Vader, zonen en dochter samen in groot familiebedrijf

Eendrachtig groeien
naar 500 koeien
Melkveebedrijf De Jong in Scharnegoutum is de kwalificatie ‘gezinsbedrijf’
wel ontstegen. Vader Piet, moeder Fetsy, zonen Jaap en Herman en dochter
Esther runnen samen een royaal familiebedrijf dat moet groeien naar 500
koeien. Vijf kapiteins op een schip, gaat dat wel goed? „Jazeker. Wij vullen
elkaar allemaal aan.”

Aan de Ivige Leane net buiten Scharnegoutum
(FR) ligt een fraai opgezet melkveebedrijf.
Vier stallen herbergen 350 stuks melkvee en
een beste koppel van 250 stuks jongvee. Want
de nieuw gebouwde melkveestal is nog niet
vol; zodra de quotering is verdwenen, hopen
ze 500 koeien te melken.
Rondom het melkveebedrijf staan diverse
woonhuizen. Piet en Fetsy (beiden 62) wonen
er tegenover, Esther (41) en haar man Fokko
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wonen naast het bedrijf en Jaap (38) en zijn
echtgenote Marieke wonen om de hoek. Ook
Herman (32) en zijn vriendin wonen vlak in
de buurt van de Pieter Jacobs Pleats, zoals de
naam van de boerderij luidt. Inmiddels boert
hier al de vierde generatie De Jong.
Piet de Jong nam het bedrijf in 1970 over van
zijn vader. Destijds was het bedrijf al redelijk
intensief, met 60 koeien op 30 hectare. Piet
zette er meteen een ligboxenstal neer en molk

de koeien in een 2 x 3 visgraat, later in een 2 x
4. „De koeien op tafelhoogte melken, dat was
echt een openbaring”, blikt hij terug.

Gestage groei
Het bedrijf is in de loop der jaren continu
doorontwikkeld. In 1982 verrees er een nieuwe
stal naast de oude, met een nieuwe melkstal (2
x 8 visgraat) ertussenin. Toen molken ze al 140

Bedrijfsvoering
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Overzicht over de
melkveestal. De
voerrobot heeft
net zijn rondje
gemaakt, dus er
staan veel koeien aan
het voerhek. Maar
normaliter heerst er
vooral rust in de stal,
volgens Esther. „In de
diepstrooiselboxen
gaan de koeien veel
makkelijker liggen.”

De jongste kalveren komen na tien dagen in eenlingboxjes in het strohok
aan de kalverdrinkautomaat. Als de eenlingboxjes leeg zijn, worden ze
schoongemaakt. Daarna laten ze de boxjes tien dagen buiten staan. „Dat
is de beste ontsmetting”, zegt Piet. „Het scheelt heel veel medicijnen. In de
ruim twee jaar dat we volgens dit protocol werken, hebben we nog maar
drie of vier kalveren verloren.”

In deze jongveestal is ruimte voor zeker 200 dieren, variërend van de jonge
pinken tot de drachtige pinken en de koeien in een far-off-groep en een
close-up-groep die twee weken voor afkalven zit.

Foto’s
Meer foto’s van het bedrijf van de familie De Jong zijn te zien op
www.melkvee.nl in het dossier Melkvee Magazine.

koeien, met een vaste medewerker erbij voor
het melken. Piet: „Ik heb altijd gestreefd naar
een groot bedrijf, maar wel met voldoende
ruimte voor het sociale aspect.” De Jong was
vijftien jaar lang ook bestuurlijk betrokken bij
proefboerderij Bosma Zathe en bij het PR in
Lelystad.
In 1994 kwam er een tweede vaste
medewerker bij en in 1999 werd er een
vierrijige ligboxenstal naast gebouwd, met de
kap dwars op de weg. Een jaar later trad zoon
Jaap toe tot de maatschap, toen molken ze
tegen de 200 koeien.
Kort daarop kreeg ook dochter Esther de kans
om in het bedrijf te komen. Tot dan toe had
ze full-time gewerkt als kapster in diverse
salons. „Vroeger hielp ik thuis ook wel mee
op de boerderij, ik vond het altijd machtig
mooi werk. Dus toen mijn vader me vroeg of
ik niet wilde komen melken, heb ik die kans
met beide handen aangegrepen”, vertelt ze.
In 2001 verruilde ze met plezier schaar, kam en
kapsalon voor koeborstels, rietjes en melkput.
Na verloop van tijd bleek dat ook zoon
Herman boer wilde worden. Hij had
gestudeerd voor accountant en ook als
zodanig op kantoor gewerkt, maar ‘daar
kwamen de vier muren op hem af’, aldus Piet.
„Toen het duidelijk werd dat we dit bedrijf
met de familie wilden voortzetten, hebben we

besloten het dan ook opnieuw in te richten.
Want tot dan toe hadden we altijd uitgebreid
binnen de bestaande situatie en dat geeft
altijd compromissen.” Bovendien werd het
bedrijf steeds arbeidsintensiever, omdat de
koeien uit de verschillende stallen steeds in
groepjes naar de melkstal toe moesten, vult
Esther aan. „In de 2 x 8 was ik op een gegeven
moment wel vier uur per keer aan het melken.
Dan begon ik ‘s nachts om 3 uur, waren we om
7 uur pas klaar.”

Strategische plannen
In 2007 ging de familie De Jong om tafel
om strategische plannen te smeden. Piet:
„Onze opzet was een bedrijf waar we
met vier gezinnen een goed inkomen uit
konden halen, én een goed sociaal bestaan.”
Gevolg was dan ook een ‘vrij omvangrijk
project’, aldus Piet: het bedrijf zou moeten
groeien naar 500 melkkoeien en 300 stuks
jongvee. Daartoe werd er een grote nieuwe
melkveestal gebouwd, met aan de ene kant
een 2 x 3-rijige ligboxenstal voor 483 koeien
en aan de andere kant een grote 60-stands
buitenmelker van GEA Farm Technologies, met
wachtruimte, separatieruimte en 25 ligboxen
voor aandachtskoeien. Alles bij elkaar werd
er voor 4.850 euro per koe geïnvesteerd.

De stal voldoet aan de Maatlat Duurzame
Veehouderij.

Stallen
Ook de eerder gebouwde stallen zijn nog
allemaal in gebruik. Ze staan allemaal aan
dezelfde kant van de weg. Elke koe op
het bedrijf doorloopt tijdens haar carrière
één voor één alle stallen. In de eerste stal,
direct naast Esthers woonhuis, zitten de
jongste kalveren tot een half jaar. Eerst
komen ze in een ruim strohok met een
kalverdrinkautomaat. Vervolgens schuiven ze
op naar een opfokhok op stro en dan naar
ligboxen.
Na een half jaar gaan ze een deur verder, naar
de grote stal die met de kap richting de weg
staat. In deze jongveestal is ruimte voor zeker
200 dieren, variërend van de jonge pinken
tot de drachtige pinken en de koeien in een
far-off-groep en een close-up-groep die twee
weken voor afkalven zit. Zodra het kalf zich
aandient, kunnen ze in het zicht van hun
eigen groep afkalven in een groot strohok. De
eenlingboxjes staan ernaast en er is ook een
apart melkstel, zodat de verse koe meteen kan
worden gemolken. „Het streven is om het kalf
zo snel mogelijk 4 liter biest te geven”, vertelt
Esther. X

Esther en Piet poseren
met plezier. „Zit mijn
haar wel goed”, lacht
de ex-kapster. Broers
Jaap en Herman
wilden liever niet op
de foto.

Bedrijfsgegevens
Vader Piet en dochter Esther de Jong runnen met Esthers broers Jaap en
Herman en hun gezinnen een omvangrijk familiebedrijf van 350 koeien en
250 stuks jongvee in het Friese Scharnegoutum. De productie per koe ligt
op 8.941 liter melk met 4,55 procent vet en 3,58 procent eiwit in 306 dagen.
Jaarlijks wordt 3,1 miljoen kg melk afgeleverd aan FrieslandCampina. Het
stiergebruik bestaat uit Kodak, Wyman, Sailing, Active, Mason, Torrer en
Santana. Het gemengde rantsoen bestaat uit graskuil, maïs, hooi, perspulp,
tarwegistconcentraat, soja, tarwemaïsmeel en mineralen. Het bedrijf heeft
140 hectare gras en 24 hectare maïs in gebruik, waarvan ongeveer de helft in
eigendom is. Van alle mest moet 20 tot 25 procent worden afgevoerd.
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De koeien worden gemolken in een 60-stands buitenmelker van GEA Farm
Technologies.

Na het afkalven gaan de verse koeien weer
een deur verder, naar een strohok naast de
carrousel. Ook de kalfjes in hun verrijdbare
boxjes verhuizen dan mee. Naast dat
strohok bevinden zich ook 25 ligboxen voor
aandachtskoeien. De dieren die veel aandacht
behoeven – nuchtere kalfjes, verse koeien en
de separatiekoeien – zitten hier dus handig bij
elkaar.

Eigen taken
Zo is het hele bedrijf logisch opgebouwd.
De familie De Jong streeft ernaar zo veel
mogelijk te werken met vaste groepen dieren
en met vaste protocollen. Esther: „Ik bekijk
bijvoorbeeld elke week op een vaste dag
welke 15-maands pinken gedekt moeten
worden.” Koeien bekappen en verhuizen naar
de droogstandsgroep gebeurt ook op een
vaste dag.
De leden van het familiebedrijf hebben ook
allemaal hun eigen taken. Esther doet het
veemanagement en de jongveeopfok. Ze is
verantwoordelijk voor de fokkerij en voor het
melken. Dat melken gebeurt altijd met twee
man: een maakt de uiers schoon, de ander
sluit de melkstellen aan. Doordeweeks melkt
de vaste melker altijd 27 uur in de week mee.
Jaap is de ‘uitvoerder’ binnen het bedrijf: hij

Al het vee bevindt zich aan de rechterkant van de weg. In het verste
stalletje dat rechts nog net achter de bomen is te zien zitten de jongste
kalveren, in de stal met de zonnepanelen en de kap dwars op de weg
zitten de kalveren vanaf een half jaar tot en met de drachtige pinken en
de droge koeien. De twee nieuwe stallen rechts zijn aan de achterkant
met elkaar verbonden. In de linker stal bevindt zich de carrousel, het
strohok voor de verse koeien, de nuchtere kalveren en de 25 boxen
voor de aandachtskoeien. Het tussenstuk tussen de twee stallen is
wachtruimte en de rechter stal is de melkveestal (3 + 3-rijïg).
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Naast de carrousel bevindt zich een grote stroruimte en een separatieruimte
met 25 ligboxen. Geheel rechts de wachtruimte.

zorgt voor graslandbeheer en voederwinning
en voor onderhoud aan gebouwen en
machines. Accountant Herman is de ﬁnancieeleconomische man. Vader Piet zorgt voor het
voeren. Maar in feite kunnen ze elkaar ook
allemaal vervangen, als het moet. Melken
gebeurt bij toerbeurt, iedereen melkt een
keer per dag. Dat maakt het bedrijf ﬂexibel
en biedt ruimte voor de sociale kant van het
leven, iets waar vader Piet altijd op heeft
gehamerd. „Als er werk is, is de arbeid ook
aanwezig, maar als het werk gedaan is, ben je
ook weer even vrij. Dat is het mooie. In feite
zijn we allemaal parttimers.”
Doordat iedereen binnen het bedrijf zijn
eigen speciﬁeke verantwoordelijkheden heeft,
is er maar weinig onenigheid, aldus vader en
dochter. „Natuurlijk is er wel eens wat en dan
overleggen we. Maar ieder heeft zijn eigen
taak.”

Optimale zorg voor de dieren
De familie wil de aanwezige arbeid primair
inzetten voor de optimale zorg voor het vee.
Alles wat gemakkelijk geautomatiseerd kan
worden, is dus geautomatiseerd. Zo schuift
een Juno-robotje van Lely zes keer per dag het
voer aan voor de melkkoeien. Omdat er in de
2 x 3-rijige stal maar voor 60 procent van de

koeien plek is aan het voerhek, moet er wel
continu voer voor liggen. Mestrobotjes van
Lely houden de mestgang schoon. Dat werkt
prima, blijkens de droge klauwen van de
koeien. Ook de stappentellers zijn ideaal voor
tochtdetectie, vindt Esther. Die koeien worden
na het melken automatisch gesepareerd,
evenals de koeien die droog moeten of
waarvan de klauwen moeten worden bekapt.
Dat scheelt heel veel zoekwerk.
Het voeren van de vier productiegroepen in de
verschillende stallen is niet geautomatiseerd.
Het voeren is de taak van vader Piet. In een
grote zelfrijdende voermengwagen mengt
hij een compleet rantsoen. Het ruwvoer
bestaat voor 80 procent uit graskuil van
eigen bodem en voor 20 procent uit maïs.
Daarnaast worden enkelvoudige grondstoffen
gevoerd: perspulp, tarwegistconcentraat,
soja, tarwemaïsmeel en mineralen. Voor de
structuur wordt hooi toegevoegd.
„Bij het melkvee gebruiken we helemaal geen
krachtvoer meer. Dat bevalt prima”, zegt Piet.
Dankzij hun grote veestapel kunnen ze goed
gebruik maken van het kostenvoordeel van
enkelvoudige grondstoffen, geeft hij aan. Per
100 kilo meetmelk is de familie De Jong 5,15
cent kwijt aan enkelvoudige grondstoffen en
3 cent aan perspulp.
De productie per koe ligt op 8.941 liter melk

Esther demonstreert de opklapbare delen van de voergang: koeien die naar de wachtruimte moeten, kunnen zo niet de voergang op
en die blijft bovendien mooi schoon.

met 4,55 procent vet en 3,58 procent eiwit
in 306 dagen. Piet: „Wij streven niet naar de
hoogste, maar naar de meest economische
productie. Daarom willen we ook zo veel
mogelijk eigen ruwvoer omzetten in melk.”
Niettemin is de gemiddelde productie wel
600 liter gestegen, sinds de melkkoeien in
november 2011 in hun nieuwe onderkomen
kwamen en een nieuwe melkstal kregen. Ook
het percentage mastitisgevallen ging omlaag,
van 12 naar 4 procent.

Diepstrooiselboxen
Vooral de diepstrooiselboxen in de nieuwe stal
bevallen uitermate goed, vertelt Esther. „Onze
koeien liggen nu veel meer, er is veel meer
rust in de stal.” De boxen worden gevuld met
gescheiden mest, waarvoor is geïnvesteerd
in een Italiaanse separator. De mestscheider
draait eens in de 7 à 10 dagen een nieuwe
voorraad mooie droge bedding uit voor
de boxen. Het product is zacht en vrijwel
geurloos, en geeft in tegenstelling tot zand
geen problemen in de mestput. De investering
van 30.000 euro (inclusief droge opslag voor
de gescheiden mest) is snel terugverdiend,
volgens Piet. „Anders hadden we jaarlijks
25.000 euro aan zaagselkosten.”
De koeien blijven jaarrond binnen. Weidegang

is in de huidige opzet eigenlijk niet te
doen, vindt Piet. „We zitten hier ook op
trapgevoelige zware kleigrond. Je kunt hier
niet altijd een paar honderd koeien naar
buiten doen.” En in de nieuwe ruime, lichte
stal met de diepstrooiselboxen is het klimaat
en het koecomfort bovendien optimaal, vult
Esther aan.

Triple A
Esther zwaait de scepter over de fokkerij.
Sinds een jaar of vier is ze volledig overgestapt
op het Triple A-systeem. Voorheen werden
altijd proefstieren gebruikt uit het Tellusprogramma, maar de koeien werden Esther
te hoog en te smal. Met behulp van de Triple
A-coderingen wordt er nu gefokt op meer
inhoud en robuustheid, vertelt ze. „Wij willen
koeien die niet opvallen, waar je weinig werk
mee hebt.” De stal wordt dan ook bevolkt
door no-nonsense werkkoeien.
Esther gebruikt van diverse KI’s stieren, zoals
Kodak, Wyman, Sailing, Active, Mason, Torrer
en Santana. „Stieren die meer inhoud leveren.
De melk zit er wel onder. Fijnheid vinden
we ook belangrijk. Ik wil niet van die grote,
bottige dieren. Ze moeten wel vrouwelijkheid
behouden.” Voor de pinken gebruiken ze een
(Triple A gecodeerde) eigen stier. Daar zat een

keer een witrik tussen, zo blijkt: enkele koeien
in de stal hebben een gespikkelde kop.

‘Alle troeven in handen’
De familie De Jong heeft het bedrijf nu goed
op poten staan. In de grote buitenmelker
melken ze 60 koeien in één rondje van een
kwartier. Momenteel zijn ze in anderhalf uur
klaar; als ze straks 500 koeien melken, is het
melken in goed twee uur te doen.
Op termijn is het de bedoeling dat Esther
het bedrijf samen met haar broers Jaap en
Herman voortzet. Zo’n meerkoppig bedrijf
kent valkuilen, erkent Piet. „Maar als je die
goed onderkent, heb je als familiebedrijf
alle troeven in handen. De verhoudingen
zijn onderling heel goed. Dat moet ook wel,
anders moet je er niet aan beginnen.”
Het verlangen naar een ‘echt eigen’ bedrijf
leeft ook niet bij de gezinsleden. Esther: „Als
ik een bedrijf had waarbij ik zeven dagen in
de week in mijn eentje zou moeten voeren
en melken, was mijn leven heel anders.” De
huidige bedrijfsopzet is juist een voordeel,
volgens Esther: „Kwaliteiten die ik niet heb,
hebben mijn broers wel.” Hebben ze verder
nog plannen voor de toekomst? Esther: „Eerst
maar eens naar die 500 koeien, daarna zien
we wel weer verder.” 
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