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BN’er met passie voor het boerenbedrijf
Frank samen met Anita: “Onze geiten hebben
een goed leven en komen niets te kort.”

Boer zoekt vrouw
Voor Frank Brinkhaus was de kijkcijferhit
‘Boer zoekt vrouw’ een onvergetelijke
ervaring. “Meedoen was absoluut een
verrijking van mijn leven”, stelt hij.
Dankzij het KRO-programma heeft hij
nu een relatie met Anita Docters van
Leeuwen. Ook de 21-jarige studente
Diergeneeskunde heeft mooie herinneringen aan haar deelname: “De logeerweek was bovenal erg gezellig. Al was de
dag van het keuzemoment echt verschrikkelijk. De spanning was om te snijden en dat brak ons allemaal op.”
Frank is tevreden met de manier waarop
de KRO zijn bedrijf in beeld heeft gebracht. “Je beseft wel dat dierenbelangenorganisaties je bedrijf kritisch
bekijken, maar ik weet dat het bij ons
gewoon prima in orde is. Ik ben trots op
wat ik heb.”
Zichzelf op televisie terugzien vond hij
niet confronterend. Ook met de scène
waarin hij zijn tranen de vrije loop liet,
heeft hij geen moeite gehad. “Natuurlijk
was dit een uitzonderlijke situatie. Ik
loop echt niet elke dag te janken, maar
ben wel iemand die zich er niet voor
schaamt om zijn emoties te laten zien.”

‘Het onderste

uit de kan’
Geitenhouderij |

Tekst en foto’s: Rian Weeman

Iedereen kent hem als ‘Boer Frank’ van ‘Boer zoekt vrouw’: Frank
Brinkhaus. Via het populaire KRO-programma leerde de geitenhouder uit Heythuysen zijn vriendin Anita Docters van Leeuwen kennen.
Maar naast een Bekende Nederlander is Frank bovenal een bevlogen
ondernemer met passie voor zijn vak.
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V

oor Frank Brinkhaus (27) kwam een
droom uit toen hij begin 2009 de eerste
lammetjes in zijn stallen kreeg. Als kind wilde
hij al op een boerderij werken, ook al was
hem dat als burgerzoon allerminst met de
paplepel ingegoten. “Toen ik klaar was met
mijn studie MBO Melkveehouderij werd ik
bedrijfsleider op een melkgeitenhouderij met
3700 melkgeiten in Nederweert, waar ik ook
al drie jaar als zaterdaghulp werkte. Dat heb
ik vier jaar met veel plezier gedaan, maar uiteindelijk begon het toch te kriebelen en
wilde ik iets voor mezelf”, aldus Frank.

Nieuw bedrijf
Hij vroeg Gert Billekens (57) – de melkveehouder waar hij als tiener enkele jaren als
zaterdaghulp werkte – om met hem te investeren in een nieuw te starten melkgeitenbedrijf. “Omdat zijn eigen bedrijf een
aantal jaren daarvoor was opgekocht door
de overheid, zag hij dat wel zitten.” Het vinden van een geschikte locatie bleek echter
niet eenvoudig en toen eind 2008 de financiering zo goed als rond was en het contract
voor het leveren van lammeren was getekend, besloten Frank en zijn compagnon
stallen te huren. “Het ging om pluimveestallen die we konden ombouwen tot geitenopfokstallen.” Enkele maanden later
werd de huidige locatie in Heythuysen gekocht. Ook dit was een voormalige pluimveelocatie. De gehuurde opfokstallen op
vier kilometer afstand heeft Frank nog
steeds in gebruik. Op dit moment heeft de
jonge Limburger – die de dagelijkse leiding
over het bedrijf heeft – ongeveer 2500
melkgeiten. Dit aantal wordt het komende
half jaar uitgebreid tot bijna 2900.

Kernwaarden
De kernwaarden van het bedrijf heeft Frank
helder op een rijtje: diergezondheid, dierwelzijn en werkplezier. “Bij ons staat
voorop dat het dier een goed leven heeft
en dat we met z’n allen ons werk graag
doen. Respect voor de geiten en een gemotiveerde houding van het personeel vind ik
het belangrijkste.”
Frank heeft zes arbeidskrachten op de loonlijst staan: drie Poolse medewerkers en drie
Nederlandse krachten, waarvan een fulltime medewerker en twee scholieren. Hij
vindt het belangrijk zijn werknemers echt
bij het bedrijf te betrekken en hen te prikkelen voor de beste resultaten te gaan. “Zo
heb ik een van de Poolse krachten verantwoordelijk gemaakt voor de melkkwaliteit.
Ik koppel de kiemgetallen van de melk aan
hem terug en motiveer hem daarmee om
deze nog scherper te krijgen.”

Fokken
Frank streeft naar het beste productieresultaat en houdt daarom alleen lammeren aan
van de best producerende melkgeiten van zijn
veestapel. “Het fokken van geiten is voor mij
een stukje emotie. Ik wil het onderste uit de
kan halen en verdiep me hier ook graag in.”
De voornaamste bloedvoering van Franks
geiten is Saanen. Daarnaast is ongeveer 20
tot 25 procent van de bloedvoering Franse
Alpine en ook de Nubische geit en de Engelse Alpine maken met een paar procent
deel uit van de bloedvoering. “We hebben
geen enkel raszuiver dier op ons bedrijf en
dat uit zich ook in het uiterlijk van de dieren, dat behoorlijk verschillend kan zijn.”
Frank wil het percentage Franse Alpine op-

voeren tot uiteindelijk 40 tot 50 procent,
omdat dit ras bijzonder efficiënt met voer
omgaat.

Natuurlijk klimaat
De voormalige pluimveestallen van het bedrijf van Frank hebben potten van 75 centimeter diep. Van de 3,75 meter hoge
zijwanden kan de bovenste 2,5 meter afhankelijk van de weersomstandigheden gedeeltelijk of volledig worden opengezet of
afgesloten met Lumitherm. Dit systeem bestaat uit luchtkanalen, onderverdeeld in drie
compartimenten van lichtdoorlatend kunststof. “In het winterseizoen zorgt het vol blazen van de kanalen voor een uitstekende
isolatie. In de zomer staat het systeem nagenoeg permanent volledig open, wat leidt
tot een natuurlijk buitenklimaat”, vertelt
Frank. Naast de Lumitherm-zijwanden hebben de stallen een regelbare open nok. Het
klimaatsysteem wordt gestuurd middels
temperatuurvoelers in de stal en een weerstation dat windrichting, -snelheid en neerslag meet.

Lammeren
Franks bedrijf onderscheidt zich – naast de
bovengemiddelde omvang – van de meeste
andere bedrijven omdat er drie keer per jaar
wordt gelammerd. “Op die manier smeer je
de enorme arbeidspiek van het lammeren
uit over drie momenten in het jaar. Daardoor kan ik ook deze arbeidsintensieve periodes met uitsluitend eigen medewerkers
invullen en hoef ik geen tijdelijke arbeidskrachten te werven.” Doel van deze werkwijze is een betere werksfeer met minder
stressmomenten. Daarnaast komt het de

Geitenmest.nl
Frank Brinkhaus is samen met zijn
compagnon Gert Billekens en
collegageitenhouder Bennie Aarts
initiatiefnemer van de website
www.geitenmest.nl. “We hebben deze
site in het leven geroepen vanwege de
alsmaar toenemende problematiek rond
de mestafzet.” De website geeft
informatie over de toegevoegde waarde
van geitenmest. Inmiddels plukt Frank
zelf de vruchten van de energie die hij
steekt in de promotie van geitenmest.
“Er blijkt gewoon veel vraag naar te zijn.”
>>

Beide potstallen zijn voorzien van een voercarrousel.
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>>> ‘Het onderste

uit de kan’

Frank heeft bewust geen raszuivere dieren. Dat uit zich ook in het variërende uiterlijk van de geiten.

technische resultaten ten goede. “Puur
omdat ik hieraan veel meer aandacht en tijd
kan besteden”, aldus Frank. “Bovendien kan
ik de vervanging van de veestapel beter
spreiden, zodat een flinke tijdelijke overbezetting, met de bijbehorende hogere infectiedruk, wordt voorkomen.” Om drie keer per
jaar een lammerperiode te kunnen inbouwen, werkt Frank in de opfokstallen met een
tijdklok. “We werken hier met een dagnachtritme: acht uur donker en zestien uur
licht. Door dit ritme veertig dagen voor het
dekmoment om te draaien, zijn de te dekken
geiten allemaal op het juiste moment rits.”

Individueel voeren
De geiten worden gehouden in twee grote
koppels van maximaal 1500 dieren en individueel gevoerd. Het voerproces is volledig geautomatiseerd. De geiten worden
geregistreerd middels een chip in het
rechteroor. “De voergift is afhankelijk van de
melkproductie van de individuele geit. Daardoor kunnen we zo efficiënt mogelijk voeren
en voorkomen we vervetting”, legt Frank uit.
Het krachtvoer wordt geleverd door Beijer
Mengvoeders uit Driel. De computer berekent het rantsoen per geit aan de hand van
de individuele melkproductie van de laatste
tien dagen. Het voer wordt verstrekt in een
voercarrousel. “De geiten gaan hier gemiddeld zes tot zeven keer per dag doorheen”,
weet Frank. “Het verstrekken van kleinere
porties per keer zorgt voor een betere penswerking.”
Inmiddels weet Frank uit ervaring dat dit
voersysteem veel aandacht vraagt. “Automatisch betekent niet vanzelf”, benadrukt hij.
“Chips gaan soms kapot of hebben een matige herkenning. Het is van belang geiten
met zo’n chip tijdig te signaleren en direct
van een nieuwe te voorzien. Als we daarmee
heel adequaat omgaan, is het een perfect

voersysteem.” Naast het brokrantsoen krijgen de dieren stro en hooi of kuilgras. Het
stro wordt verstrekt via een bewegende stroruif die zich langzaam door de pot beweegt.
De geiten knabbelen van het stro en zorgen
zo zelf voor het bestrooien van de pot.

Drie melkbeurten
Frank melkt de jonge geiten en de hoogproductieve geiten drie maal per dag. Hetzelfde geldt
voor de drachtige dieren en de geiten die pas
hebben gelammerd en worden doorgemolken.
Deze dieren zijn samen als één koppel gehuisvest. In de andere potstal zit de rest van de
veestapel die twee keer per dag door de melkcarrousel gaat. “De jonge geiten melken we
drie keer om de productie extra te stimuleren”,
verklaart Frank. “Voor onze best producerende
geiten is het prettig om een keer extra te worden gemolken. Dit zorgt voor het ontlasten van
de uier. De drachtige geiten krijgen dagelijks
drie melkbeurten om ze goed op de benen te
houden en voor een extra controlemoment.”
De 84-stands buitenmelker van Fullwood is

geplaatst in een derde stal naast de twee
potstallen en heeft een capaciteit van 800
tot 850 geiten per uur. De eerste melkbeurt
van het koppel dat drie keer wordt gemolken
begint om 6.00 uur ’s ochtends. Rond 8.00
uur volgt het tweede koppel. Om 14.00 uur
wordt het eerste koppel nogmaals gemolken.
De derde melkbeurt begint om 19.30 uur.
Dan worden beide koppels weer gemolken.
Frank zet de melk af via Melkweg Aarts & Van
Haaren uit Nederweert-Eind. Hij kijkt met een
kritisch oog naar de behaalde productieresultaten van het afgelopen jaar. “De vet- en eiwitgehaltes van de melk mogen absoluut beter.”
In 2010 bevatte de melk 3,60 procent vet en
3,26 procent eiwit. “Ik streef naar 4 procent vet
en 3,50 procent eiwit”, stelt Frank. Over het
aantal kilo’s melk dat zijn veestapel produceert, is hij tevreden. “In 2010 hebben we met
uitsluitend eerstejaars geiten 1336 kilogram
per gemiddeld aanwezige melkgeit gehaald. En
onlangs hebben we met 2500 melkgeiten voor
het eerst 10.000 kilogram melk op een dag gemolken. Dat is toch een mooie mijlpaal.” ◆

Frank’s Farm

Met het oog op dierwelzijn heeft Frank in beide

Op dit moment zijn Frank Brinkhaus en
zijn vriendin Anita druk bezig met het
lanceren van een nieuw concept: Frank’s
Farm. Onder deze naam brengen ze
geitenlamsvlees op de markt voor het
topsegment van de horeca.
Kernwaarden van het concept zijn
dierwelzijn, liefde en respect voor het
dier en werkplezier. “Onze dieren
hebben hier een goed leven en dat
willen we graag uitdragen”, licht Frank
toe. Het concept staat nog in de
kinderschoenen, maar het is de
bedoeling het bedrijf op termijn op
afspraak open te stellen voor bezoekers.

potstallen een koeienborstel opgehangen.
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