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Ambitieus
TEKST EN FOTO’S: DURKJE HIETKAMP

Melkschapenhouder Jan Blom heeft
een dubbele doelstelling: uitbreiden
en het realiseren van een verspreid
aﬂammerpatroon. Ambitieuze
uitdagingen die gepaard gaan met
zowel treffers als tegenslagen.

J

ong en dynamisch. Dat is de melkschapenhouderij op Hoeve Vrij en Blij
in het Texelse Den Hoorn. Sinds vier
jaar houdt de familie Blom melkschapen
en het bedrijf is nog volop in ontwikkeling. “Mijn vader heeft hier dertig jaar lang
koeien gemolken tot 2001, daarna is de
stal ingericht voor het houden van 250
vleeslammeren en de verhuur van paardenboxen”, vertelt Jan Blom die het bedrijf samen met zijn vader Piet Blom en
moeder Ans de Graaf runt. Omdat op het
bedrijf te weinig werk was, ging Jan na
zijn opleiding aan de slag bij een loonbe18
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drijf. Hij maakte veel boerencontacten.
Een van hen attendeerde hem op de mogelijkheid de activiteiten van een stoppende
melkschapenhouder over te nemen. De
schapenmelk die daar werd geproduceerd,
ging naar Anton Witte van kaasboerderij
Wezenspyk. “De verkoop van de echte
Texelse schapenkaas liep goed. Anton
wilde meer schapenmelk verwerken en
keek reikhalzend uit naar een opvolger”,
vertelt de jonge ondernemer. De familie
kocht de 160 ooien van het bedrijf en zo
waagde Blom in 2008 de sprong naar een
nieuwe toekomst. De stal werd verbouwd

om alle lammeren in te huisvesten, er
werd een koppel jongvee aangekocht en
op het erf verrees een nieuwe stal om
melkschapen in te houden.
CRISIS

Maar toen sloeg de crisis genadeloos toe
en stagneerde de verkoop van de traditionele schapenkaas van Wezenspyk. “We
waren de laatste plankjes op de schuur
aan het timmeren toen het spaak liep.
Dat was ons tweede jaar”, vertelt Blom.
“We konden niet al onze melk meer
kwijt en schapen voor de slacht verkopen
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WOONPLAATS: DEN HOORN, TEXEL
BEDRIJF: 350 MELKSCHAPEN, UITBREI
DING NAAR 500 OOIEN. SLAGERIJ, MINI
CAMPING, BUNGALOWVERHUUR EN
PENSIONSTAL

was geen optie. Een melkschaap heeft
geen vlees.” Meevaller was dat het bedrijf
op meerdere dobbers dreef. Naast melkgeld worden opbrengsten verkregen door
de verhuur van zes paardenboxen, een
vierpersoons bungalow en een minicamping met vijftien staplaatsen. “Uiteindelijk konden we via Nico Verduin onze
overige melk afzetten bij Klaver Kaas in
Winkel. De kaas wordt teruggeleverd aan
Verduin die vervolgens de regie over de
verkoop ervan voert.”
Om betere afzetmogelijkheden te creëren,
wil de familie dit jaar voor het eerst probe-

ren de melkproductiepiek af te vlakken
door het aflammerpatroon en de daarmee
samenhangende melkproductie beter over
het jaar te spreiden. “We willen continuïteit”, zegt Blom.
SPREIDEN

danks is hij vol vertrouwen over het voornemen. “Niet alleen de melkproductie,
ook het werk wordt beter verspreid. De
lammerijen worden minder groot, waardoor er meer rust en meer aandacht voor
de dieren is. In dezelfde periode 350 ooien
laten aflammeren, is een hele opgave.”

De schapenhouder is zich ervan bewust
dat de overgangsfase een lastige periode
wordt met een lagere productie tot gevolg.
“De dieren moeten eerder over op ander
voer. De schapen die in januari hebben gelammerd moeten terug naar november.
We laten dus wel wat melk liggen.” Deson-

De melkschapen worden verdeeld in drie
groepen die elk in een andere periode aflammeren. “We hebben de stal uitgebreid
van twee naar drie voerbanden, zodat we
drie voerniveaus kunnen handhaven.” Of >>
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Het lamsvlees wordt
op het bedrijf verpakt
in kleine porties.
Jan Blom stelt de kunstmelkautomaat in.

de schapen in februari en juni bronstig
willen worden, daarover maakt de ondernemer zich weinig zorgen. “We zullen het
wel ondervinden”, zegt hij nuchter. “In
theorie moet het lukken. We zorgen ervoor dat de schapen voor maart en na mei
zijn gedekt. De periode daartussen is het
moeilijkst. Die willen we omzeilen.” Doelstelling is om uiteindelijk in maart, juli en
november een aflammerperiode te hebben. De ondernemers hopen de strategie
in 2014 volledig te hebben gerealiseerd.
UITBREIDINGSSLAG

Naast een verspreid aflammerpatroon,
maakt de ondernemer een forse uitbreidingsslag. “Een koppel van 350 melkschapen is niet rendabel. We willen naar
minimaal 500”, zegt Blom. De familie
heeft daarvoor beschikking over 14,5 hec-

tare gras, waarvan ze 8,5 hectare pachten
van Staatsbosbeheer. “We moeten dus
flink voer aankopen en mest afzetten.”
Het rantsoen van de melkschapen bestaat uit graskuil en een derde deel mais.
Voor de krachtvoerverstrekking wordt
een richtlijn aangehouden van twee kilogram per drie liter melk. Zes weken voor
het lammeren krijgen ze 800 gram en
rond het lammeren tot 1,2 kilo. “De lammeren krijgen na een week, naast onbeperkt kunstmelk, direct lammerenkorrel
en luzerne, zodat de pens zich goed kan
ontwikkelen”, vertelt Blom. Daarnaast
kunnen ze onbeperkt eerste snede ruwvoer opnemen.
SELECTIEBELEID

Blom handhaaft een streng selectiebeleid. “Schapen hebben de genetische

potentie om in de winter drachtig te
worden. We proberen hierin middels
fokkerij een verschuiving te verwezenlijken.” Met ooien die slecht presteren,
wordt niet verder gefokt. Die worden
gedekt door Texelaarrammen, zodat de
lammetjes steviger in hun vlees zitten.
Voor de melkschapen die wel goed
presteren, worden Friese Melkschaaprammen ingezet. “Van de ooien die
voor de eerste keer lammeren, houden
we nooit jongvee aan. Ze moeten zich
eerst bewijzen. Daarom selecteren we
ook pas na 200 dagen in lactatie.”
Vruchtbaarheid is een belangrijk selectiecriterium. “Met een ooi met een
eenling fokken we niet verder en schapen die in de eerste cyclus niet drachtig
worden, laten we herdekken door een
Texelaarram. Wij zijn net cowboys.

Doelstelling is een koppel van minimaal
500 melkschapen.
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Emoties spelen geen rol. Een schaap
moet presteren.”
FOKDOEL

Het fokdoel is gericht op de productie
van melk in combinatie met goede secundaire kenmerken. “Een best schaap
produceert veel melk, heeft een voldoende ontwikkelde uier met een sterke
ophangband en correcte speenplaatsing,
is groot en ruim, heeft sterke klauwen en
staat goed op zijn poten”, definieert
Blom. Als het aan hem ligt, maakt het bedrijf in de toekomst nog een flinke verbeterslag. “Als wij meer omzet willen
genereren, moeten we meer uit onze
schapen halen.” De schapen, die worden
gemolken in een 2x14 rapid exit melkstal, moeten van gemiddeld 500 liter per
schaap per jaar naar 600, vindt de ondernemer. De vruchtbaarheid is 2,2 lammeren per worp en moet naar 2,5. Ook
streeft hij naar een betere klauwgezondheid. “Onze ambitie is om het koppel
drie keer per jaar te bekappen: twee
maanden voor het aflammeren, twee
maanden erna en nogmaals voordat het
dekseizoen aanbreekt.”
LAMSVLEES

Overtollige lammeren worden verkocht.
Maar omdat melkschapen weinig vleestypisch zijn, zijn ze niet erg gewild.
“Lammeren van melkschapen gaan gemiddeld voor een euro per kilo levend gewicht weg. Meestal zijn ze dan circa twee
weken oud en wegen ze zo’n tien kilo.”
Zijn vader zag hier een kans in. “Het
blijkt dat heel jong lamsvlees een delicatesse is in het Middellandse Zeegebied.
Die status zou het in Nederland wellicht
ook kunnen krijgen. Consumenten
haken vaak af op de schapensmaak, maar
bij jong vlees zit die smaak er nog niet
aan. Bovendien is Texel hét lamsvleeseiland van de wereld. Daar wilden we
wat mee doen.” Voor een habbekrats
werd een vrieskist gekocht en lieten ze
een lam slachten dat ze in delen vacuüm
verpakten. De ondernemers brachten het
vlees zelf aan de man. “Restaurants
waren blij met het supermalse vlees,
maar hadden behoefte aan kleinere porties.” De familie speelde daar op in en
trok een slager aan die elk deel van het
lam in kleine delen verwerkt en opwaardeert. “Haal je de botten eruit, of maak je
er een ham van, dan is het vlees dubbel
zo veel waard.” De afzet van het streekei-

Kengetallen
Aﬂammerleeftijd:
Afzet lammeren per jaar:
Vleesopbrengst:
Totale vleesopbrengst per jaar:
Melkproductie per schaap per jaar:
Geschatte melkproductie 2012:
Worpgrootte per werpende ooi
(incl. jaarlingen):
Doodgeboren lammeren:
Grootgebrachte lammeren per ooi:
Start dekperiodes:
Lammerij:
Aanhouden fokkerij:
Niet werpende ooien:
Niet werpende jaarlingen:
Uitstootooien per jaar:
Scheren:
Geschatte melkopbrengst 2012:
Opbrengst wol:
Toeslagrechten:
Overige opbrengsten:
Kosten aankoop mais:
Krachtvoerkosten:
Kosten aankoop graskuil:
Kosten luzerne:
Strokosten:
Kosten landhuur per jaar:
Diergezondheidskosten:
Kosten melkpoeder per jaar:

1 jaar ( 80 kg)
750
15 euro/kg
135.000 euro
500 liter
184.000 liter
2
7 procent
2
7 juni, 7 oktober en 7 februari
maart, juli en november
35 procent
5 procent
8 procent
20 procent
half april, half oktober
193.200 euro
(bij een gem. melkprijs: 1,05 euro/liter)
3000 euro
3465 euro
70.000 euro
(camping, bungalow, pensionstal)
9350 euro (170 ton)
50.000 euro (150 ton)
17.500 euro
350 euro
20.000 euro (160 ton)
1360 euro
2100 euro
40.000 euro

gen product is zo’n succes dat de ondernemers afgelopen winter een nieuwe gecertificeerde slagerij bij het bedrijf
hebben gebouwd.
TEGENSLAG

Het bedrijf kent echter niet alleen voorspoed. “Uierontsteking werd een enorm
probleem. De lammeren brachten de besmettelijke ecthyma-infectie over op de
uier en spenen van hun moeder. Om de
gevolgen van de ontsteking enigszins in
toom te houden, maakten we groepen van
vijfentwintig dieren. We hadden enorm
veel werk. We waren drieënhalf uur aan
het melken en versmeerden twee potten
huidcrème per keer. Het was dweilen met
de kraan open”, vertelt Blom.
De ondernemers investeerden 9000 euro
in een automaat waarmee verse melk
kan worden gevoerd. Met een mobiele
tank werd voor aanvoer van melk naar de

automaat gezorgd. “Dat werd al snel een
kostbare zaak”, zegt Blom. “Zowel qua
melkderving als arbeidstechnisch. Ze
dronken veel meer dan verwacht.” Inmiddels is de overstap gemaakt naar
kunstmelk en gaan de lammeren pas
vanaf 22 kilo levend gewicht weg. “Dan
zijn ze circa zes weken oud. Een lam
moet twaalf kilo schoon aan de haak zijn.
Dan is het financieel aantrekkelijk.”
Ondanks de enorme ontwikkeling van
het bedrijf in korte tijd blijven de ondernemers plannen houden. “Om de veestapel uit te breiden, moeten we eerst de
stal verlengen”, zegt Blom lachend. Zijn
ambitie is helder: zo snel mogelijk voldoende schaalgrootte bereiken. “Lange
halen, snel thuis”, luidt zijn strategie.
“Als we kostencompetitief willen blijven, moeten we wel groeien. Melk
maken en lammeren brengen. Dat is
waarop we ons richten.” <<
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