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MARIËTTE, KORS
EN MARISCA OUDIJK
PLAATS: RILLAND ZEELAND
BEDRIJF: 110120 MELK EN KALF
KOEIEN, 70 STUKS JONGVEE, 290 BOE
RENTEXELAARS EN ZWARTBLESSEN.
80 HECTARE LAND, WAARVAN 60 HA
GRASLAND EN 20 HA DIJKEN.
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‘Ik wil eﬃciënt
werken’
Schapen heeft Kors Oudijk uit het Zeeuwse Rilland altijd al als neventak op het boerenbedrijf gehad. “Ze passen goed in de bedrijfsvoering
van een melkveehouderij”, stelt hij. Arbeidsefficiëntie is daarbij het
uitgangspunt.

A

lleen de niet-gekleurde jonge ooien
lopen nog op een stukje land in de
uitgestrekte Zeeuwse polder. De
rest van de 290 ooien staat binnen, verdeeld over twee schuren. De lammertijd
is begonnen. Daarvoor heeft Kors Oudijk
een schuur ingericht als kraamstal. In het
grote strohok lammeren de ooien af.
Daarna zet hij ze twee dagen met hun
lammeren in kraamhokjes, die hij van afvalhout heeft gebouwd. De lammeren
zijn op het lijf genummerd. “Vroeger
werkte ik met neknummers, maar dat
was geen doen, te veel werk. Dit gaat een
stuk makkelijker”, vertelt hij.
Arbeidsefficiëntie is het uitgangspunt op
het bedrijf van Oudijk. Met zijn vrouw
Mariëtte en hun vijf kinderen runt Oudijk een bedrijf met 110 tot 120 melk- en
kalfkoeien. Daarnaast staan er 70 stuks
jongvee. Samen met 290 boeren-Texelaars en enkele Zwartblessen, 60 hectare
weiland en 20 hectare dijken is er genoeg
werk te doen.
WERKBESPARING

Bij de nieuwbouw van zijn bedrijf veertien jaar geleden schafte Oudijk al twee
melkrobots aan. “Arbeidsefficiëntie was
niet de doorslaggevende reden om voor
robots te kiezen”, geeft hij aan. “Maar
omdat ik niet hoef te melken, houd ik
wel meer tijd over voor de schapen.”
De nieuwbouw was het gevolg van een

bedrijfsverplaatsing. In het Zuid-Hollandse Moordrecht pachtte Oudijk een
bedrijf met fokzeugen en schapen. Door
woningbouw moest de familie vertrekken. In Zeeland werd een nieuwe locatie
gevonden. De varkens vertrokken, Oudijk stapte over op melkvee. Uitbreiding
van de schapentak was een logisch gevolg, omdat de dijken niet mogen worden begraasd door rundvee. Vorig jaar
volgde een tweede grote uitbreiding. De
veehouder kreeg er honderd ooien en
twaalf hectare aan dijken bij.
LAMMEREN VERKOPEN

Hoewel het bedrijf nu bijna driehonderd
ooien telt, blijft de schapentak een nevenactiviteit. Ruim tachtig procent van
het inkomen wordt verdiend met de
melkkoeien. De rest met de schapen.

“Schapen zijn een aardigheid erbij. Ik
denk dat ik er misschien wel duizend zou
moeten houden om er een volwaardige
tak van te maken.”
Oudijk zette vorig jaar 325 lammeren af.
Vier maanden na de geboorte, zo half
juni, verkoopt hij het merendeel van de
lammeren aan een handelaar. “Ik houd er
zelf vijftig tot zeventig ter vervanging en
voor de groei van mijn bedrijf. Daarbij
kijk ik naar de maat. Ze moeten de juiste
hoogte, breedte en lengte hebben. Te
klein en te propperig gaan weg. Eenlingen houd ik ook niet aan.” Op het moment van verkoop is 25 tot dertig
procent van de dieren slachtrijp. De rest
gaat weg voor de vetmesterij.
Dat hij de lammeren niet zelf afmest, is
een weloverwogen keuze.
“Als ik ze langer op het bedrijf houd, heb >>

Werkschema
Eind januari:

Schapen op stal. Het grasland komt tot rust
en wordt bemest.
Half februari tot half april: Lammerperiode
Worpgrootte:
1,8 lam per ooi
Half april tot oktober:
Schapen op dijken, koeien op grasland.
Half juni:
Verkoop lammeren
Oktober:
Koeien op stal, schapen op grasland.
Dijken komen tot rust.
Oktober en november:
Dekperiode

Een van de twee schuren waar nu 290
ooien staan. De lammertijd is begonnen.
MAART 2012
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De kraamafdeling. De hokken zijn
grotendeels van afvalhout gemaakt.

ik meer kans op uitval. Ook hoef ik ze nu
maar één keer te ontwormen. Daarnaast
groeien ze niet hard op de dijken en zou
ik meer moeten bijvoeren. Dat kost me te
veel.” Een paar jaar geleden heeft hij als
proef zijn lammeren op stal afgemest.
“Daarmee ben ik gestopt. Onder de
streep hield ik te weinig over.”
Gemiddeld kreeg hij in de afgelopen
jaren zeventig euro per lam. “De koopman bepaalt de prijs. Zo veel dieren, zo
Ooien zoals Kors
Oudijk ze graag ziet:
lengte, breedte en
hoogte zijn in
verhouding.

‘Schapen groeien
goed op uien’
veel euro. Wegen doe ik niet. Dan zou ik
telkens met schapen op de dijk moeten
gaan sjouwen. Dat kost te veel tijd. Het
voordeel voor mij is nu dat de jongste
lammeren evenveel opbrengen als de
oudste.”
Daartussen kan namelijk twee maanden
leeftijdsverschil zitten. Oudijk zet zijn
rammen vanaf begin oktober acht weken
lang bij de oudere ooien. Hij gebruikt drie
tot vier rammen op honderd ooien. In de
laatste twee weken van die periode zet
hij ook de jonge ooien bij de rammen.
Uiteindelijk levert dit een strakke aﬂamtijd op van acht weken. “Dat is praktisch.
Ik weet gewoon dat ik na acht weken
klaar ben.”
Tijdens de lammerperiode heeft hij hulp.
Zijn gezin helpt mee en hij heeft drie
weken een stagiair intern. Met een camera houdt hij ’s nachts toezicht op de
drachtige ooien. “Texelaars staan niet bekend om hun geweldige aﬂamkwaliteiten, toch gaat het redelijk goed. Ik voer
expres geen krachtvoer tijdens de dracht,
zodat de lammeren niet te zwaar worden
voor de geboorte.”
MAKKELIJK FLECKVIEH

De combinatie koeien en schapen vindt
Oudijk ideaal. “Als het melkvee in het najaar op stal komt, gaan de schapen het
grasland op. Doordat de koeien daar hebben gelopen en er vier keer is gemaaid,
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De melkkoeien zorgen voor tachtig procent van het inkomen.
De rest komt uit de schapen.

komen de schapen in een schone wei. De
dijken kunnen dan ’s winters tot rust
komen. Eind januari, begin februari haal
ik de schapen naar binnen voor de lammerij. Het grasland kan dan tot rust
komen en bemest worden. Half april
gaan de schapen weer de dijken op.”
Omdat op de dijken niet het beste gras
groeit, voert hij uien bij. Voor de schapenhouder is dat een goede en goedkope
keuze. “Bij uienverwerkers in de buurt
kan ik gratis beschadigde uien afhalen.
Uien bevatten goede voedingsstoffen,
waardoor de schapen goed groeien en
een betere conditie hebben.” Gemiddeld
voert hij dertig dertig ton uien per week.
De lammeren krijgen de eerste tijd nog

biks bijgevoerd. “Dat doe ik om de groei
erin te krijgen, totdat ze goed uien kunnen eten.”
De werkzaamheden verdelen over schapen en melkvee gaat steeds makkelijker
op dit bedrijf, omdat Oudijk zich sinds
een aantal jaren richt op Fleckviehkoeien. De helft van zijn veestapel
bestaat inmiddels uit dit ras. “Ze hebben
een lagere productie dan de bekende Holsteiners, maar ze hebben een langere levensduur en vragen minder aandacht. Ze
zijn sterker en minder vatbaar voor invloeden van buitenaf. Ik ben er dus minder tijd aan kwijt. Op die manier houd ik
meer ruimte voor de schapen over”, aldus
de veehouder. <<

