Na enige uitleg van de installateur, bouwt
en maakt Ron de melkstal merendeels zelf.

Ron heeft de bestaande stal verlengd om
de opfokdieren te kunnen herbergen.

Van de opfokdieren kopen Ron en Miranda
er 400 als start van hun melkgeitenbedrijf.

Na 6 jaar start familie Houkes toch geitenbedrijf

De aanhouder wint
Tekst en foto’s: Wilma Wolters

Ze zijn al zes jaar bezig om een geitenbedrijf te starten. Allerlei
manieren om aan de gang te komen hebben ze geprobeerd, maar
niets wilde slagen. Toch lijkt het er nu op dat Ron en Miranda Houkes
in Leunen (L) vanaf februari 2017 geitenmelk zullen gaan leveren.
De aanhouder wint.

I

Ron en Miranda Houkes startten na jaren van zoeken en proberen dit voorjaar hun eigen
melkgeitenbedrijf.
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n twee verbouwde varkensstallen staan
nu 1.300 opfokgeiten. 400 dragende
dierendaarvan blijven op het bedrijf en
zullen de start vormen van het geitenbedrijf
van Ron en Miranda Houkes. De overige dieren
gaan één maand voordat ze aflammeren terug
naar de eigenaar; de lammeren van deze
dierenkomen weer op het bedrijf van Houkes
te staan. Eind 2017 willen ze opnieuw
proberen400 dragende geiten te kopen. Zo is
de bedoeling dat de veestapel geleidelijk aan
groeit naar ongeveer 1.200 melkgeiten, met
ook nog altijd daarnaast de opfok voor een
collega-geitenhouder. De lammerenstal is
gereed voor het opvangen van de lammetjes,
er is voor drie maanden een werknemer
geregeld die in de lammerperiode helpt, de
melkstal is nagenoeg geïnstalleerd en Ron en
Miranda zijn er klaar voor om de eerste melk
af te leveren. Maar het had nogal wat voeten
in aarde voordat het zover was.

De oude varkensstal is, ook door Ron zelf,
omgebouwd tot lammerenopvang.

Volhardend
Ron Houkes werkte in loondienst bij geitenhouder Jan Olislagers in Siebengewald toen
bij hem het idee rees dat hij dat ook zelf zou
kunnen. “Een eigen bedrijf runnen zit ook
een beetje in de familie”, vertelt Ron, wiens
broers en zus bijna allemaal een eigen onderneming hebben. Vol goede moed schreef hij
een bedrijfsplan en ging op zoek naar een
geschikte locatie. “Maar banken werkten niet
mee, hoe klein we de lening ook maakten.”
Crowdfunding bleek ook geen oplossing te
bieden. “Als het bij de banken niet lukt, hoef
je dat ook niet te proberen”, is Rons ervaring.
Daarbovenop kwam nog de pech dat het
gezin tot twee keer toe bijna een locatie in
Duitsland kocht, wat dan op het laatste
moment toch niet doorging omdat er een
andere koper zou zijn. Hoe volhardend Ron
en Miranda ook zijn, na vier jaar bedrijfsplannen schrijven en bij deze en gene om
een lening vragen, had Ron de moed toch
een beetje opgegeven. Toen was er een collegageitenhouder die hem wilde helpen. “Hij is
mijn bank”, zegt Ron, “en daarnaast leen ik
nog bij een particulier. Daarmee is het ons
gelukt om deze locatie met twee varkens
stallen en 2 hectare grond te kopen en de
start te maken met ons eigen geitenbedrijf.”

Harde werker
Voor de collega-geitenhouder doet Ron nu al
twee jaar de opfok van een goede 1.000 geiten
op de locatie in Leunen. En met die inkomstenbron paste hij in de avonduren en in de weekends de varkensstallen aan en kocht het
echtpaar eind 2016 de eerste 400 dragende
geiten. “Bijna al het materiaal dat we gebruiken is tweedehands en bijna al het werk doen
we zelf. Zo hebben we om de stal uit te breiden,
onderdelen van een kippenschuur afgebroken
en hier weer opgebouwd. Ook de bestrating
rondom de stallen hebben we zelf gelegd

De lammerenopvang is voorzien van een
drinkautomaat, hooiruif en voergoot.

met tweedehands materiaal. Anders lukt het
ons gewoon niet. Nu heb ik wel voor 40.000
euro twee stallen gebouwd.”
Voor de melkstal koos Ron voor een gebruikte melktank en een gebruikte 2x 25 zij-aanzij. De melkstal is voor 90 procent klaar. Nu
het eigen melkgeitenbedrijf dan bijna een
feit is, zijn Ron en Miranda toch niet extra
gespannen. Ron lacht: “Ik maak me drukker
om het groot krijgen van die 1.300 lammeren
dan om straks 400 geiten te melken. Als het
biest geven aan al die lammeren maar lukt,
ben ik tevreden. Die wallen onder de ogen
krijg je toch.”
Voor hard werken is Ron dan ook niet bang,
dat heeft hij wel laten zien. Maar hij realiseert
zich ook goed dat hij de manier waarop hij de
afgelopen jaren heeft gewerkt, niet nog tien
jaar volhoudt. “Mijn droom is om te groeien
van 400 geiten naar zo’n 1.200, plus de opfok
voor de collega-geitenhouder, dat het er in
en om het huis ook wat netjes uitziet en dat
ik dan misschien in het weekend eens een
melkerkan vragen.”

Eerste week januari zag het melktanklokaal
er nog zo uit. Ondertussen is het klaar.

stal en een verhard erf. De uitdaging is om
in 2017 een start te maken met het bouwen
van een nieuwe stal. En we hopen dat de
melkprijzen nog goed blijven, zodat we daar
wat van kunnen profiteren”, besluit Ron.

Profiel

Afdelingen met 75 lammeren
De lammerenstal van Ron en Miranda was
voorheen een varkensstal en die voldoet nog
prima. Ron heeft deze eigenhandig met een
paar kleine aanpassingen omgezet tot lammerenstal, zodat elk van de veertien afdelingen straks 75 lammeren kan herbergen. Hij
heeft speenschotjes getimmerd, een voergoot
geïnstalleerd en hooiruiven opgehangen.
De opfokdieren krijgen voordroog en mais
gevoerd. “Dat gaat prima”, zegt Ron. Het idee
is dat de melkgeiten daar straks brok bij
gevoerd krijgen. Ron prijst zich gelukkig met
de voeradviseur, dierenarts en andere geitendeskundigen die hij al kende van zijn tijd
bij Olislagers. “Zij hebben mij geholpen. En
hoewelwij elke euro nog moeten omdraaien,
hebben we nu wel een geitenstal, een melk-

Naam: Ron en Miranda Houkes
Woonplaats: Leunen (L)
Bedrijf: Opfoklocatie voor 1.300 dieren van
collega-geitenhouder. Daarnaast werkt de
familie Houkes aan de opstart van een eigen
melkgeitenbedrijf met nu 400 melkgeiten.
Streven is geleidelijke groei naar zo’n 1.200
melkgeiten. De opfok voor de collega-geitenhouder zal blijven.
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