De familie wil groeien naar uiteindelijk
1.200 melkgeiten.

10 uur per dag in de melkput was geen
optie meer; er kwam een nieuwe melkstal.

Het jongvee omvat ruim 500 stuks.

Hele geitenstapel vervangen

Productie steeg 400 kilo
Tekst en foto's: Dick van Doorn

Wim van der Wal (47) begon in 1989 met honderd melkgeiten in de oude koeienstal van zijn vader.
Samen met zijn vrouw Marit houdt hij nu 1.160 melkgeiten in een splinternieuwe stal. In 2012
vervingen ze hun volledige geitenstapel om CL- en CAE-vrij te worden. Het effect was schokkend
positief; het rollend jaargemiddelde steeg met ruim 400 kg per geit.

D

Wim en Marit runnen het bedrijf samen.
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e vader van geitenhouder Wim van
der Wal was hobbyboer. Hij had
tien melkkoeien en zeshonderd
vleesvarkens. “Als kind wilde ik melkvee
houder worden, dat was jarenlang mijn passie.
Ik heb nu echter iets kleinere melkkoeien”,
grapt hij. De reden om met geiten te begin
nen was eenvoudigweg omdat het makkelij
ker is dan beginnen met melkvee. Dus vroeg
Van der Wal junior in 1989 aan zijn vader of
hij in de oude koeienstal met honderd melk
geiten mocht beginnen. Van der Wal: “Dat
moesten er trouwens echt minimaal honderd
zijn om voldoende melk te hebben om te
kunnen leveren.” Vier jaar daarvoor verkocht
zijn vader het melkquotum omdat hij het
rustiger aan wilde doen. Vader Van der Wal
ging in loondienst werken en hield wel de
vleesvarkens aan.
Meteen nadat Van der Wal junior zijn hon
derd geiten begon te melken dook de prijs
voor geitenmelk naar beneden. “Dat was
geen probleem, omdat ik een lage kostprijs
had doordat ik in de oude stal van mijn
ouders molk. Ik werkte in die tijd trouwens

Op termijn wordt er weer uitgebreid,
dan zullen de geiten meer ruimte krijgen.

ook nog bij een koeienboer.” De jonge geiten
boer molk in die tijd nog met een zogeheten
melktafel en -keteltjes. In 1992 maakte hij in
de oude koeienstal een heuse melkput en
kon daardoor opeens 24 geiten tegelijk
melken. In dat jaar ging hij naar 180 stuks
melkgeiten die hij molk met tweedehands
DeLaval-melkstellen.

Bouw eigen stal
In 1993 verlengde Van der Wal de oude koeien
stal zelf met tweedehands materialen. Hij
groeide naar een kleine tweehonderd melk
geiten. “Marit ken ik al sinds 1988. Ze zag de
geiten toen nog helemaal zitten”, lacht hij.
Zijn vrouw helpt volop mee op het bedrijf en
is voornamelijk bezig met de verzorging van
de lammeren. De ouders van Van der Wal
helpen ook nog mee.
In 1995 besloten Wim en Marit om zelf een
stuk grond te kopen op 500 meter afstand
van de boerderij van de ouders en daar nieuw
te gaan bouwen. In 1997 was de nieuwe stal
van 1.000 vierkante meter klaar en ging Van
der Wal 400 geiten melken. “De technische
resultaten bleven ongeveer hetzelfde als in
de stal bij mijn ouders: een rollend jaar
gemiddelde van krap 850 kg per geit.” Volgens
Van der Wal had hij, achteraf bezien, beter
nog een paar jaar kunnen wachten met
nieuw bouwen. “Ook nu weer ging de prijs
voor de melk flink onderuit. Omdat deze
prijsdip een paar jaar duurde moesten wij
onze geitenstapel in 2000 voor 30.000 euro
verkopen om te kunnen overleven. Omdat ik
mij in die tijd veel verhuurde voor loonwerk
zaamheden, konden wij het hoofd boven
water houden.”

Vanaf 2012 alles skyhigh
In 2004 kregen de geiten van de familie
enigszins last van baarmoederontstekingen.
Hierdoor liep het rollend jaargemiddelde wat
terug. In 2007 breidde Van der Wal zijn stal

De melkstal is een 2x 45-stands rapid exit.

verder uit en groeide het bedrijf naar 800
melkgeiten in 2008. Van der Wal: “In 2010
kregen we natuurlijk de Q-koortsellende.
Gelukkig ging de ziekte aan ons bedrijf voor
bij. Wel hadden we te maken met lage prijzen.”
Het jaar 2012 werd een belangrijk jaar voor
de familie. Ze vervingen hun volledige geiten
stapel. De stal stond ruim een maand leeg.
Alles werd gereinigd en ontsmet. Ze begonnen
weer van voren af aan met nieuwe lammeren.
“We gingen van enkel-vrije geiten naar
dubbel-vrije geiten, dus zowel zonder CL als
CAE”, aldus Van der Wal. “En wat denk je dat
het resultaat was? Het rollend jaargemiddelde
steeg met ruim 400 kg per geit naar 1.280 kg.
Zowel de melkproductie als de prijs ging vanaf
die tijd sky high.” Daardoor kon de familie in
2014 een nieuwe machineloods bouwen en
een nieuwe hooi- en stro-opslag. De nieuwe
machineloods is met name van belang voor
de zoon van Wim en Marit, William (17),
die loonwerk leuker vindt dan geiten.

Marit werkt volop mee en is voornamelijk
bezig met de verzorging van de lammeren.

druk dan zo laag mogelijk kunt houden.
Hoe geslotener het bedrijf, hoe beter.”
Op termijn gaat Van der Wal ook weer uit
breiden. De vergunning daarvoor heeft hij al.
Zowel de melkgeiten- als de jongveestal zul
len groter worden. “We willen een toekomst
bestendig bedrijf hebben. Ook vergroten we
het bedrijf vanwege het dierenwelzijn, dat
steeds belangrijker wordt; we willen de geiten
meer ruimte geven. En we zijn nog jong:
we moeten nog zo’n 25 jaar van dit bedrijf
leven.”

Profiel

Nieuwe melkstal
In 2014 werd nog 500 vierkante aangebouwd
aan de geitenstal zodat de familie kan groeien
naar uiteindelijk 1.200 melkgeiten. Momen
teel zit de familie op 1.160 melkgevende
geitenen ruim 500 stuks jongvee. Eind 2016
werd besloten om een volledig nieuwe melk
stal te bouwen. Weer koos de familie voor
de nieuwste SAC Senior. Het betreft een
2x 45-stands rapid-exitstal met SAC-melk
meters, type MDS Saccomatic IDC. Van der
Wal: “De melkmeters zijn met name om de
exacte hoeveelheid te kunnen meten, om
zodoende beter te kunnen selecteren.”
De Ommerense geitenhouder werkt momen
teel met natuurlijke dekking. Hij heeft één
jaar met insemineren gewerkt, maar dat was
geen succes. “Het bevruchtingspercentage
viel tegen en je hebt een hoop werk. Maar
uiteindelijk willen we toch weer volledig
terug naar insemineren, omdat je de ziekte

Naam
Wim en Marit van der Wal
Woonplaats Ommeren
Bedrijf	
Stal voor 1.200 melkgeiten.
Over 2017 is het rollend jaargemiddelde 1.222 kg per geit
per jaar, met 3,76 procent vet
en 3,47 procent eiwit.
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