reportage

‘Het werkt
buitengewoon’
Schoon, ruim en arbeidsgemak. Dat zijn de uitgangspunten op de
boerderij van de familie Hazendonk in het Utrechtse Hagestein.
Vandaar dat ze twee jaar geleden een nieuwe stal voor hun zestig
bonte schapen hebben neergezet.
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Cor Hazendonk en
zijn zoon Cor brengen de schapen in
het vanghok.

COR
HAZENDONK (72)
PLAATS: HAGESTEIN (UTR.)
BEROEP: GEPENSIONEERD. WAS KAASMAKER
IN DE KAASFABRIEK IN VIANEN
HOBBY: 60 BONTE SCHAPEN, 20 GEITEN,
5 DIKBILKOEIEN EN KONIJNEN

D

e 300 vierkante meter grote stal is momenteel een kale bedoening. De drie hokken aan
de rechterkant zijn na de lammerperiode
schoongemaakt en staan leeg. Boven op de zolderruimte liggen nog wat strobalen, zaagselpakken en
een baal kuilgras. Machines vullen een deel van de
linkerhelft van de ruimte. De schapen zelf staan
buiten en komen pas een maand voor het aflammeren naar binnen. “De oude schuren werden te
klein”, zegt schapenhouder Cor Hazendonk, die
samen met zijn zoons Cor en John de schapenhobby

uitoefent. “In het ene schuurtje hadden we een paar
schapen staan. In het andere schuurtje nog een paar.
’s Winters sjouwden we heen en weer met water en
voer. Uitmesten met de kruiwagen kostte dagen. We
groeiden van 45 naar 60 ooien. Er moest dus iets
nieuws voor in de plaats komen.”
Dat nieuwe is een schuur van 20 bij 15 meter geworden, met uitzicht op het grasland. Schapen kunnen
vanuit het land zo de stal in en andersom. Het
bouwwerk heeft een geïsoleerd dak en twee roldeuren. “Met één open kant heb je al gauw last van
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De nette stal is klaar om te worden ingericht voor het komende stalseizoen.

tocht”, vertelt Hazendonk. “Afhankelijk van het
weer kunnen we de roldeur helemaal openzetten,
maar we kunnen hem ook dichtdoen of tot een bepaalde hoogte openen. Dat werkt prettig.”
ARBEIDSGEMAK

De schapenhouder tilt een pen omhoog en laat zien
hoe makkelijk hij het hek kan verplaatsen. “Na de
lammerperiode rijdt mijn zoon de stal in met de
trekker en mest de boel binnen de kortste keren uit.
Het werkt echt buitengewoon.”
De hooiruif is vervangen door een voerhek. “Vroeger
stonden de schapen aan dat kuilgras te trekken en
alles wat op de grond viel, aten ze niet meer. Nu
knoeien ze veel minder. Ook
biks kunnen we gewoon in
de voerbak gooien. Ze moesten wel even wennen aan
het systeem, maar nu weten
ze niet beter.”
Hazendonk heeft de stal inmiddels twee winters in gebruik gehad. De eerste
keer was het nog een noodopvang. De stal was nog
niet af, maar de sneeuw noodzaakte hem de schapen
naar binnen te halen. “Dat was eigenlijk voor mijn
arbeidsgemak, want bonte schapen kunnen goed
tegen kou. Als er sneeuw ligt, heb ik geen zin om
met kuilgras het land in te gaan. Binnen heb je de
dieren zo gevoerd.”
Aflammeren gaat op stal ook makkelijker, stelt hij.
“Je kunt ze binnen beter in de gaten houden dan
buiten. De ooien lammeren in de groep af en daarna
zet ik moeder met lammeren met een paar hekjes
een dag of twee, drie apart. In april, mei gaan ze met
zijn allen naar buiten.”
Hij kiest er bewust voor om zijn oudere schapen
eerder te laten lammeren dan zijn jonge ooien. “Tijdens het dekseizoen houd ik ze apart. De jonge
ooien kunnen dan iets langer uitgroeien. De oude
lammeren in februari, de jonge begin maart. Het

‘In de nieuwe stal
hebben we veel minder
last van vliegen’
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Baggerpootjes en dunne staarten zijn belangrijke selectiecriteria voor Hazendonk.

scheelt mij ook werk, want alle zestig ooien lammeren dan niet allemaal tegelijk.”
ZELF GEBOUWD

De schuur is in samenwerking met WEKA ontworpen, maar grotendeels zelf gebouwd. “Het scheelt
dat mijn zoon Cor timmerman is. De ombouw hebben we zelf gedaan, de vloerplaten hebben we zelf
gelegd en de hooizolder zelf getimmerd. Dat scheelt
in de kosten, al moet ik nog wel jaren schapen houden om de kosten eruit te halen.” De waterleiding
en het licht zijn nog niet aangelegd. “Dat heb je als
je iets zelf bouwt”, lacht Hazendonk.
Achter de nieuwe schuur staat ook een nieuw vanghok. “Daar kunnen we onze schapen makkelijk
even apart zetten, we hoeven dus niet meer de wei
in om ze te controleren.”
De stal blijft de komende maanden leeg. De schapen
kunnen goed uit met het gras dat buiten staat. Hazendonk wijst het land in. “We fokken op baggerpootjes en dunne staartjes, piekstaartjes zoals wij ze
noemen. De kans op maden neemt daardoor aanzienlijk af. Dat merk ik ook met de nieuwe stal, vergeleken met de oude schuren zie ik daar nauwelijks
vliegen. Ik denk dat we door de hoogte, de ruimte
en de ventilatie er minder last van hebben. Dat is
een prettige bijkomstigheid.” <<

Hekjes schoon en klaar voor gebruik.
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