Investeren in geiten en zorg
Tekst en foto’s: Henk ten Have

Kees en Astrid Groeneveld uit
het Gelderse Rhenoy begonnen
hun biologische melkgeitenbedrijf twintig jaar geleden met
4,5 hectare en 150 geiten. Nu
houden ze ruim 2.000 geiten, de
meeste in een gloednieuwe stal
met een voerrobot. Voor nóg
een nieuwe stal is de familie
Groeneveld bezig met de
vergunningaanvraag.

“V

an jongs af aan werkte ik bij boeren
in de buurt. Maar boer worden kon
helaas niet, dacht ik altijd, want
mijn ouders hadden geen boerderij”, vertelt
Kees Groeneveld. “Ik koos ervoor om verpleegkundige te worden. Later kreeg ik managementfuncties in een ziekenhuis. Astrid werkte in
de gehandicaptenzorg. In 1995 besloten we
van de ene op de andere dag om te stoppen
met ons werk en toch een biologische boerderij te beginnen. We kochten 4,5 hectare
grond waarop een stal en een schuurtje
stonden. Een huis was er niet, we woonden
in een caravan. We begonnen met het melken
van 150 geiten. Toen de melkafnemer failliet
ging, kozen we ervoor om zelf zachte kaas te
maken van de geitenmelk. Dat ging supergoed.
We startten ook meteen met dagbesteding
voor mensen met een verstandelijke beperking;
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Kees in de hal van de nieuwe woon-zorggelegenheid van de Lingehof.

drie jaar later konden mensen met een
persoongebonden budget (pgb) bij ons
terecht.”
Het bedrijf van Groeneveld, de Lingehof
genaamd, groeide door de jaren heen. Toen
een paar jaar terug bleek dat zoon Willem
ook in het bedrijf wilde, breidde het bedrijf
uit naar 400 geiten.

Ideale locatie
Drieënhalf jaar geleden kwam er 500 meter
verderop een boerderij met 19 hectare land
te koop. Een ideale locatie voor een nieuwe
melkgeitenstal in combinatie met woonzorggelegenheid voor mensen met een
verstandelijke beperking, dacht de familie
Groeneveld. De bank wilde wel ‘mee’ voor de
financiering en de gemeente wijzigde het
bestemmingsplan, zodat er een complex met

De familie Groeneveld is erg te spreken
over de voerrobot.

De stal (l.) en het woon-zorgcomplex (r.).
Er wordt nog gewerkt aan onder meer
het erf.

plek voor circa vijftien mensen met een
beperking. Naast Jobke en Martijn verlenen
vier fulltime-medewerkers zorg op de Lingehof.

graag naar buiten, maar ze houden absoluut
niet van regen.”
Vorig jaar produceerden de geiten van de
familie Groeneveld gemiddeld 950 liter.
“Met doormelken verwachten we dit jaar een
melkproductie van 1.200 tot 1.300 liter per
geit te halen.”
De geiten worden gemolken in een 120-stands
rapid exit melkstal met een capaciteit van
800 geiten per uur. “In deze melkstal kunnen
we de geiten makkelijker controleren en
behandelen dan in een draaimelkstal.”
Alle melk wordt afgenomen door Roerink
Food Family uit Oldenzaal, bekend van onder
meer de Zuivelhoeve-producten. De familie
Roerink verwerkt de melk van de Lingehof
echter tot biologische verse geitenkaas die
wordt verkocht onder het merk Happy Goat.

Vaak vers voer
Zoon –Willem runt de biologische geitenhouderij. Hij krijgt daarbij hulp van drie fulltime-medewerkers. Voor het voeren van de
1.650 geiten rijdt er een voerrobot door de
stal. Volgens Kees is de Lingehof het eerste
melkgeitenbedrijf in Nederland met een Lely
Vector-voerrobot. Kees en Willem zijn erg te
spreken over de voerrobot. “De robot voert
elk van de vier groepen geiten vijf tot zes
keer per dag. Daarmee krijgen de geiten vaak
verse porties voer (60 procent ruwvoer) en
nemen ze zo veel mogelijk drogestof op voor
een optimale melkproductie.”

Nog een nieuwe stal

De robot voert de geiten
vijf tot zes keer per dag
onder meer tien appartementen naast de
geitenstal kon worden gebouwd. Inmiddels
is de nieuwe locatie in gebruik, al is de aannemer nog druk bezig met afrondende werkzaamheden aan de stal, de erfverharding en
tuinaanleg.
Jobke en Martijn Blaauw, dochter en schoonzoon van Kees en Astrid, leiden het nieuwe
woon-zorgcentrum van de Lingehof. De tien
zorgappartementen zijn luxe en ruim
(gemiddeld 60 vierkante meter) en iedere
bewoner heeft een eigen badkamer. Er is ook
een gezamenlijke woonruimte waar onder
meer kan worden gekookt en gezamenlijk
wordt gegeten. In de ruimte voor dagbesteding,
waar nog volop aan wordt gewerkt, is straks

32

Geitenhouderij | april 2016

Bij de Lingehof hoort in totaal 50 hectare
land en dat is te weinig voor de teelt van
voldoende ruwvoer voor de geiten. Daarom
is er een samenwerking met ERF in Flevoland, het grootste biologische landbouwbedrijf van Nederland. ERF teelt voor de
Lingehof op 95 hectare gras-klaver en neemt
de geitenmest af.
Voor de biologische geitenhouderij geldt ook
dat de dieren naar buiten moeten kunnen.
Kees: “Weidegang is een extra uitdaging voor
ons. De deuren van de stal staan in het weideseizoen open. De geiten gaan wel naar buiten
– ze hebben 10 hectare gras tot hun beschikking – maar echt grazen doen ze niet.” Willem
voegt toe: “Vooral op zomeravonden gaan ze

De familie Groeneveld maakt zelf ook nog
steeds zachte geitenkaas uit ongeveer 65.000
liter melk. “Voor onze zorgcliënten is het
verpakken van de kaas een leuke activiteit,
maar we willen niet groeien in kaasproductie”,
vertelt Kees. “Ons hart ligt bij de dierenhouderij en de zorg,”
Wat de dierenhouderij betreft zijn er alweer
nieuwe plannen. “We willen op onze oorspronkelijke locatie ook een nieuwe melkgeitenstal bouwen, voor 1.400 à 1.500 geiten.
We hebben dan twee volwaardige biologische
bedrijven. We zijn bezig met de aanvraag
van de vergunning en hopen dat we in 2018
kunnen starten met melken in de nieuwe
stal.”
Een gezinsbedrijf kun je de Lingehof nu al
niet meer noemen. Maar de groei van het
bedrijf doet niets af aan de kwaliteit die de
Lingehof levert. “Zowel bij de zorg als de
geitenhouderij zetten we in op de beste
kwaliteit.”

