MELK & VLEES VAN BEUKELEN

naam: Jaap van Beukelen
woonplaats: Pesse
aantal stuks melkvee: 80 melkkoeien met
bijbehorend jongvee
aantal stuks vleesvee: 60
rassen: verbeterd roodbont en holstein
koeien op de foto: Daphne (verbeterd
roodbont) en Truida (holstein)

Jaap van Beukelen: ‘Eerlijk, wanneer ik
een goede koe zie, ongeacht of het
melk- of vleesvee is, loop ik te genieten’
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Gek op rood

en baggerbont
Afgelopen jaar met de slechte melkprijs waren Jaap en Marga van
Beukelen maar wát blij met hun verbeterd roodbonten. ‘Het is van
hobby uitgegroeid naar een volwaardige tweede tak’, vertelt Jaap.
TEKST ALICE BOOIJ

V

eertien jaar was hĳ toen hĳ zĳn eerste ‘roodbonte’
kocht. ‘Het was zeker nog geen dikbil, die waren toen
nog veel te duur’, vertelt Jaap van Beukelen (58) aan
de keukentafel in het Drentse Pesse, waar hĳ in 1985 met zĳn
vrouw Marga een vlees- en melkveebedrĳf startte. Tot die tĳd
was Jaap vrachtwagenchauffeur en Marga doktersassistente
in Wassenaar. Het vleesvee – drie pinken namen ze mee – was
hobby, maar dat bleef het in Pesse niet, alhoewel het melken
de hoofdtak werd.
Bĳ de boerderĳ kwam namelĳk ook een melkquotum en dus
gingen Jaap en Marga koeien melken. ‘Eerst zwartbonten, een
andere kleur was er hier in de regio niet te vinden. Maar het
duurde niet lang of ik had contact met mĳn handelaar uit het
westen gelegd. Hĳ stuurde me roodbonte vaarzen.’

Eerst dikbillen melken
Inmiddels zĳn we ruim 30 jaar verder. In de stal staan ongeveer 80 melkkoeien, ze leveren een kleine 600.000 kilo melk af
aan de fabriek en houden ook nog 60 stuks verbeterd roodbonten. ‘Het melkvee en het vleesvee zĳn de afgelopen jaren in
gelĳke mate gegroeid’, blikt Jaap terug, terwĳl hĳ aangeeft dat
ze in het begin de dikbillen nog wel molken. ‘Die gaven nog
wel 5000 tot 5500 kilo melk per koe.’
Na de MKZ en met het sluiten van de veemarkten veranderde
hun strategie. ‘Daarmee werd ook de afzet en de aankoop van
vee beperkt.’ De melkveehouders gingen hun melk- en vleesvee als gescheiden takken houden. ‘De verbeterd roodbonten
zĳn uitgegroeid tot een heel goede tweede tak’, vertelt Jaap,
die eigenlĳk nooit heeft overwogen om zich te specialiseren.
‘Het melkvee zorgt voor een continu inkomen. Mocht het een
slecht melkjaar zĳn, zoals afgelopen jaar, dan zĳn we weer
heel blĳ met het vleesvee. Daarmee hebben we het financieel
aardig kunnen compenseren.’

Melkvee met spiertje extra
Naast de rode kleur van de beide takken zĳn er nog wel een
paar overeenkomsten te ontdekken tussen het melk- en het
vleesvee in de stal. ‘Ik hou van een spiertje extra, ook bĳ ons
melkvee.’ De roodbonte koeien werden voor Jaap zĳn gevoel
de laatste jaren te melktypisch. ‘We kruisen met fleckvieh en
daarna met een Scandinavische roodbonte’, legt hĳ het krui-

singsprincipe uit. Over die ‘Scandinaviërs’ is hĳ enthousiast.
‘Vooral wanneer ze ook nog baggerbonte achterpoten hebben.
Prachtig vind ik dat.’
En dan de verschillen. De melkkoeien zĳn te vinden in de ligboxenstal en krĳgen een uitgebalanceerd rantsoen. Het vleesvee loopt in openfrontpotstallen met stro en ze staan op de
aanbindstal waar het ooit allemaal begon voor Jaap en Marga.
‘Het kost veel werk zo’n grupstal, maar het is een prachtig
gezicht die dieren dik in het stro.’ Het rantsoen voor de verbeterd roodbonten is eenvoudig, met alleen wat krachtvoer vlak
voor het kalven. ‘De roodbonten mankeren nooit wat’, geeft
Jaap aan. ‘We hoeven ze ook nooit te bekappen.’ Op de
grupstal wordt het vleesvee vergezeld door het jongvee van de
melkkoeien en de droge koeien. ‘Zo leren ze allemaal vaststaan, dat is wel zo gemakkelĳk bĳ het hanteren.’

Fokken op exterieur
Met de dikbillen zĳn ze al jarenlang succesvol op de keuring.
Met de melkkoeien gaan ze echter niet naar de show. ‘Die zĳn
niet mooi genoeg, maar ze hebben wel een functioneel uiterlĳk’, vindt Jaap. ‘We gebruiken het aAa-systeem om ze te paren met de juiste stier, ik heb zelf te weinig verstand van het
fokken van melkvee.’
Verstand van verbeterd roodbonten heeft hĳ wel. Jaap is lid van
de foktechnische commissie en geeft ’s winters cursus in veebeoordelen. ‘De verbeterd roodbonten fokken we echt op
exterieur. Maar eerlĳk, wanneer ik een goede koe zie, ongeacht
of het melk- of vleesvee is, loop ik te genieten.’ Met drievoudig
Nederlands kampioen en stalfavoriet Daphne’s Gravin kunnen
ze dat volop. ‘Door de keuringen verkopen we meer fokvee,
in het voorjaar gaan er zo ook nog wel wat stiertjes voor de
fokkerĳ weg.’ Van hun verbeterd roodbonten kalft inmiddels
15 procent natuurlĳk af, vertellen Jaap en Marga opgetogen.
‘Dankzĳ onze ervaring met het kalven van melkvee kunnen we
het geboorteverloop bĳ ons vleesvee redelĳk goed inschatten.’
Hoe het in de toekomst zal gaan met het gemengde bedrĳf, is
nog afwachten. Wellicht dat zoon Leon het bedrĳf gaat overnemen. ‘Hĳ houdt meer van melkvee’, weet Jaap, die zĳn zoon
alle ruimte geeft om op zĳn eigen manier te boeren. ‘Als ik
dan nog maar wat verbeterd roodbonten mag houden. Ik heb
gewoon meer feeling met de dikbil, altĳd al gehad.’ l
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