BEELD VAN BOVEN GROEN

Bedrijf met hoogteverschil
Het mooi verzorgde melkveebedrijf in Kampen van Jan (52) en
Hanneke (48) Groen en hun vier dochters is deels gebouwd op een
terp. Dit zorgt op het erf voor een hoogteverschil van twee meter
tussen de oude en de nieuwe ligboxenstal.
Twee melkrobots
De 120 koeien produceren in de twee Merlinrobots gemiddeld 11.270 kg melk met 4,22%
vet en 3,50% eiwit. De stal uit 2013 ligt twee
meter lager dan de oude stal, maar beide
dakgoten zijn van gelijke hoogte.

In het gelid
Goede kwaliteit ruwvoer
heeft een hoge prioriteit.
Op de verzorgde kuilplaat
ligt letterlijk geen autoband scheef. ‘Met netjes
werken voorkom je voerverliezen’, is de visie van
Jan Groen. De koeien
krijgen kuilgras, mais en
bierbostel.

Kruiwagen
Kalfjes
Dat er nu jonge kalfjes in de wei staan, is eigenlijk toeval. Hun stal op de oude deel van de boerderij heeft pas
de jaarlijkse reiniging gehad. Het kalverbestand is, ook
door de nieuwe fosfaatwet, momenteel niet groot bij
Groen. Voldoende ruimte dus om de kalveren in de wei
te laten, zo kan de stal goed opdrogen.
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Net als bij de ruwvoerwinning
wordt ook bij de koeien verzorgd gewerkt. Met de kruiwagen voor de stal worden twee
keer per dag de mestflatten uit
het strohok gehaald. Jan Groen:
‘Een zieke koe of kalfkoe moet
droog kunnen liggen.’

veeteelt SEPTEMBER 1 2017

XA14-beeld van boven.indd 20

01-09-17 09:11

Blokkenwagen

Flevoland aan overkant

Elk gezinslid bij familie Groen kan de koeien voeren met de blokkendoseerwagen.
Die flexibiliteit komt goed van pas, omdat
iedereen ook druk is met studie of bestuurswerk. Het steile talud tussen de
twee stallen is hier overigens goed te zien.

Het Vossemeer staat in verbinding met het
IJsselmeer. Het Vossemeer stroomde voor de
aanleg van de Afsluitdijk nogal eens over, de
polder in. Er is nu een hoge dijk met een fietspad. Aan de overkant van het meer is het
oosten van de provincie Flevoland te zien.

Percelen
Het bedrijf van familie Groen is een pachtbedrijf met 65 hectare grond in gebruik, waarvan
52 ha huiskavel. Op de huiskavel wordt 12 ha
mais geteeld, de rest is gras. De grondsoort
varieert van zware zavel tot zware klei.

Weide-uitloop
In de stal uit 1980 staan nu de droge koeien
en het jongvee. De droge koeien hebben een
uitloop naar de weides. Bij de uitloop is de
vorm van de terp goed te zien: de weides
lopen tamelijk steil af naar de bomenrij.

Bessen
Het groene net in de tuin dekt
de rodebessenstruiken af tegen de vogels. Van de bessen
maakt familie Groen jam en
bessensap.
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