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Bedrijfsgegevens
Maatschap Abma
Jubbega en Gorredijk
5 vennoten
365 stuks melkvee
175 hectare grond
3 locaties

Tekst en beeld: Ellen van den Manacker

“We hebben er
altijd rekening
mee gehouden dat
er
bedrijfsopvolger
zou zijn”

meer dan één

Jentsje (56) en Jelkje (53) Abma uit het Friese Jubbega hielden er rekening
mee dat zij meer dan één bedrijfsopvolger hadden. Dat uiteindelijk zoons
Ruurd (30), Wiebren (28) en Atze Thomas (21) het ouderlijk bedrijf willen
overnemen, zien zij bedrijfsmatig niet als een probleem. In de afgelopen
jaren is het gezinsbedrijf met eigen aanwas zodanig gegroeid, dat er voor
elke zoon een toekomst is in het melkveebedrijf.
Tekst en beeld: Ellen van den Manacker
Jentsje: “Mijn broer en ik hebben in 1994 het
melkveebedrijf van mijn vader overgenomen.
We molken toen 150 koeien. In 2012 hebben
mijn broer en ik het bedrijf gesplitst. Beiden
zijn we, met oog op onze opvolgers, verder
gegaan met een eigen melkveebedrijf.”

de bedrijfsopvolging. Ik zou in een bedrijf komen
dat in de afgelopen jaren door mijn ouders en
broers is opgebouwd. Dit heeft het risico dat ik
als ‘nakomer’ de rotklusjes krijg. Deze kwestie
heb ik voorgelegd aan mijn broers en ouders. Zij
gaven aan mij ook de ruimte te willen geven om
mijn ding in het bedrijf te doen. Nu is het voor
mij een uitdaging om met mijn twee broers en
ouders van hun bedrijf ons bedrijf te maken.”

Bedrijfsopvolgers

Geleidelijk groei

Jelkje: “Jentsje en ik hebben zes kinderen:
twee dochters en vier zonen. Allen zijn ze heel
betrokken bij het melkveebedrijf. We hebben
er altijd rekening mee gehouden dat er meer
dan één bedrijfsopvolger zou zijn.”
Atze Thomas: “Ik heb het meest getwijfeld over

Jentsje: “Met meerdere bedrijfsopvolgers
in het verschiet, hebben wij het bedrijf in de
afgelopen jaren geleidelijk laten groeien door
middel van eigen aanwas. Inmiddels melken
we 365 koeien, betelen we 175 hectare grond
en zitten we op drie locaties.”

Geschiedenis
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Ruurd: “Op een locatie staat al het melkvee,
op een locatie wordt het jongvee gehouden en
om onze derde locatie ligt een groot deel van
onze grond. Alle locaties bevinden zich binnen
een straal van zes kilometer.”

Taakverdeling
Ruurd: “Ik melk elke ochtend en ben verantwoordelijk voor het koemanagement en de
boekhouding. Wiebren melkt in de avond, doet
de vee-administratie en regelt de werkzaamheden op het land. Atze Thomas is bezig met
het afronden van zijn studie Dier- en Veehouderij. In zijn vrije tijd helpt hij met melken of
bij het landwerk. Mijn vader neemt de voorkomende hand- en spandiensten rondom het
bedrijf voor zijn rekening.”

Ruurdjaar

Atze
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Jentsje: “Langzaam sta ik mijn werkzaamheden af aan de jongens, maar echt rustiger
wordt het niet. Dat komt ook door de groei van
het bedrijf. Ik ben niet diegene die van de een
op de andere dag uit het bedrijf wil stappen,
daarvoor vind ik dit beroep veel te leuk.”

Kostprijs
Jentsje: “Ik vind het belangrijk om met zijn
allen een doel te hebben in het bedrijf: een
streven waar iedereen naartoe werkt. Ons
doel is niet om uit te breiden naar een x-aantal
koeien, onze focus ligt op het zo laag mogelijk
houden van de kostprijs.”
Ruurd: “Om de kostprijs laag te houden doen
we alle werkzaamheden, van insemineren tot
kuilen, op het bedrijf in eigen beheer. Dat is niet
altijd efficiënt, maar met hulp van gezinskrachten houden wij de kostprijs daarmee laag.”
Wiebren: “Om diezelfde reden hebben wij
gekozen voor een 40 stands buitenmelker in
plaats van een melkrobot.”

Samenwerken
Jentsje: “Door met gezinsleden in plaats van
arbeidskrachten te werken, zijn we econo-

“Met het gezin
zijn we goed
op elkaar

ingespeeld”

misch veerkrachtiger. We kunnen makkelijker
financiële klappen opvangen.”
Atze Thomas: “Het positieve van samenwerken met mijn familie is dat we allemaal bereid
zijn om een stap harder te lopen. We zeuren
niet over een uurtje extra werken.”
Ruurd: “Met het gezin zijn we goed op elkaar
ingespeeld. We weten precies wat we van
elkaar kunnen verwachten.”
Jentsje: “Een voordeel van meer gezinsleden
in het bedrijf is dat we ook tijd hebben voor
activiteiten naast het bedrijf, zoals bestuursfuncties.”

Communicatie
Atze Thomas: “Gesprekken over het melkveebedrijf voeren we zowel in onze zakelijke
tijd als privétijd. Mijn broer en zussen die niet
in het bedrijf zitten, zijn wel erg betrokken
bij het bedrijf. Zo komt mijn broer regelmatig
kijken hoe het gaat en woont een van mijn
zussen op het jongveebedrijf.”
Jelkje: “Communicatie is een belangrijke factor binnen het bedrijf. Goede communicatie
zorgt ervoor dat verwachtingen in de samenwerking worden uitgesproken.”

Atze Thomas: “Iedereen in de maatschap doet
zijn ding, daarin geven we elkaar de ruimte.”
Jentsje: “Natuurlijk is het niet alleen maar
rozengeur en maneschijn in het bedrijf. Het
kraakt ook weleens, maar dat werkt soms ook
goed.”

Splitsen
Jentsje: “De maatschap is zo ingericht dat,
als we dat willen, we kunnen splitsen. Onze
visie is dat als er een moment komt dat ieder
zijn eigen weg wil gaan, die mogelijkheid er
is. Omdat deze mogelijkheid altijd open wordt
gehouden, geloof ik dat we het langer met
elkaar volhouden.”

Toekomst
Ruurd: “We zitten met onze sector in een
dynamische tijd. Daar trekken wij ons niets
van aan, we blijven ons eigen ding doen.”
Jentsje: “Wij voorzien dat de melkprijs in
2015 gaat dalen. Daar zullen wij met ons
bedrijf op in moeten spelen.”
Ruurd: “Met dezelfde productiemiddelen en
lage kosten een hogere omzet draaien, dat zie
ik als een uitdaging voor de toekomst.”

“Om de kostprijs laag te houden doen we alle werkzaamheden in eigen beheer”
BNDR
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