Spaanse geitenhouderij
is anders
Tekst en foto’s: Frank de Vries

Spanje stond in november 2016 op het driedaagse programma van de inmiddels klassieker ‘Boer on
Tour Geit’, georganiseerd door Agrifirm Feed. Kunnen we leren van onze Spaanse collega’s?

“M

ijn geitenbedrijf is qua omvang
de grootste in de streek”, vertelt
geitenhouder Alonso Romero uit
de Zuid-Spaanse regio Andalusië. Alonso melkt
samen met zijn vrouw, twee dochters en drie
vaste medewerkers 2.000 melkgeiten van het
ras Malaguena op zijn familiebedrijf Granja
El Capilar Antequerta. De geitenhouder,
typisch Spaans en dus klein van stuk en
bruingebrand, vertelt met trots dat hij 35
jaar geleden dit bedrijf van zijn ouders over
nam. En vervolgens heeft uitgebouwd tot
een modern bedrijf dat op twee locaties, een
kleine kilometer van elkaar gelegen en op
750 meter hoogte, die mooie bruine geiten
melkt. Hij memoreert de tijd dat hij startte
met 150 Malaguena-geiten terwijl hij er nu
500 in zijn kernselectie heeft. “Een dikke

600 geiten staan nu droog en ruim 300 zitten
tegen de droogstand aan”, vervolgt Alonso
temidden van onze groep op een zonovergoten
erf.

Geitenboer Alonso (oranje pet) geflankeerd door beide dochters, vrouw en adviseur.

Gevarieerde regio
Met 42 boeren en boerinnen kwamen we op
de eerste dag van deze studiereis kort na enen
aan op de airport van Malaga, de hoofdstad
van de provincie Malaga in de regio Andalusië.
De provincie Malaga is zowel historisch als
agrarisch een interessante regio. Het klimaat
wordt gekenmerkt door hete, droge zomers en
zeer milde winters. Tijdens onze bezoekdagen
(november) steeg de thermometer naar 21
gradenCelsius.
Al eeuwen worden in dit gebied veel geiten
gehouden, zowel in de bergen als het laagland,

vooral omdat de ‘karige’ geit hier met vezel
rijke voeding voldoende melk en vlees kan
produceren. Het traditionele familiebedrijf
voert hier de boventoon. Veel melk wordt tot
regionale kaasspecialiteiten verwerkt. En wat
nog mooier is: het meeste bokkenvlees vindt
zijn weg naar speciale feestdagen als Kerstmis
en lokale dorpsfeesten.

Mesten en melken
Terug naar de stal van Alonso. “Melk voert
bij mij de boventoon en het vlees zie ik toch
meer als nevenproduct. Wij mesten de bok
ken in 1 maand tot een gewicht van 7 à 8 kg
en krijgen 5 tot 5,50 euro per kg levend

gewicht voor het nieuwjaar; daarna daalt de
prijs naar 4 tot 4,50 euro.” Fokgeitjes doen op
dit moment zo’n 100 euro, aldus Alonso. Als
het over melk en melkprijzen gaat, veren
Nederlandse geitenhouders verder op. “Mijn
oudere geiten produceren 850 kg melk per
jaar tegen 400 kg bij de jonge geiten. We
krijgen nu 60 cent per kg melk terwijl mijn
kostprijs op 43 cent ligt. Zo blijft ruwweg
17 cent marge over”, rekent Alfonso ons
voor. Na wat hersengymnastiek van de groep
komen we tot de conclusie dat in Nederland
de marge momenteel hetzelfde is: een
opbrengstprijs van 67 cent tegen een kost
prijs van zo’n 50 cent per kg melk.

Grasland is geen optie in dit gortdroge berg
gebied. Daarom teelt Alonso op zijn areaal
van 80 hectare louter haver. Die wordt in de
periode april-mei gemaaid, twee dagen in de
zon gedroogd en vervolgens gevoerd. We
snuffelen met z’n allen aan de haver. “Een
prachtig product met voldoende structuur en
energie en vaak nog wat groen in de kern”,
slaakt een van de Nederlandse boeren.
Luzerne wordt aangekocht in Noord-Spanje
met daarin erwtenstro. Circa 1,5 kg brok
maakt het dagrantsoen voor de melkgeiten
compleet. Wanneer we vragen naar de dier
gezondheid, moet Alfonso erkennen dat hij
niet vrij is van CL en CAE. “Maar last hebben
we er niet van. Het komt alom voor in Spanje,
maar tot nu toe zijn er bij ons geen dode
dierenvan gekomen en economisch zie ik
geen nadelen. De melkfabriek en de slachte
rijen verbieden deze ziektes ook niet.” Para
tuberculose is geen issue op het bedrijf”,
aldus de bedrijfsdierenarts die ondertussen
is aangeschoven bij het gezelschap.
Tja, en dan die klauwen van de geiten: daar
zijn we met z’n allen stiekem stikjaloers op.
De droge bodem in dit gebied maakt dat
klauwaandoeningen eigenlijk niet voor
komen. De klauwen worden niet bekapt en
doordat er veel verharding in en om de stal
len is, slijten ze toch voldoende af. Zo heeft
ieder nadeel (droogte) toch ook weer z’n
voordeel.

Vloeibaar goud
We kunnen het natuurlijk niet over ons hart
verkrijgen om Spanje aan te doen zonder
een olijfolieproducent te bezoeken. Daarom
is er een afspraak gemaakt met het olijfolie
bedrijf Suerta Alta met markies en eigenaar

Spanje en zijn geitenhouderij in cijfers
• 504.880 km2 (12,2 x Nederland)
•	47 miljoen inwoners en jaarlijks 60 miljoen toeristen
• Werkloosheid 23%
•	Grote variatie in klimaat: zeeklimaat, landklimaat, subtropisch en
woestijnklimaat, bergklimaat
•	37% van het land is bos; 20% grasland; 9% continue teelten en
25% akker- en tuinbouw
•	Tweede wijnproducent ter wereld (30,3 miljoen hectoliter in 2012)
•	Grootste olijfolieproducent ter wereld: 1,4 miljoen ton in 2014
•	380.000 olijventelers
•	4 talen: Catalaans, Baskisch, Galicisch en Aranees
• 70% van de bevolking is rooms-katholiek
•	Na Griekenland grootste geitensector in de EU
• 	Totale geitenmelkproductie van 463 miljoen liter (2,3 x Nederlandse productie)
• 	Gemiddelde melkproductie per geit is 260 liter per jaar
• 	Belangrijkste geitenrassen zijn Murciano-Granadina, Majorera en Malaguena

Andalusië

De Malaguena-melkgeiten van Alonso Romero koesteren zich in de novemberzon op het Andalusische platteland.
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De pluk van de olijven is in november in volle gang op de plantage
van Manuel Heredia Halcon.

Manuel Heredia Halcon. Manuel vertelt ons
over de teelt en leidt ons rond in zijn moderne
olijfoliefabriek. “Met onze koude nachten en
warme dagen is de groei van de olijven traag,
maar dat maakt juist die mooie smaak met
heel veel smaakstoffen”, legt Manuel ons uit.
“De schil wordt er dikker van en juist die laag
zorgt voor extra smaak.” De Spaanse olijfolie
teelt is de grootste van de wereld en veel
dorpenkennen olijfoliecoöperaties. Op dit
moment is de oogst volop bezig: een trekker
met daaraan een speciaal schudwerktuig
zorgt al schuddend dat de olijven van de
bomen vallen. Per boom valt een 35 kg pro
duct in een groot vangnet. Daaruit wordt uit
eindelijk zo’n 4 liter olie bereid. Met 255 hec
tare olijfolie had de markies het afgelopen
jaar een oogst van 1,6 miljoen olijven die op

hun beurt een slordige 200.000 liter olie lever
den. Tegenwoordig wordt de olie gewonnen
middels een centrifugeproces, het persen van
de olijven is al lange tijd verlaten. Markies
Manuel gaat alleen voor topkwaliteit. “Wij
produceren in het hoogste segment met een
winkelprijs van 20 euro voor 500 ml olie.”

Olijfbladeren als voer
Dat het telen van olijven perfect past binnen
de geitenhouderij, bewijst José Toro van
Explotaciones Agropecuarias La Calzada. Na het
failliet van zijn bouwbedrijf in 2012 stampte
hij in rap tempo een melkgeitenbedrijf met
nu 1.000 melkgeiten uit de grond. Naast de
geiten heeft hij 400 olijfbomen. Zijn adem
benemende locatie op zo’n 600 meter boven
zeespiegel ademt de relaxte sfeer van Anda

Andalusië
•	Zuid-Spanje heeft een uitgebreide kaas
cultuur
•	Quesso cabra malaga kaas is een erg
bekend streekproduct
•	Deze kaas rijpt minimaal 6 maanden
•	Hij wordt gemaakt van geitenmelk van het
Malaguena-ras
•	Ruim 200.000 dieren van dit ras zijn te
vindenin de provincie Malaga
•	De geiten kunnen goed tegen het warme
klimaat
•	De dieren worden gehouden onder schaarse
omstandigheden, maar de melkgift blijft
op peil
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José Toro maakte vier jaar geleden zijn debuut in de geitenhouderij.
Hij runt nu een melkgeitenbedrijf met 1.000 melkgeiten.

lusië. Zijn Malaguena-geitjes worden op een
leeftijd van 9 maanden in december gedekt.
Opvallend, aldus José, is dat de geiten zelfs
bij temperaturen van 40 graden nog behoor
lijk produceren, terwijl de dames bij koude
juist sterk terugvallen in melkgift. De groep
met jonge geiten krijgt dagelijks het blad van
de olijven als ruwvoer met daarnaast 400
gram brok, oplopend tot 600 gram kort voor
werpen. De melkgeiten krijgen 1 kg luzerne
aangevuld met 1 à 1,5 kg brok per dag. Dat
José er naast de geiten nog een stoere mannen
hobby op na houdt, bewijst zijn stierenarena
op eigen grond. José: “Ik fok stiertjes en train
ze hier voor het echte werk later in de grote
arena’s. Hier kan ik ze al leren hoe het werkt
in zo’n vechtgebouw.” Op zijn verzoek om in
de omheining bij de jonge stiertjes te stappen
ging niemand in. “Ik wil nog langer mee”,
verzucht een reisdeelnemer.

Cultuur snuiven

Een Malaguena-geit.

Naast geiten en olijven proberen we als
groep ook nog her en der culturele dingen
op te snuiven. Zo bezoeken we in de stad
Cordoba de Mezquita, een wereldberoemd
immens kerkgebouw waar christelijke en
moslim-elementen naast elkaar zichtbaar
zijn. En onze diners en lunches zijn getuigen
van de intense Spaanse eet- en drinkcultuur.
Vrijdagavond, een uurtje voor middernacht,
nemen we na drie drukke dagen afscheid
van elkaar op airport Eindhoven. Ieder van
ons neemt vast een Spaans element mee
naar zijn of haar bedrijf. Maar wie doen het
eigenlijk beter, zij of wij?

