Momenteel staan er op het bedrijf van
Van Zanten 700 melkgeiten.

De nieuwe 2x40-melkstal. Van Zanten kan
binnen anderhalf uur alle geiten melken.

Na een paar kleine aanpassingen was de
vleesveestal een geitenstal.

Van melkkoeien naar melkgeiten

‘Ik wilde dit altijd al’
Tekst en foto’s: Jasper Lentz

In het Gelderse dorp Tricht huist
sinds kort de geitenhouderij van
Wilfred en Mirjam van Zanten.
Momenteel zijn 700 witte
viervoeters aan het wennen in
een nieuw onderkomen. “Op
den duur wil ik hier 1.000 geiten
hebben”, vertelt Wilfred.
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Wilfred en Mirjam van Zanten in hun ‘nieuwe’ geitenstal.
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et is september 2014. Wilfred en
Mirjam wonen in Gameren en
runnen het melkveebedrijf van de
opa van Wilfred. Maar ver voor 2014 weet
Wilfred eigenlijk al waar hij later zijn centen
mee wil gaan verdienen. “Omdat het bedrijf
van mijn opa ruimte bood aan dertig melkkoeien, zag ik daar geen toekomst in. Dus we
zijn op zoek gegaan naar een locatie waar we
geiten konden gaan houden”, zegt Wilfred. De
keuze voor een verhuizing naar een andere
locatie wordt in het voorjaar van 2014 minder
moeilijk gemaakt door de gemeente Zaltbom-

Inmiddels hebben vijf geiten gelammerd
op de nieuwe locatie.

mel. De gemeente meldt dat het oude bedrijf
plaats moet gaan maken voor de ontwikkeling van een tuinbouwproject. “Toen zijn we
eigenlijk meteen met Rick Westerlaken,
makelaar van AgriTeam, op zoek gegaan
naar een nieuwe locatie.”
En uiteindelijk is het dus het bedrijf in Tricht
geworden. Westerlaken: “Dit was een
bestaand, maar leegstaand vleesveebedrijf
waar met minimale aanpassingen geiten in
konden.”
De keuze is gemaakt, de locatie is bekend.
Maar dan de papieren rompslomp. Vergunningen, natuurbeschermingswet, bestemmingsplannen. Alles is in de loop van de tijd
de revue gepasseerd. Wilfred en Mirjam worden in het regelen van de vergunningen bijgestaan door Jan de Groot van DLV Advies.
Hij vertelt: “Het lastige aan dit project is het
feit dat er drie provincies iets over te zeggen
hadden. Met name over de natuurbeschermingswet. De haalbaarheid van het project
hebben we kritisch bekeken. Ik ben begonnen met het oplossen van de geurproblemen
door het verplaatsen van het emissiepunt en
de manier van ventileren. Door te kijken
naar niet-gangbare zaken, zoals mechanisch
ventileren, kon de geurbelasting binnen de
wettelijke eisen gebracht worden. Uiteraard
moet het klimaat op orde zijn, dat is een
randvoorwaarde voor een optimale melkproductie.”
De volgende stap was het bestemmingsplan.
Hierin stond specifiek beschreven dat er
geen intensieve veehouderij toegestaan was.
De Groot: “Om aan te tonen dat de geitenhouderij gezien kon worden als grondgebonden landbouw, was het noodzakelijk dat er
voldoende landbouwgrond voor de ruwvoerwinning onder het bedrijf aanwezig was.
Nadat duidelijk werd dat het houden van geiten gezien kon worden als grondgebonden
landbouw, kon ik doorpakken met de ammoniakvergunningen richting de provincies.”

De meeste stalen balken zijn uit de
voormalige vleesveestal verwijderd.

Aan goede waakgeiten geen gebrek.

Trots
Hoewel de ene provincie wat sneller was dan
de andere, is het uiteindelijk allemaal gelukt.
Wilfred en Mirjam laten trots hun bedrijf
zien. Sinds de aankoop zijn er veel kilo’s
staal uit de vleesveestal verwijderd. Nu oogt
de stal open, licht en zijn de geiten rustig. De
melkstal wordt nog niet volop gebruikt,
maar straks als het nodig is kan Wilfred binnen anderhalf uur 700 geiten melken in de
2x40 melkput.

Ruimer en netter
De stallen bevinden zich aan de rechterzijde
van het woonhuis. De overbodige kleine
sleufsilo’s, die haaks op het huis stonden,
zijn verwijderd. Daardoor oogt het erf netter
en ruimer. De afstand van de achterdeur van
het huis naar de ingang van de stal telt zo’n
twintig stappen. Eenmaal in de stal valt de
rust en het licht op. Waar voorheen het vleesvee stond, staan nu ongeveer 700 geiten. Het
aandachtspunt in de stal is de luchtstroom.
Rick Westerlaken bekijkt samen met Wilfred
wat er gedaan moet worden. Jan de Groot
kijkt toe en vertelt: “Normaal gesproken
komt er frisse lucht door de doeken aan de
zijkant van de stal. Die lucht stroomt naar de
open nok. Nu lijkt het nog alsof de lucht de
andere kant op gaat, dat is niet de bedoeling.
We gaan kijken wat we daar aan kunnen
doen.”
“Het is mogelijk om uiteindelijk zelfs 1.800
geiten te houden”, vertelt Wilfred, terwijl hij
naar de achterste stal loopt. Daar staan
momenteel geen geiten in, de ruimte dient
voor nu even als opslag. De hal is ongeveer
even groot als de stal die nu wel in gebruik
is. Of bijna tweeduizend geiten houden zijn
ambitie is, weet Wilfred nog niet. “Laten we
eerst maar eens uitbouwen naar 1.000 geiten, dan zien we later wel weer.”

Profiel

Naam: Van Zanten
Woonplaats: Tricht
Bedrijf: Wilfred en Mirjam van Zanten
zijn verhuisd van Gameren naar Tricht.
In Gameren runde het stel een melkveebedrijf met 30 koeien. Dat had geen
toekomst. Op de nieuwe locatie worden
geiten gehouden. Op het bedrijf is plek
voor 1.800 geiten. Momenteel houdt
Wilfred het bij 700 en bouwt hij langzaam
uit naar 1.000.
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