De voormalig koeienstal doet nu dienst als
potstal voor de geiten.

De melkput, waar in februari een werkende
melkinstallatie moet staan.

Het uitzicht achter de stal oogt echt NoordHollands.

Nico en Wendy Borst starten geitenbedrijf

Samen het avontuur aangaan
Er zijn geiten, en er is een grote wil. Maar een melkstal ontbreekt
en een plek voor de lammeren die in februari verwacht worden, is
er ook nog niet. Nico en Wendy Borst en hun drie kinderen uit
Burgerbrug (NH) wagen met hun opstartende geitenbedrijf de
sprong in het diepe.

E

r lopen 60 geiten in de stal, en bok
Geert. Op het moment van het
bezoek weten Nico en Wendy nog
niet hoeveel geiten drachtig zijn. De dierenarts komt dat later die dag checken. Het is
een belangrijk moment voor de echtelieden,
want het vertelt hen met hoeveel dieren zij
straks in februari-maart hun melkerij zullen
starten.

Kriebelen
Tekst en foto’s: Wilma Wolters

Nico en Wendy Borst startten in februari met melken.
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Toen hij een jaar of 10 was, verkondigde
Nico samen met een vriendje al dat ze later
geitenboer zouden worden. Ze stelden er
zelfs een soort van contract voor op. Maar
Nico werkte twintig jaar in het loonbedrijf
van zijn vader, en toen hij besloot daarmee
te stoppen, vond hij werk als koeienboer en
begeleider van mensen met een geestelijke
beperking. “De biologisch-dynamische zorgboerderij De Noorderhoeve bood mij de kans
om met dieren te werken. En de zorg spreekt
me aan.” Wendy werkt als Z-verpleegkundige
ook in de zorg, de laatste vijf jaar op een zorgkwekerij. Ze steunde hem bij zijn ideeën.
“Nico is een heel rustig en stabiel persoon,
dat past goed bij de zorg.”
De plannen om nu zelf een geitenbedrijf te
starten, komen vooral voort uit het feit dat
het ondernemerschap bleef kriebelen bij
Nico. “Ik wil graag iets voor mezelf. Op De
Noorderhoeve kan ik wel wat inbrengen,
maar niet alles zelf beslissen. Toen mijn neef
dertig jaar terug met geiten begon, vond ik
dat al interessant.”
Nico en Wendy vertelden ook de oude
schoolvriend van Nico over hun plannen.

De bok loopt tussen de geiten om voor
zoveel mogelijk lammeren te zorgen.

“Het bleek dat hij een paar weken eerder aan
het opruimen was geweest en ook het contract
dat de jongens lang geleden samen hadden
gemaakt in de brand had gestoken. Erg zonde”,
vindt Wendy. Nico glimlacht.

Vrienden in het dorp
In de zomer van 2015 kochten Nico en Wendy
een koppeltje van 60 geiten. “Toen hadden
we nog geen locatie voor ons bedrijf”, vertelt
Nico. Maar Nico is geboren en getogen in
Burgerbrug en heeft er veel vrienden. De dieren mochten zo lang bij een bevriende veehouder staan. “Ondertussen vonden wij deze
locatie en in september zijn we hier gekomen.”
Nico weet wel het een en ander van de geiten.
“Ze zijn afkomstig van drie bedrijven. Die heb
ik gebeld en gevraagd naar de status. Ik verwacht dat het goed zit, maar we gaan binnenkort bloed tappen om een vrij-status te kunnen
verkrijgen. Het zijn overlopers en ik heb de
hoop dat ze daardoor in hun eerste lactatie al
meer melk gaan geven.”
De locatie die de familie Borst vond is van
oorsprong een koeienbedrijf, maar de vorige
eigenaar had de boxen er al uitgesloopt. “Dat
biedt mij de kans om vanuit een kale stal op
te bouwen. Dat werkt wel prettig”, vindt Nico.
In de stal is plek voor 250 geiten.
Bij het bedrijf is geen grond. Voor de mestafzet en het telen van ruwvoer denkt Nico
samen te kunnen werken met De Noorderhoeve en een biologische tuinder in de buurt.
“De Noorderhoeve heeft 50 hectare op
20 koeien. Daar zie ik wel kansen om goed
ruwvoerte telen.” Op dit moment krijgen de
geitenkuilbalen, stro en een beetje biks.

Samenwerken
Hoewel de plannen initieel van Nico afkomstig
zijn, kan Wendy zich er helemaal in vinden.
“Ik houd van het buitenleven. En nu we
geitenhebben, ben ik er ook verliefd op.”
Nico beaamt dat ze het bedrijf samen zullen

Melken gebeurt nu, mocht het nodig zijn,
met een mobiel apparaat.

runnen. “We blijven er, zeker in het begin,
allebei bij werken. Maar het melken bijvoorbeeld gaan we allebei doen.” Ook de kinderen
vinden het leuk, weten Nico en Wendy.
“Vooral de oudste. Die ziet zichzelf nu al in
de melkstal staan om de geiten te melken”,
lacht Wendy.
Maar de melkstal is er nog niet. Die moet uitgezocht worden en voor februari geïnstalleerd.
De melk kan Nico dan naar Klaver Kaas in
Winkel brengen. “Als we groter zijn, willen
ze het op komen halen.”
De opvang van lammeren staat gepland in de
stal die grenst aan de stal van de melkgeiten.
“Die gaan we deze winter inrichten”, aldus
Nico. De plannen zijn dus in gang gezet,
maar de familie is er nog niet. “Dat realiseren
we ons. We hebben ons erop ingesteld dat er
nog veel op ons pad zal komen. We willen
eerst de geiten goed op de rit krijgen. Daarna
willen we kijken of we dit leven met anderen
kunnen delen. Misschien door hier iets met
zorg te gaan doen. Of een winkeltje te beginnen of een camping.”
De kersverse geitenhouders zien het zeker
zitten. “Ons leven hier op de boerderij voelt
goed. Het is fijn om dit met het gezin samen
te doen”, aldus Wendy. Nico vult aan: “Klopt.
Maar nu maak je heel veel kosten en levert
het nog niks op. Het zou lekker zijn als we
straks inkomsten krijgen van ons vee.”
Tijdens de visite van de dierenarts bleken
25 geiten drachtig. “Stiekem hadden we op
meer gehoopt, maar we zijn blij met dit aantal”, zegt Nico. Er zal nu een jonge bok bij de
geiten in het hok gezet worden. Begin januari
scant de dierenarts dan nog een keer.
Wil je meer weten over het avontuur dat Nico en
Wendy aangaan, en hun belevenissen bij de opstart
van het bedrijf volgen? Wendy schrijft op onze website www.vakbladgeitenhouderij.nl een dagboek.
Hier zal zij met enige regelmaat een nieuw verhaal
plaatsen.

Gras, stro, biks en wat mineralen beslaan
het rantsoen van de dieren op dit moment.

Profiel

Naam: Nico en Wendy Borst en kinderen
Ruud, Floor en Lena
Woonplaats: Burgerbrug (NH)
Bedrijf: In de opstart, vanuit het niets. Nu
lopen er 60 geiten die drachtig zijn of dat
nog zouden moeten worden, zodat ze vanaf
februari gemolken kunnen worden. De wens
is om op den duur het bedrijf te verbreden
met bijvoorbeeld zorg.
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