemakkelĳk was die beginperiode niet.
Schrĳver en Derksen zĳn de eersten om
het toe te geven. ‘De eerste drie weken
dachten we: “Wat gebeurt hier allemaal?”’ Zo zag de overgenomen veestapel – de vorige eigenaar was net gestopt
met biologische bedrĳfsvoering – er
schraal, bĳna ondervoed uit. ‘We dach-

Een nieuwe taal, ver van familie en
vrienden, een andere structuur van de
melkveehouderĳ; de overgang van Nederland naar Denemarken was groot.
Ook de omvang van het bedrĳf was wennen. ‘Een bedrĳf dat zes keer zo groot is,
kun je niet simpel aan met zes keer zo
hard werken. Als we hier ploegen betekent dat automatisch veertien dagen
ploegen. Je moet anders gaan werken’,
vertelt Derksen. ‘Hoe groter het bedrĳf,
hoe meer je “mensen” melkt in plaats
van koeien’, zegt Schrĳver. ‘We hebben
vier Oekraïners in dienst, voornamelĳk
voor het melken. Eerst hadden we ook
nog mensen uit Hongarĳe, maar het
werkt prettiger als ze allemaal uit dezelfde streek komen.’
Het liefst werken ze met mensen die een
blanco geschiedenis in de landbouw hebben. ‘Dan kun je het ze precies zo leren
zoals je zelf wilt.’ Bĳ nieuwe werknemers gaat Derksen drie keer mee met
melken. ‘Ik vertel hoe ze dingen moeten
doen en werk met ze samen, Peter controleert ze. Ze zĳn controle gewend, als
je niet controleert, werk je problemen in
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lijst

Landwerk tijdrovend: ploegen kost twee weken

de hand.’ Schrijver vult aan: ‘Ik kijk wel
eens stiekem over het muurtje tijdens
het melken. Een paar jaar geleden had ik
niet gedacht dat ik dat zou doen. Je moet
eraan wennen om werkgever te zijn.’

Sprayen in droogstand
Beetje bij beetje worden de resultaten
beter. Zo is de tussenkalftijd met gemiddeld 355 dagen opvallend laag. ‘De Denen zijn daar feller op dan de Nederlanders. Je verdient het meest met elk jaar
een kalf. Met onze productie lukt dat
ook. Alle koeien die op dag zestig nog
niet tochtig zijn, laten we door de dierenarts controleren en tochtig spuiten.’
De droge koeien beschouwen Derksen
en Schrijver als de belangrijkste groep.
‘Omdat het bedrijf groter is, merk je dat
ook beter. In Nederland had je nooit

Oekraïense medewerkers melken de koeien

meer dan een paar droge koeien tegelijk,
hier is het meteen een flinke groep. In de
droogstand sprayen we de koeien elke
dag met een dip op jodiumbasis. In de
boxen ligt krijt en we maken de boxen
elke dag schoon’, zegt Schrijver. Antibiotica komen er bij het droogzetten niet
aan te pas. Drie dagen lang krijgen de
koeien hooi, de tweede dag worden ze
nog een keer gemolken. ‘Misschien gaan
we teatsealers gebruiken als de productie verder stijgt’, denkt Derksen.
Steeds meer komen Schrijver en Derksen
toe aan het ‘scherpslijpen’ van het management. ‘Dat vinden we het aantrekkelijke van een groot bedrijf’, vertelt
Derksen. ‘Het basiswerk is op een gegeven moment niet leuk meer omdat het
zoveel is. Met melken bijvoorbeeld ben je
hier acht uur per dag bezig. Het voordeel

van een groot bedrijf is dat je tegen een
ander kunt zeggen: “Dit moet vandaag
gebeuren.” Ik ben alleen nog aanwezig
bij het melken van de verse koeien en de
koeien met bijvoorbeeld uierontsteking.
Daar kan ik meer mee verdienen dan
met het melken van alle koeien.’
Het bedrijf is op de rit, maar stilzitten is
er niet bij voor het duo. Ze kijken alweer
vooruit. ‘We hebben een plan geschreven voor uitbreiding naar 600 koeien. De
financiering per kg melk is dan lager
dan nu. We willen er een nieuwe stal bijbouwen, zodat we de oude ligboxenstal
uit de jaren zeventig uit gebruik kunnen
nemen. Die stal is in de zomer te warm,
de maten zijn niet modern meer. Maar
eerst wachten we op het moment dat
grond makkelijker te verwerven is of de
mestafzet goedkoper wordt.’ l

Melkproductie veestapel komt langzaamaan op het gewenste niveau
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