BEELD VAN BOVEN HEIDA

Weidebedrijf in Flevopolder
Melkveehouders Arend (47) en Marlies (47) Heida maakten tot enkele
jaren geleden de welbekende Heida-toetjes, maar verkochten de
zuiveltak aan Den Eelder. In Lelystad richten ze zich nu helemaal op
de 250 melkkoeien en het opwekken van duurzame energie.

Windmolens
Flevoland is rijk aan windmolens. Heida investeerde in
1998 in twee 53 meter hoge
turbines en zet de stroom af
op het elektriciteitsnet. Na
tien jaar terugverdientijd zijn
de turbines een serieuze
tweede inkomstenbron.

Sleufsilo’s
Omdat Heida zijn koeien
’s zomers weidt, gebruikt hij
relatief weinig ruimte van zijn
erf voor sleufsilo’s. In twee
van de vier sleufsilo’s zit mais,
in de twee andere graskuil.
De machineberging ertussen
is vrij klein, omdat een loonwerker het landwerk doet.
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Tulpen

Strak kavelpad

Op het donkere
perceel zijn dit jaar
tulpenbollen geplant.
Eind april vormen
alle tulpenvelden in
de omgeving een
kleurrijk geheel als
de tulpen in bloei
komen.

De 250 koeien zijn niet de enige die
van het lange strakke kavelpad gebruikmaken. Heida besteedt het landwerk uit
aan de loonwerker en verhuurt 35 hectare van zijn land aan akkerbouwers in
de omgeving voor het telen van uien,
aardappelen en tulpen. In oogsttijd is
het soms een ‘drukte van belang’ op
het kavelpad.

Weiden
Vanwege de intensieve melkveehouderij in Flevoland zijn er weinig
weidebedrijven. Heida weidt de
koeien wel, ’s zomers zelfs dag en
nacht, in percelen van 3 hectare.
‘Het is goed voor de koeien. En
hoewel maaien alleen een hogere
opbrengst geeft, heb ik met beweiden lagere kosten per liter melk.’

Bomen
Bij de inrichting van de Flevopolder
werden op veel boerderijen bomen
aangeplant, vanwege de wind en de
aankleding van het landschap. Zo
ook bij Heida, al sneuvelde een aantal bij de bouw van de nieuwe stal.

Grote ligboxenstal
De stal voor de melkkoeien staat
er nu zeven jaar en heeft 225 ligplaatsen. Op het dak ligt 600 vierkante meter zonnepanelen (hier
niet te zien). Het melken gebeurt in
een 2 x 14 rapid exit zij-aan-zij.

Kunstkoe

Bedrijfskantine

In de voortuin staat een kunstkoe die er in de tijd
van het maken van de Heida-toetjes werd neergezet. Heida vond de koe op internet en vindt het leuk
om haar in de tuin te laten staan. ‘We hebben nu ook
vanuit huis een mooi uitzicht.’

In de stal uit 1971 staan het jongvee en de droge koeien. Aan de voorzijde is nog net de ingang naar de nette ontvangstruimte te zien. In de
tijd dat Heida zelf zuivel maakte, kwamen er namelijk vaak afnemers
op het bedrijf. Nu vormt de ruimte een mooie bedrijfskantine en wordt
er de administratie gedaan.
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