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Vroege merkertesten hielpen Jaap en Adwin Swank om stiertjes uit
Nederlandse koefamilies aan ki-organisaties te leveren

Eerst geld verdienen,
dan uitgeven
Zowel stieren als geld bewust inzetten. Dat kenmerkt het bedrĳf
van de familie Swank, dat al verschillende stiertjes en stiermoeders leverde aan ki-organisaties. De bouw van de ligboxenstal,
die straks ruimte biedt aan 65 melkkoeien, realiseren vader en
zoon Swank grotendeels zelf.
tekst Diane Versteeg

Moeder en dochter Marjo 81 (v. Zabing)
en Marjo 82 (v. Yorick)

H

et bedrĳf van Jaap en Adwin Swank
in Nieuw-Beĳerland, net onder Rotterdam, is een van de laatste melkveebedrĳven in de gemeente Korendĳk.
‘Daarom was het vergunningentraject
voor onze nieuwe stal voor zestig melkkoeien ook zo lang’, vertelt Adwin (40),
die in 2014 het bedrĳf van zĳn ouders
overnam. Zĳn vader Jaap (68) vult enigszins schamper aan: ‘De gemeente sprak
zelfs over de bouw van een megastal.’

Koeien op video
In een video in de app en
op Veeteelt.nl komt een
aantal koeien in beeld
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Jaap en Adwin Swank
In Nieuw-Beĳerland melkt
de familie Swank 53 mooie
koeien. Beweiding hoort bĳ
het bedrĳf. Gras, bierbostel
en een beetje krachtvoer
leveren een hoge productie.
Aantal koeien:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:
Waarvan gras:

Nieuw-Beĳerland

53
9507 4,38 3,41
27 ha
27 ha

Voor de nazaten van Kodakdochter Frida 167 (87 punten) is foktechnische belangstelling

Toegegeven, naast de historische boerderĳ uit 1913, waar de hoogdrachtige vaarzen, de oudere pinken en de verse koeien
nog op een grupstal staan, heeft de nieuwe ligboxenstal een moderne uitstraling. Maar voor de meeste Nederlandse
melkveehouders zal het toch voelen alsof de tĳd heeft stilgestaan.

Besparen op bouwkosten
Dat was in 1994, toen Veeteelt voor de
eerste keer voor een reportage op het bedrĳf van de familie Swank kwam, niet
anders. ‘Toen het quotum kwam, was ik
net met mĳn vader van een kleine pachtboerderĳ midden in het dorp naar deze
locatie verhuisd’, vertelt Swank senior.
‘We kregen nog geen twee ton melkquotum toegewezen. Er is dan automatisch
minder omzet, waardoor verder doorgroeien ook weer lastiger is.’
De eerste vergunningaanvraag voor de
ligboxenstal dateert van 2007. Tussen
2009 en 2011 werden de spanten, het
dak, de vloer, de wanden en de mestopslag in gedeelten gerealiseerd. In 2011
richtte de familie Swank de eerste helft
van de ligboxenstal in voor de melkkoeien, nu is driekwart van de stalinrichting
af. In Zeeuws-Vlaanderen kocht Swank
een tweedehands 2 x 6 stands visgraatmelkstal voor vierduizend euro. Deze
werd in 2013 en 2014 geïnstalleerd en
staat niet in de nieuwe ligboxenstal,
maar in het achterhuis van de boerderĳ.
Om ruimte te maken voor deze melkstal
moesten dertien van de vroegere 39
grupstalplekken sneuvelen. ‘Het onderhoud van deze stal is goedkoop, de elektriciteit werd door mĳn broer aangelegd’, vertelt Jaap en hĳ wĳst op de

pvc-buizen waar de bedrading doorheen
loopt.
Voor alle investeringen werd ongeveer
120.000 euro aan financiering aangevraagd. ‘We konden de kosten laag houden, omdat we veel werk in de stal zelf
hebben gedaan’, zo beargumenteert Adwin de geringe financiering. ‘Het gevolg
was wel dat pas in november 2015 tweederde van de stal gereed was. Op 2 juli
2015, de referentiedatum voor fosfaatrechten, stonden er 36 koeien in de stal.’
In de melkstal krĳgen de koeien krachtvoer via een voerschema. ‘De apparatuur
van dit voersysteem is misschien het modernste element van de melkstal. Hiermee krĳgen de hoogproductieve koeien
een gepaste hoeveelheid krachtvoer bĳgevoerd’, legt vader Swank uit. Volgens
de laatste mpr produceert de veestapel
in 305 dagen 9507 kg melk met gehalten
van 4,38% vet en 3,41% eiwit. Bĳzonder,
omdat het rantsoen verder alleen bestaat uit (kuil)gras met vĳf kilo bierbostel. ‘We voeren geen mais’, vult Adwin
aan. ‘In het verleden hebben we dat nog
wel gedaan, maar vanwege de omvang
van onze veestapel is de voersnelheid
laag, met als gevolg dat het lastig was
om de kuil schimmelvrĳ te houden. Bierbostel wordt in een slurf geleverd en dat
is makkelĳker te managen.’

Beweiden is niet makkelĳk
In het seizoen moeten de koeien het gras
zelf ophalen uit de wei. Tot nog maar
een paar jaar geleden molken vader en
zoon Swank in het weideseizoen met een
2 x 2 stands melkwagen. ‘Voor de beweiding was dat makkelĳker. De melkwa-

gen ging gewoon mee met de koeien en
zo konden we de volledige 27 hectare die
we bĳ het bedrĳf hebben, gebruiken
voor beweiding’, zegt Jaap. ‘Omdat onze
huiskavel 9 hectare groot is, is beweiden
nu lastiger, maar we vinden het wel belangrĳk om te doen.’ Pas als de familie
Swank een kreek van twintig meter kan
overbruggen, kan 12 hectare bĳ de huiskavel worden getrokken. ‘Maar daarvoor
zie ik het waterschap of de gemeente
nog niet zomaar toestemming geven’,
zegt Adwin hierover.
Dat alle dieren al van jongs af aan leren
grazen, blĳkt wel uit een anekdote over
drie koeien die de familie Swank verkocht aan een andere veehouder. Jaap
vertelt smakelĳk dat deze koeien zelfs
bĳ slecht weer in de wei achterbleven,
terwĳl de andere koeien zich alweer vlot
bĳ de deur van de stal meldden. ‘Onze
koeien weten niet beter: ze gaan na het
melken naar buiten en blĳven daar ook’,
zegt hĳ. ‘Zo gauw ze niet meer in een
eenlingboxje hoeven, gaan ze bĳ goed
weer de wei in om te leren grazen. Dat
betekent vaak dat ze na een geboorte in
augustus of september alsnog naar buiten gaan.’
Vanwege de grondsoort – zeeklei op
zand – vraagt beweiding wel veel aandacht. ‘Beweiden is niet makkelĳk’, zo
verwĳst Jaap spits naar de discussie die
recent in de Tweede Kamer werd gevoerd over het verplichten van weiden.
‘Succesvol beweiden is afhankelĳk van
de grondsoort, de weersomstandigheden
en de grasgroei. Met alleen even de
deuren van de stal openzetten, zoals
de Tweede Kamer er gemakshalve over
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De hoogdrachtige vaarzen, de oudere pinken en de verse koeien staan op een grupstal

praat, ben je er nog lang niet’, waarschuwt hĳ.
Vanwege de hoeveelheid grond, het aantal koeien en de wil om de koeien zoveel
mogelĳk buiten te laten grazen komt de
vraag op of de familie Swank ooit heeft
overwogen om over te stappen naar biologische productie. ‘Ik sluit niets uit,’
begint Adwin, ‘Maar ik kan me niet
voorstellen dat biologisch boeren bĳ me
past. Daarvoor heb je een zeker idealisme nodig denk ik, en dat heb ik niet.’
Hĳ realiseert zich dat een overstap naar
biologisch een hogere omzet zou kunnen betekenen, maar volgens hem verschilt de biologische melkprĳs niet zodanig van de gangbare dat een veehouder
er veel bĳ wint. ‘En volgens mĳ zou het
bedrĳf nog extensiever moeten zĳn om
zelf voldoende ruwvoer te produceren.
Samenwerking met een biologische akkerbouwer zou het misschien interessanter maken.’

Succesvol met Swamofokkerĳ
Met het oog op het huidige aantal dieren
in de stal en een blik op de kansen voor
de toekomst, stelt Adwin dat hĳ bĳ de
toekenning van fosfaatrechten had gegokt op meer waardering voor grondgebondenheid. ‘We melken hier nu ruim
50 koeien op 27 hectare eigen grond, nog
geen twee koeien per hectare, waarmee
we de kringloop met eigen mest prima
voor elkaar hebben.’
Maar of hĳ door veel zelf te doen nu geld
heeft uitgespaard of heeft verloren – hĳ
heeft immers geen fosfaatrechten voor
de benodigde koeien in de stal – weet hĳ
nog niet. ‘Dat zal de toekomst moeten
uitwĳzen. Maar ik maak me geen zorgen. Ik denk dat ik met de lage financiering en deze koeien in staat ben om voldoende te verdienen.’
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Niet alleen het geld wordt bewust uitgegeven, ook stieren worden bewust ingezet. ‘We maken bĳ elke koe een specifieke paring’, zo vertelt Adwin. ‘Dat
betekent dat we overal rietjes aankopen,
die CRV vervolgens voor ons in bewaring
heeft. Een eigen vat kan bĳ deze bedrĳfsomvang niet uit.’
Dat die specifieke paringen een goed resultaat opleveren, blĳkt uit de resultaten
die de familie Swank in de recente historie behaalde met stiertjes en stiermoeders. Een van de bekendste resultaten
uit deze fokkerĳ is Riethil Swamo Delta
Jordan (v. Novalis), moedersvader van de
veel gebruikte stier Delta G-Force. Het
prefix Swamo is een samentrekking van
Swank en Moree, Adwin en Arjenne
Swank en Addy Moree. ‘Van jongs af is
fokken een hobby van me’, zo legt Adwin uit. ‘Samen met mĳn zus Arjenne en
Addy Moree, die van jongs af aan veel op
het bedrĳf hielp en nu werkzaam is als
bedrĳfsinspecteur voor CRV, kochten we
twee Sunny Boypinken aan bĳ een stoppende veehouder uit de buurt. De nafok
van deze koeien met de naam Jans, waaronder Jordan, kreeg het prefix Swamo.
Helaas haalde Jordan vanwege een blessure nooit de fokstierstatus.’

Nafok Frida’s met roodfactor
Niet alleen met de aangekochte Jans,
ook via de eigengefokte Fridalĳn maakt
de familie Swank furore. Sterker nog,
het was in 1994 de aanleiding voor een
bedrĳfsreportage in Veeteelt. Jaap Swank
deed destĳds met drie koeien uit de
twintigkoppige veestapel mee aan de
NRM van dat jaar. Een van die koeien
was Frida 33 (v. Gambler), die 90 punten
kreeg en een levensproductie van ruim
126.000 kg melk haalde. ‘Helaas had ze
met 4,14% vet en 3,14% eiwit geen beste

gehalten. Een tientonner is ze niet geworden. Haar kleindochter Frida 43, een
Celsiusdochter, behaalde die status wel,’
zo vertelt Jaap.
De goede productie van Frida 43, eveneens ingeschreven met 90 punten, viel
op. Toen bleek dat ze ook nog eens beschikte over de roodfactor, afkomstig
van grootmoeder Frida 23 (v. Adler), nam
de interesse van ki-organisaties voor
haar nafok toe. Ze werd gespoeld met
stieren als Jerom en Martinus en dat
leverde een stiertje – Brakels Quinten –
op dat naar Alta ging.
Op het moment van het interview liggen
er twee zwartbonte stiertjes in de kalverhokken voor CRV. ‘Ze hadden roodbont
en hoornloos kunnen zĳn, maar blĳken
zwartbont, met horens – hoewel een van
beide toch de roodfactor heeft’, zegt Adwin. De afstamming van de stiertjes is
Rafter P x Balisto x Kodak x Cricket: een
volledige combinatie van rood- en zwartbont. Voor KI Kampen ligt er een stiertje
met de afstamming Jetset x Impression x
Windbrook x Gavor. Daarnaast staan bĳ
KI Samen de stieren Brakels Tex en Brakels Bobax op de kaart.
‘Ik blĳf het bĳzonder vinden dat we
uit onze kleine veestapel stieren aan
de ki-organisaties kunnen leveren’, zegt
Adwin, terwĳl hĳ met gepaste trots door
de stal kĳkt. ‘Toch blĳft het een kwestie
van geluk hebben in het huidige genomicstĳdperk’, vervolgt hĳ. ‘Omdat ik altĳd goede koeien probeer te fokken en
mooie combinaties wil maken, bel ik bĳ
een stiertje altĳd naar een ki of ze misschien interesse hebben.’
Al vroeg liet Adwin verschillende koeien
op merkers onderzoeken en wist zo de
topfamilies te selecteren. Maar, zo besluit hĳ nuchter: ‘De kans dat we een
stiertje leveren dat aanslaat, is klein. l
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