De melkinstallatie is tweedehands. Later is
er aan één kant automatische afname
ingezet.

De biestkamer biedt zicht op de dieren. Hij
is voorzien van hokjes waar de lammeren
een dag of twee in vertoeven.

De geiten zijn niet alleen Wit. De zoons
Guichelaar geven de dieren met een
kleurtjeeen naam.

Familie Guichelaar: 'We hebben het goed zo'

Werken met de drie R's
Tekst en foto's: Wilma Wolters

Rust, Reinheid, Regelmaat. De drie R’s spatten van het bedrijf af
dat Jan-Harm en Trinette Guichelaar met grote gedrevenheid
samen runnen. De geiten floreren er bij.

D

e drie R’s worden vaak gepropageerd, maar komen lang niet
altijd tot uiting op een bedrijf.
Voor de familie Guichelaar uit het Drentse
Elim zijn rust, reinheid en regelmaat echter
belangrijke leefregels. Het gras in de tuin is
pas gemaaid, er staat nog geen emmer in de
weg in het tanklokaal, het erf en alle stallen
zijn aangeveegd en zelfs de werkplaats ziet
er opgeruimd en geordend uit. Het zegt veel
over hoe Jan-Harm en Trinette en hun zoons
Rens en Lars te werk gaan op het bedrijf met
480 melkgeiten.

Ambitie

Jan-Harm en Trinette Guichelaar streven in al hun werkzaamheden
rust, reinheid en regelmaat na.
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Het bedrijf staat op de plek waar de vader van
Jan-Harm een weide had voor zijn dieren. Dat
bedrijf met twintig koeien was volgens de
bank te beperkt om over te nemen. Maar
Jan-Harm heeft altijd de ambitie gehouden
om zelf een agrarisch bedrijf te runnen. Ze
probeerden het ook al eerder met geiten, in
2000. Toen kregen ze de melkafzet niet rond.
Maar toen er in 2007 geitenmelk werd
gevraagd, probeerden ze het opnieuw.
Jan-Harm vertelt: “De bank was niet meteen
dolenthousiast, maar we hebben alles zelf
doorgerekend en een plan laten zien waarvan
wij dachten dat het kon. Onze toenmalige
geitenspecialist zei dat wij gemakkelijk 1.000
liter zouden gaan melken. De bank ging
akkoord en in 2008 bouwden we de stal.
Het eerste jaar molken we 1.250 liter.”
Vanaf de opstart hebben de echtgenoten alles
samen gedaan. Trinette wist dat Jan-Harm

De balen worden voorzien van een
snedenummer en een letter van de
perceelsnaam.

graag eigen ondernemer wilde zijn. “Hij zegt
altijd: boer word je niet, dat ben je. En dat is
zo. Hij is geen manager, maar boer om boer
te zijn en contact te hebben met zijn dieren.”

Er bovenop
De goede productie in het eerste jaar werd
voortgezet. Trinette: “We hebben het geluk
gehad dat we dieren kochten die een goede
aanleg voor melkproductie hebben.” JanHarm vult aan: “Vorig jaar hebben we verschrikkelijk goed gemolken; de productie
steeg van 1.360 naar 1.450 kg per geit gemiddeld, met 4,09 procent vet en 3,65 procent
eiwit (112 kg).” Dat kwam volgens Jan-Harm
niet alleen door goede genetische geiten,
maar ook door goed voer. Bescheiden vervolgt hij: “En misschien ook omdat ik er
bovenop zit, ik ben niet van het afwachten.
Als je twijfelt, ben je meestal te laat.” Trinette
beaamt dat. “Jan-Harm is gedreven, altijd met
het bedrijf bezig en zal proberen overal net
een stap eerder te zijn.”
En toch ... ze zijn er niet bewust mee bezig,
met die productie. “Nee”, vertelt Jan-Harm,
“het enige wat we daar eigenlijk aan sturen
is de aankoop van drie bokken met goede
melklijsten elk jaar. En ik wil de dieren ook
niet tot het uiterste drijven. Ik vind het veel
belangrijker dat ze zich prettig voelen.” De
echtgenoten doen ook niet aan melkcontrole. “Het draait hier goed. We selecteren nu
op gevoel. Waarom zouden we ons die drukte aanhalen als ik twijfel of het wat oplevert?” Mocht er ooit, met een jaar of vijf wellicht, een nieuwe melkstal komen, dan wil
Jan-Harm wel melkmeting laten monteren
om toch iets meer informatie te kunnen
raadplegen.
De taken zijn duidelijk verdeeld tussen JanHarm en Trinette. Trinette leert de 125 lammeren die elk jaar aangehouden worden
drinken aan de automaat en verzorgt ze ook
daarna. Bokjes worden afgemest tot 10-12 kg.

De lammeren zijn gehuisvest in een
lichte, ruime stal.

Melken en voeren kost Jan-Harm dik 8 uur
per dag en een werkweek beslaat zo 70 tot
75 uur. “We werken, behalve tijdens een
vakantie, niet met vreemd personeel. Dan
werk ik wel een uur langer door”, zegt JanHarm. Hij is duidelijk niet bang om hard te
werken. In de melkput is dat ook te zien. Aan
een kant van de melkput zit automatische
afname, aan de andere kant niet. “Ik wil niet
overal automatische afname, want dan moet
ik tussendoor op het trapje gaan zitten. En
dat voelt zo nutteloos”, aldus Jan-Harm.
Zoons Rens van 11 en Lars van 9 jaar helpen
af en toe mee in het bedrijf.

Het erf straalt de rust en reinheid van
de ondernemers al uit.

Half mei kreeg het gezin Guichelaar de
Agroscoopbokaal van ForFarmers uitgereikt
omdat ze naast het altijd al hoge productie
niveau, de laatste jaren de vet- en eiwitproductie toch ook nog konden verhogen.
Ze zijn wel degelijk trots op de bokaal, maar
de Drentse nuchterheid van hen beide en de
rust die toch vooral Jan-Harm in zich heeft,
bepalen ook nu hun reactie. “We doen
gewoon ons ding.”

Profiel

Grasteelt
De geiten krijgen graskuil en brok gevoerd.
Het gras wordt geteeld op eigen land. JanHarm maait, schudt en harkt zelf. “Dat vind
ik mooi werk. Het bepalen van het juiste
maaimoment is altijd weer een uitdaging.
We zitten op veengrond en dat is soms te nat
om er met een trekker op te rijden. Maar het
gras mag niet te lang zijn, want dan wordt
het te houterig voor geiten.” Het op tijd vernieuwen van de grasmat is volgens hem een
belangrijke handeling om het ruwvoer van
goede kwaliteit te houden. Van de laatste
snee laat Jan-Harm elk jaar grasbrok persen.
“Dat is toch een minder goede snee. De brok
voeren we aan de duurmelkers.” De grasbalen
worden gemonsterd en daarop wordt de
broksoort bepaald en ook wanneer welke
snee wordt gevoerd. Soms worden wel vier
soorten brok gevoerd.

Rust
Jan-Harm en Trinette hebben het goed,
vindenze. “Ik wil wel uitbreiden”, zegt JanHarm, “maar niet in aantal geiten. Ik wil de
dieren dan meer ruimte geven. Dat werkt
voor ons denk ik prettiger, omdat we dan
minder vaak hoeven te strooien en dat is
voor de geiten lekkerder.”

Naam: Jan-Harm en Trinette Guichelaar,
zoons Rens en Lars
Woonplaats: Elim (Dr.)
Bedrijf: 480 melkgeiten, 125 stuks jongvee.
In 2016 produceerden de geiten gemiddeld
1.450 kg melk met 112 kg vet en eiwit. Voor
de grote stijging in vet- en eiwitproductie in
de afgelopen jaren, naast een top-melk
productie, kreeg de familie Guichelaar
in 2017 de Agroscoopbokaal van ForFarmers
uitgereikt.
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