ONDERNEMENDEBOERIN
boerin: Ingrid Wellen • leeftijd: 27 • partner: Tjeerd van
Groenland • bedrijf: 50 melkkoeien en bijbehorend
jongvee • woonplaats: Ledeacker
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Ingrid Wellen was 25 toen ze zonder enige ervaring met melken,
koeien verzorgen en trekker rijden een melkveebedrijf ging runnen.
Het was een sprong in het diepe. Nu twee jaar later is met de koeien
werken het liefst wat Ingrid doet. ‘Ik ben trots op wat ik al bereikt heb.’
TEKST JORIEKE VAN CAPPELLEN
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‘S

orry, ik was nog niet helemaal klaar met mais voeren’,
zegt Ingrid Wellen, terwijl ze van de trekker springt.
De vijftig melkkoeien van de melkveehoudster uit Ledeacker staan tevreden aan het voerhek. In een tweede grote
stal staat het jongvee. Te zien aan de nieuwe vloeren en de
ligboxen wordt hier nog druk verbouwd. ‘Het verbouwde
gedeelte is straks voor de droge koeien’, vertelt Ingrid.
Ingrid praat over haar koeien alsof ze nooit anders heeft gedaan. Toch is het pas twee jaar geleden dat ze het bedrijf in
Ledeacker startte. En dat zonder enige ervaring met het runnen van een melkveebedrijf. Waarom deed ze dit? ‘Omdat ik
de kans kreeg’, zegt Ingrid. ‘Toen ik 23 was, had ik net mijn
hbo-studie management, economie en recht afgerond, maar
ik voelde weinig voor een baan op kantoor. Bovendien had ik
altijd al een grote liefde voor dieren.’
Ingrids vader, die een melkveebedrijf in Canada runt, stelde
haar voor om bij hem in Canada te komen werken. Vanwege
de afstand zag Ingrid dit niet zitten. ‘Waarom begin je dan
geen melkveebedrijf in Nederland?’, was vervolgens zijn
voorstel. ‘Het idee van eigen baas zijn en het werken met
dieren trok me’, vertelt Ingrid. Ingrids vader was bereid om
haar financieel bij te staan in de aankoop van een bedrijf. ‘We
spraken af om het gewoon te proberen. Deze kans zou nooit
meer voorbij komen.’

Hectische periode met veel regelwerk
Samen met haar vader begon de zoektocht naar een geschikt
bedrijf. Dat werd het bedrijf in Ledeacker. ‘Ik kon hier zo
opstarten. De melkstal en ligboxenstal waren in goede staat.
Bovendien ligt het in de regio waar ik zelf vandaan kom en
waar andere familieleden wonen, dat vind ik erg belangrijk.’
Gelukkig was partner Tjeerd ook in voor het avontuur.
‘Tjeerd heeft een baan buitenshuis, maar hij springt bij als
het nodig is. In de weekenden helpt hij ook mee. Ook mijn
oom helpt mij regelmatig.’ Het is heel belangrijk dat er mensen zijn die achter je staan, weet Ingrid. Haar omgeving reageerde verschillend. ‘Sommigen waren positief en vonden het
een leuke uitdaging, anderen verklaarden me bijna voor gek.
Waar begin jij nu weer aan?’
Ingrid: ‘Ik ben iemand die wel van uitdaging houdt, maar in
dit geval was ik misschien wat naïef. Eigenlijk had ik vooraf
geen idee wat er op me afkwam. Ik kwam weliswaar van een
boerenbedrijf, maar de enige ervaring die ik had was dat ik
soms de kalfjes voerde. Ik kon niet melken of wat dan ook.’
Ingrid vertelt verder: ‘Pas rond de koop van het bedrijf kwam
ik erachter wat ik eigenlijk aanhaalde. Het was een heel
hectische periode met veel regelwerk, papierwerk en keuzes
maken over dingen waar ik nog nooit bij had nagedacht. Melken is bijvoorbeeld één, maar je hebt ook een afnemer nodig.
Mijn keuze viel op FrieslandCampina. Ik heb ze gewoon een
brief gestuurd en wat denk je? Ik mocht melk leveren! Maar
ik moest ook een voerleverancier vinden, een dierenartspraktijk. En waar kocht ik de koeien voor mijn bedrijf ?’
Gelukkig kon Ingrid terugvallen op de kennis van haar vader.
‘Samen met hem zocht ik de koeien uit voor mijn toekomstige bedrijf. Ik kocht er 38 van een bedrijf hier uit de omge-

‘Toen het eerste kalf
werd geboren, waren
de kalverhokjes
nog niet eens klaar’
ving.’ Op dat bedrijf liep Ingrid ook enkele maanden stage,
om zich goed voor te bereiden op haar aanstaande leven als
melkveehouder. ‘Ik leerde er melken, koeien verzorgen, helpen met geboortes. Maar ook kreeg ik inzicht in administratieve zaken.’ Ingrid blikt terug: ‘Als ik alles van tevoren had
geweten, had ik me misschien wel twee keer bedacht. Maar
ik zat in een sneltrein en kon niet meer terug of stoppen,
alleen nog vooruit.’
Op 4 maart 2011 was de grote dag: de koeien kwamen aan op
Ingrids bedrijf. ‘Superspannend. De koeien moesten wennen
aan hun nieuwe omgeving en ’s avonds direct gemolken worden. Mijn vader kwam over uit Canada om me de eerste weken op weg te helpen. Anders had ik het denk ik niet gered.’
De sprong in het diepe was pas echt voelbaar toen Ingrids
vader weer terugkeerde naar Canada. ‘Vreselijk. Ik stond er
nu echt alleen voor. Wat had ik toch aangehaald? Dat vroeg
ik mezelf ontelbaar vaak af. Het was een periode met veel
stress en onbekende situaties. Ik kreeg bijvoorbeeld een koe
met melkziekte. Ik had bij mijn stageboer geleerd hoe ik een
infuus in de melkader moest aanbrengen, maar om het nu bij
mijn eigen dieren te doen, vond ik ineens spannend. Ik deed
het toch wel goed? Gelukkig kon ik altijd iemand bellen voor
raad, de dierenarts, mijn stageboer, mijn vader. En de eerste
paar maanden hadden we ook wel een beetje geluk met de
kalfjes, ze deden het bijna vanzelf.’

Ontdooien met föhn
De sneltrein denderde verder. ‘Pas als je bezig bent, kom je
erachter wat je nog mist. Toen het eerste kalf werd geboren,
waren de kalverhokjes nog niet eens klaar. De eerste winter
hadden we veel sneeuw, maar geen sneeuwschuiver. En we
kwamen er pas achter dat we een kachel in het melklokaal
nodig hadden, toen alle leidingen bevroren. We stonden uren
te föhnen om de boel te ontdooien. Ja, je wordt er enorm
creatief van’, zegt Ingrid, die er achteraf wel om kan lachen.
‘Er waren ook momenten waarop ik juist heel trots op mezelf
was. Als je een zieke koe zelf weer op de been krijgt, dat geeft
een kick. Ik ben wel een echte koeienboerin. Als een dier
naar de slacht moet, heb ik daar moeite mee. Misschien een
typische vrouweneigenschap? Maar ook ik moet het economische resultaat van het bedrijf in mijn achterhoofd houden.’
Ingrid maakt lange dagen. ‘Naast het bedrijf kost wassen,
opruimen, boodschappen doen en koken ook tijd. Mannen
vergeten dat nog wel eens’, grapt ze. ‘Wel vind ik het belangrijk om tijd vrij te maken voor vrienden en familie. Voordeel
is dat ik mijn eigen dag kan inplannen en zo ook eens gezellig kan gaan lunchen met een vriendin.’
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’Ik heb soms wel het
gevoel dat ik me
moet bewijzen’
De kersverse melkveehoudster merkte dat het boerenwerk
voor een vrouw fysiek zwaar kan zijn. ‘We begonnen met
alleen een trekker, maar inmiddels heb ik er een shovel bij en
schuift een tweedehands mestrobot de mest van de roosters.’
Ingrid kuilt zelf geen gras in. ‘Ik voer alleen goede kwaliteit
hooi en mais. We hebben vijf hectare grond bij het bedrijf
waar ik mais op verbouw. De rest van de mais en het hooi
koop ik aan. Zo bespaar ik mezelf de stress van het drie of
vier keer per jaar gras maaien en inkuilen.’

Aanmoedigingsprijs is opsteker
Na twee jaar is Ingrid heel wat ervaringen rijker. ‘Boer zijn is
een veelzijdig beroep. Je moet ondernemend zijn, maar ook
veel weten van gewassen en tegelijk een halve dierenarts zijn.
En dan is er nog de maatschappij die aan de zijlijn meekijkt.
Ik moest vrienden echt uitleggen dat ik niet de hele dag met
een antibioticaspuit in mijn broekzak rondloop.’
Ingrid vertelt verder: ‘Pas nu heb ik het gevoel dat ik het allemaal op de rit heb. De koeien doen het erg goed. Ik ga niet
voor een maximale melkproductie, maar ik ben wel perfectionistisch in goed verzorgen en voeren, waardoor de productie
nu al op 10.000 kilogram melk zit. Bovendien heb ik relatief

weinig uitval van koeien gehad en alle kalveren die hier zijn
geboren, zijn groot geworden. Persoonlijk ben ik daar wel
heel trots op.’ Ook de aanmoedigingsprijs van 2012 van het
Uiergezondheidscentrum Nederland, voor het lage celgetal
dat Ingrid op haar jonge bedrijf wist te behalen, was voor de
melkveehoudster een mooie opsteker.

Onervarenheid als voordeel
Waar komt dat perfectionisme vandaan? ‘Misschien is het
juist de onervarenheid die in mijn voordeel werkt. Ik doe niet
iets omdat mijn ouders dat ook zo doen’, denkt Ingrid. ‘Ik
heb alles vanaf het begin goed aangeleerd. Met handschoenen
melken, met papieren doekjes spenen schoonmaken, na het
melken goed dippen. Dat hoorde zo, ik dacht dat alle boeren
dat zo deden.’ Ingrid denkt even na voordat ze verder gaat.
‘En ik heb soms wel het gevoel dat ik me moet bewijzen. Ik
heb soms negatieve reacties gekregen omda t ik financiële
hulp kreeg om dit bedrijf te beginnen. Maar daarmee ben je
er nog niet. Een goed resultaat komt niet vanzelf, je moet er
gewoon keihard voor werken en dat doe ik ook.’
‘Hoe mijn bedrijf er over tien jaar uitziet? Ik weet het niet’,
zegt Ingrid eerlijk. ‘Ik mag hier 150 melkkoeien houden,
maar de tijd zal het leren hoever ik wil en kan groeien. Niemand weet precies hoe we er over tien jaar voor staan met de
sector. Ik richt me op het nu: ik vind het nu belangrijk om uit
te groeien tot een bedrijf met gezonde, duurzame koeien, dat
ook economisch goed in balans is.’
Saai is het leven als melkveehouder in elk geval nooit. ‘Dit
voorjaar komen de vaarzen aan de melk die twee jaar geleden
hier als eerste kalfjes geboren werden. Opnieuw spannend,
maar ik kijk ernaar uit.’
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