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Naar Zuid-Afrika geëmigreerde familie Ter Hofte laat oog vallen op Botswana

Alleen de sterkste overleven
Extreme regenval of juist droogte, koeien die sneuvelen door slangenbeten, een sterk variërende melkprĳs. Boeren in Zuid-Afrika
is niet te vergelĳken met boeren in Nederland, zo ondervond de
emigrantenfamilie Ter Hofte. Ruim 1200 koeien melken ze er,
maar de blik is alweer verder gericht. Buurland Botswana lonkt.
‘Daar ontvangt de overheid melkveehouders met open armen.’
tekst Inge van Drie
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e regen heeft grote gaten geslagen
in de gravelweg die naar het bedrĳf
van Rob, Erica, Engbert en Tes ter Hofte
leidt. In één dag 170 millimeter regen is
meer dan het wegennet aankon. ‘Zelfs
de melktankwagen kwam gisteren vast
te zitten op het erf’, vertelt Engbert ter
Hofte. Van stress is een dag later niks
meer te merken; de jonge ondernemer
lĳkt alles weer onder controle te hebben.
Hĳ is wel gewend dat zĳn dagen anders
verlopen dan gepland. ‘Zuid-Afrika is niet
zoals Nederland, waar alles volgens plan
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Engbert en Tes ter Hofte
Halverwege de jaren negentig kocht de Nederlandse
familie Ter Hofte een melkveebedrĳf in Zuid-Afrika. Nu
melken ze er 1200 koeien.

Humansdorp
Zuid-Afrika

Aantal koeien:
1250
Jaarlĳkse melkprod.: 7 miljoen kg
Melkproductie per koe: 1200 kg per 100 kg
lichaamsgewicht
Bewerkbare grond:
580 hectare

verloopt. Je moet hier flexibel zĳn en snel
kunnen schakelen.’
Ver vooruitdenken doet de familie Ter
Hofte daarom niet. Hooguit twee jaar.
‘Verder vooruit kĳken is in Zuid-Afrika
geen doen. De politiek, het klimaat; het
kan hier elk moment weer anders zĳn.’

Hightech- en lagekostenbedrĳf
Tot halverwege de jaren negentig boerden Rob en Erica ter Hofte, de ouders van
Engbert, op een biologisch bedrĳf in
Welsum met 85 koeien, 300 rosékalveren
en een kaaswinkel. In 1996 verkochten ze
hun melkquotum. Het plan was om te
emigreren. Oost-Europa was als bestemming nadrukkelĳk in beeld, maar het
werd uiteindelĳk Zuid-Afrika. De Ter
Hoftes streken neer in Humansdorp, niet
ver van de kust in de provincie Oostkaap.
Rob en Erica verblĳven inmiddels een
deel van het jaar in Zuid-Afrika, terwĳl de
dagelĳkse leiding op het bedrĳf nu in
handen is van hun zoon Engbert (30) en
zĳn vrouw Tes (30).
Zo’n 1250 koeien hebben de ondernemers onder hun hoede, verdeeld over
twee locaties. De koeien produceren jaarlĳks in totaal zeven miljoen kg melk. De
hoogproductieve koeien lopen op Splendora, een gehuurd bedrĳf met 380 hectare bewerkbare grond. ‘We investeren
het liefst zo min mogelĳk in grond en gebouwen. We stoppen het geld vooral in
de koeien’, geeft Engbert ter Hofte aan.
‘We hebben hier op Splendora een hightechbedrĳf, Soetfontein is ons lagekostenbedrĳf.’
Dat verschil is duidelĳk zichtbaar. Een

simpele, twintig jaar oude swingoverstal
doet dienst op Soetfontein; voor elektronica is geen plek. Op Splendora daarentegen dragen de koeien stappentellers en
gaan ze dagelĳks twee keer door de zestigstands-buitenmelker, die voorzien is
van de nieuwste snufjes. Geleidbaarheid,
melkproductie en gewicht: Engbert tovert het met één druk op de knop op
het computerscherm tevoorschĳn. ‘Koeien die in korte tĳd tien procent in gewicht verliezen of twintig procent in productie, worden automatisch gesepareerd,
net als koeien met een heel hoge of lage
activiteit.’
De melkstal haalt een capaciteit van 250
koeien per uur. ‘Als je alleen naar de
melkproductie kĳkt, zouden we nog
meer koeien kunnen melken. De beperking zit in het voer dat de koeien in de
melkstal krĳgen. Ze hebben tien minuten
nodig om dat op te eten.’
Gemiddeld wegen de koeien zo’n 500 kg,
blĳkt uit de meting in de melkstal. Engbert is er tevreden mee; aan zware koeien
heeft hĳ een hekel. Hĳ drukt zĳn melkproductie niet uit in kilo’s per koe, maar
in kilogrammen melk per 100 kg lichaamsgewicht. Zĳn koeien halen gemiddeld 1200 kg per 100 kg lichaamsgewicht.
De beste Zuid-Afrikaanse bedrĳven scoren 1400 kg.

De Ter Hoftes, die meer dan honderd
dochters van Kian aan de melk hebben,
zoeken allround stieren uit met een plus
voor eiwit. ‘We leveren onze melk aan
een kaasfabriek. De gehalten dragen voor
twee derde bĳ aan de melkprĳs, het volume voor een derde.’ De melkprĳs varieert sterk. ‘Afgelopen winter kregen we
38,5 cent per kg melk. Dat is het hoogste
dat we ooit gehad hebben. Maar vorig jaar
zaten we op 25 cent.’
Op een vangnet van de overheid hoeft de
familie Ter Hofte niet te rekenen. Ook het
weer werkt niet altĳd mee. ‘In 2009 en
2010 hadden we te kampen met extreme
droogte. Dat waren zware jaren. Hier in
de buurt hebben veel bedrĳven duizend
koeien. Vooral op het moment dat de
marges laag zĳn, heb je die aantallen gewoon nodig om te kunnen blĳven bestaan. In Zuid-Afrika zĳn de afgelopen
jaren honderden bedrĳven gestopt. Alleen de sterkste overleven.’
Cashflow is voor de ondernemers het be-

Contract voor duizend rietjes
Een lange rĳ koeien loopt richting de
melkstal. Bruin, wit, zwart, rood: een mix
van kleuren bevat de veestapel. De Ter
Hoftes passen een rotatiekruising toe:
holsteins x jersey x Zweeds roodbont x
red holstein. ‘Holsteins zĳn super melkkoeien, maar ze zĳn te groot en ze kunnen niet goed lopen. Dat kan op ons bedrĳf niet. De koeien lopen hier elke dag
kilometers.’
Om de veestapel verder uit te breiden,
hebben de ondernemers de afgelopen jaren regelmatig koeien aangekocht. Vrĳwel zonder uitzondering waren dat zuivere holsteins of jerseys. Kruislingen zĳn
nauwelĳks te koop, geeft Engbert aan.
‘De mensen hier zeggen: “Wie kruist,
koopt een boerderĳ erbĳ, wie holsteins
melkt, koopt koeien bĳ.”’
Voor het insemineren gebruikt de familie
maar enkele stieren. Fabian en Kodak zorgen voor holsteininbreng, Edbo en Hällom zĳn de te gebruiken Zweedsroodbontstieren en als jerseystier krĳgt de
Australische Badger kansen. ‘We sluiten
contracten af voor duizend rietjes, dan
kun je een goede prĳs krĳgen. We betalen nooit meer dan achtenhalve euro per
rietje.’

Per uur gaan
er 250 koeien
door de melkstal
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langrĳkste motief in de bedrĳfsvoering.
‘Wĳ kopen geen machine die we pas over
acht jaar hebben terugverdiend. In een
heel slecht jaar kunnen we altĳd nog het
ondereind van de veestapel slachten. Dat
levert meteen geld op en we hoeven dan
nauwelĳks meer voer aan te kopen. Op
alleen gras kunnen we in principe overleven.’

Twaalf kilometer lopen
Behendig manoeuvreert Engbert zĳn
pick-up langs de vele gaten in de weg. Het
dichtstbĳzĳnde dorp is zestig kilometer
ver, maar de veehouder is voor de dagelĳkse controle nu onderweg naar zĳn
tweede bedrĳf, Soetfontein. Dat ligt op
twaalf kilometer afstand van het andere
bedrĳf. Elke maand volgt ook een deel
van de koeien deze route. ‘Als de koeien
in de tweede helft van de lactatie zĳn
en ze zakken qua productie onder de vĳftien tot twintig kilo melk, gaan ze naar
Soetfontein.’ De koeien doen zo’n drie tot
vier uur over de twaalf kilometer lange
tocht. ‘De jerseys gaan voorop, daarachter volgen de kruislingen en de holsteins
sluiten de rĳ.’
Door het vele lopen is klauwbekappen
amper nodig. ‘De klauwen slĳten vanzelf
wel. Op 1250 koeien hebben we nooit
meer dan drie à vier koeien kreupel.’
De klauwgezondheid mag dan prima zĳn,
van andere gezondheidsproblemen heeft
Ter Hofte wel degelĳk last. Van vruchtbaarheidsproblemen bĳvoorbeeld. ‘Dat is
bĳ ons dé reden om koeien af te voeren.
Afgelopen jaar hebben we in totaal tien
procent van de koeien afgevoerd. We insemineren koeien door tot ze vĳftien tot
twintig kilo melk geven.’
De tussenkalftĳd ligt nu net iets boven de
400 dagen, maar is aan het oplopen. ‘Dat
komt doordat we zĳn overgestapt van
jaarrond kalven naar twee afkalfperiodes

De koeien produceren 1200 kg per 100 kg lichaamsgewicht

per jaar: vier maanden in de winter en
twee maanden in de zomer. Koeien die in
zo’n periode niet drachtig worden, laten
we overlopen.’ Volgens de veehouder vereenvoudigt een systeem met twee afkalfpieken het management. ‘We insemineren nu twee of vier maanden achter
elkaar en dan een hele tĳd niet. Sociaal
gezien is dat prettig.’ Dat de tussenkalftĳd
door het nieuwe systeem stĳgt, hindert
Ter Hofte niet. ‘Het is voor ons goedkoper
om lang door te gaan met insemineren
en een tussenkalftĳd van 600 dagen te
accepteren dan om een nieuwe koe aan
te kopen.’
Afgelopen jaar ging 3,4 procent van de
koeien dood op het bedrĳf. Een derde bĳ
het kalven, een derde door teken en een
derde door slangenbeten en andere ongelukken. ‘We willen naar twee procent,
maar dat is hier moeilĳk. We selecteren
streng op geboortegemak. Ook gaan de
koeien regelmatig door een spraytunnel
om teken te beheersen. Als we dat niet
doen, verliezen we hordes koeien.’

Ook op het gebied van uiergezondheid is
Ter Hofte secuur. Op het hightechbedrĳf
houdt hĳ de geleidbaarheid van de melk
nauwlettend in de gaten, op Soetfontein
ondergaan elke week alle koeien een
cmt-test. ‘Als een kwartier slecht is, melken we dat niet meer. We melken zeventig driespenen. Het is goedkoper om die
te blĳven melken dan om nieuwe koeien
aan te kopen.’
Van de kalveren raakt de familie Ter
Hofte jaarlĳks 8,5 procent kwĳt. ‘We
mikken op vĳf procent. Gisteren zĳn er
nog twee verdronken door de vele regen.
En jerseykoeien zĳn weliswaar heel
sterk, maar het grootbrengen van de kalveren is lastig; de uitval is hoog. Bĳ
Zweeds roodbonten speelt dat minder,
die kalveren zĳn ontzettend sterk.’

Op iPad grasgroei bĳhouden
Naar een stal is het vergeefs zoeken; op
beide bedrĳven hebben de koeien geen
dak boven hun hoofd. De koeien krĳgen
365 dagen per jaar en 24 uur per dag wei-

De koeien krĳgen 365 dagen per jaar, 24 uur per dag weidegang
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Afhankelĳk van de grasgroei krĳgen de koeien extra ruwvoer in de wei

degang. Om de twaalf uur krĳgen ze een
nieuw perceel. Als de koeien een perceel
verlaten, staat de trekker met triplemaaier al klaar om het perceel te bloten. ‘Zo
verliezen we geen hergroei.’
Engbert pakt zĳn iPad erbĳ. Zĳn vingers
glĳden over het scherm. Alle data van het
bedrĳf heeft hĳ erin opgeslagen. Zo houdt
hĳ nauwkeurig de grasgroei bĳ. ‘We hebben twee medewerkers die wekelĳks in
alle percelen de grasgroei meten en rantsoendraadjes zetten.’
De ondernemers scharen in bĳ 2500 kg
droge stof (ds) en weiden terug tot 1500
kg ds. ‘De koeien vreten per dag 14 kg ds
gras: 7 kilo ’s ochtends, 7 kilo ’s avonds.
Op Splendora hebben we nu 510 koeien
aan de melk. Keer zeven kilo, dat betekent dat we voor elke weiding 3570 kg ds
moeten hebben, ofwel zo’n 3,5 hectare.’
Het grasbestand bestaat uit een mix van
raaigras en kikuyu, een tropisch gras uit
Kenia. ‘Kikuyu groeit alleen bĳ hoge temperaturen. Vanaf mei – dan is het herfst
– is het te koud voor kikuyu en doet het

raaigras het beter.’ Het raaigras overleeft
de hoge temperaturen in de zomer niet;
elk jaar zaait de familie Ter Hofte daarom
het hele areaal door met Engels of Italiaans raaigras. ‘Onze medewerkers zitten
dan vĳf weken lang dag en nacht op de
trekker.’ Voor het kikuyugras is doorzaaien niet nodig. ‘Als de temperatuur stĳgt,
komt dat vanzelf weer tevoorschĳn.’

Bezuinigen op stikstof
Het gebruik van kunstmest proberen de
veehouders zo veel mogelĳk te beperken.
‘Het liefst zouden we, net als vroeger in
Nederland, biologisch boeren,’ bekent
Engbert, ‘maar helemaal biologisch boeren lukt simpelweg niet. Bovendien is er
hier geen markt voor.’
De norm in Zuid-Afrika is 35 kg stikstof
per ton geoogst product. De veehouders
zitten nu op 10 tot 15 kg stikstof. ‘Economisch is dat ook slim. Stikstof is ontzettend duur’, stelt Engbert, die jaarlĳks op
geïrrigeerde grond zo’n twintig ton droge stof van een hectare haalt.
Kuilvoer maakt de familie zo min mogelĳk. ‘Dat kost veel geld en het voer is van
slechte kwaliteit. Dan kopen we liever
luzerne.’ De aankoop van voer op het bedrĳf is sowieso een flinke kostenpost.
Door scherp de markt in de gaten te houden en op het juiste moment te kopen,
proberen de veehouders op die post te
bezuinigen. ‘Met goed inkopen kun je
veel verdienen. We kopen alle voercomponenten apart. Het betekent wel dat
het rantsoen nogal eens wisselt.’
Hun piekproductie bereiken de ondernemers in september als het in Zuid-Afrika
voorjaar is. Vrĳwel alle koeien zĳn dan
aan de melk. ‘Dan is de kwaliteit van het
gras het best en hoeven we geen bĳproducten bĳ te voeren. We leveren dan
30.000 kilo melk per dag.’

Jaarlĳks sneuvelt 8,5 procent van de kalfjes

Hoe graag de ondernemers ook in ZuidAfrika boeren – ‘Engbert leeft hier in zĳn
droom’, zegt Tes – ze richten hun blik
ook verder. Er zĳn vergevorderde plannen om in buurland Botswana een melkveebedrĳf te starten. ‘Zo spreiden we het
risico. In Botswana is de politiek anders
dan in Zuid-Afrika. De overheid daar ontvangt melkveehouders met open armen.
Nu produceert Botswana één tankwagen
melk per dag en halen de melkfabrieken
hun melk uit Zuid-Afrika.’

Maandelĳks jongvee wegen
Met de jongveeopfok houden de Ter Hoftes al rekening met het bedrĳf in Botswana. Tot voor kort verhuisden de kalveren bĳ een gewicht van 100 kilo naar een
jongveeopfokker. Voor elke kilo groei
kreeg de opfokker 1,56 euro. ‘We wogen
het jongvee elke maand. Dat kostte ons
elke maand twee dagen. We hebben gebudgetteerd op 750 gram groei per dag,
maar de afgelopen maanden kwamen
we zelfs boven de 1000 gram uit. Dat
kost geld, maar dat betaalt zich vanzelf
terug. De vaarzen die we nu terugkrĳgen, zĳn beter.’ Alle kosten zĳn voor
de jongveeopfokker. ‘Als een pink doodgaat, betaalt de jongveeopfokker het gewicht van het dier terug.’
Nu sturen ze een groot deel van het jongvee naar een nieuw bedrĳf in Kuruman,
in het noorden van Zuid-Afrika. ‘Hier
kunnen de vaarzen zich beter aanpassen
aan het klimaat en de voeromstandigheden in Botswana. Er is daar volop luzerne
en ander voer beschikbaar.’
Een graassysteem is in Botswana geen optie. Het klimaat is te droog om te weiden.
‘We willen er een vrĳloopstal bouwen en
de koeien jaarrond een tmr-rantsoen voeren. Als dat allemaal doorgaat, breiden
we hier niet verder uit.’ l

V E E T E E LT

VX02_buitenlrep Z Afrika.indd 53

F E B R U A R I

1

2 0 1 3

53

04-02-13 14:25

