Er zijn drie productiegroepen: hoogproductieve geiten, jaarlingen en duurmelkers.

Het rantsoen bestaat voor ongeveer 50
procentuit eigen ruwvoer (gras en mais).

De nieuwe melktank heeft een capaciteit
van ongeveer 15.000 liter.

‘Mijn ouders spoorden mij te weinig aan om boer te worden’

Boer op de valreep
Tekst en foto’s: Dick van Doorn

Luc Selman (24), zoon van Harrie (57) en Anne (50) Selman, ging archeologie studeren in Deventer.
Het zag er dus niet naar uit dat hij het bedrijf over zou nemen. Doordat vader Harrie zijn heup brak
kwam Luc in de melkput terecht en ging hij nadenken over zijn keuze.

H

arrie Selman nam in 1986 het koeienbedrijf van zijn ouders in Angeren
over toen zijn vader een hartaanval
kreeg en overleed. Vanwege een drukke weg
besloot de familie over te stappen naar geiten.
De familie vroeg in 1994 een vergunning aan
voor 600 melkgeiten. Harrie: “Toen ik bij de
gemeente kwam, begon die ambtenaar te
lachen om het feit dat ik met geiten wilde
beginnen. De vergunning hadden we zo.”
De ligboxenstal voor het melkvee werd
omgebouwd tot een standaard potstal voor
melkgeiten. Daarnaast kwam een nieuwe
stal en tussen beide stallen het tanklokaal en
een 48-stands carrousel van SAC, een binnenmelker. Harrie: “Die heb ik ontwikkeld in
samenwerking met SAC en carrouselbouw
bedrijf BLOM.”

Geiten met enorme potentie

Luc, Anne en Harrie Selman.
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De tweehonderd dubbelvrije (CL-CAE) geitenlammeren kocht Harrie aan bij geitenhouder
Geert Dijkhof. Meer lammeren waren op dat
moment gewoon niet te krijgen. Het eerste
jaar werkte hij met natuurlijke dekking,

De stal is licht en heeft een houten voerhek.

De 72-stands carrousel dateert uit 2002 en
is in 2016 voorzien van nieuwe melkstellen.

vanaf het tweede jaar met ki. Harrie: “De geiten
van Geert hadden in principe een enorme
potentie met een gemiddelde van ver boven
1.000 kg per geit per jaar.” In 2001 breidde
de Angerense geitenhouder zijn stal uit waardoor hij 900 geiten kon houden; dat aantal
bereikte hij in 2004. In 2002 besloot de familie
om een nieuwe 72-stands carrousel te bouwen.
Daar deden ze ongeveer één jaar over. In 2016
werd besloten de melkstal aan te passen. De
melkstellen werden vervangen door melk
stellen van BouMatic. “Daar blijven de spenen
droger in en ze melken goed uit. De melk
methode CoPulsation hebben wij ook overwogen, maar de jaarlijkse kosten voor de
tepelvoering vinden wij te hoog.”
Omdat het er rond 2013 naar uitzag dat Harrie
en Anne geen opvolger zouden hebben, waren
ze al volop bezig om te bekijken hoe ze het
bedrijf het voordeligst zouden kunnen afbouwen.
Harrie: “Onze potentiële opvolger, zoon Luc,
kwam tot voor een jaar of vijf geleden eigenlijk
nooit achter. Hij studeerde archeologie aan de
Hogeschool Saxion in Deventer. Hij hielp de laatste jaren wel af en toe ’s avonds mee en tijdens
vakanties.” Ongeveer drie jaar geleden viel Harrie
van een trap terwijl hij de stal aan het repareren
was en brak zijn heup. Bijna tegelijkertijd kreeg
een medewerker van de familie glas in zijn
hand tijdens werkzaamheden elders. Enkele
maanden later gingen Harrie en Anne achttien
dagen op vakantie. Luc en zijn twee zussen Kim
en Lara sprongen in de bres en met z’n drieën
knapten zij het werk op. Harrie trots: “En dat
terwijl hun studies gewoon doorgingen, dus
heel knap van ze.”
In deze periode ging Luc tijdens het melken
nadenken over zijn keuze om het bedrijf niet
over te nemen. Uiteindelijk besloot hij om
toch bedrijfsopvolger te worden. Luc: “Achteraf bezien vind ik trouwens dat mijn ouders
mij te weinig gestimuleerd hebben om boer te
worden. Dat hadden ze wel iets meer mogen

doen”, lacht hij. Zijn vader adviseerde hem om
direct met een agrarische studie te beginnen.
Dat werd de studie Agrarisch Ondernemerschap bij Aeres Hogeschool in Dronten.

Nét op tijd
Vader Harrie adviseerde Luc ook om meteen
een omgevingsvergunning aan te vragen
voor 1.200 geiten. In 2016 werd deze vergunning aangevraagd en in maart 2017 was de
vergunning binnen. Luc: “En in juni 2017
kwam de bouwstop voor geitenbedrijven in
onze provincie, dus we waren nét op tijd.”
Momenteel zit de familie op 1.000 melkgeiten.
De oude stal werd verlengd waardoor de stal
aan de achterkant open was tot november
2017. Luc: “Door de tocht en herrie van het
klussen zakte de productie van 1.250 naar
1.225 kg per geit per jaar met 3,44 eiwit en
3,69 vet.” De familie Selman levert aan
Capra/Eurial.
Het bedrijf is inmiddels niet meer CAE-vrij.
Harrie: “Maar we twijfelen ook wel aan de
test zelf, eerlijk gezegd. Om die reden zijn
wij vijftien jaar geleden ook gestopt met
testen. We verkopen geen fokvee, dus dat
is niet zo’n probleem.” Volgens Luc kan de
productievan de geiten zeker nog hoger.
Momenteel voert de familie 44 kg krachtvoer
per 100 kg melk. Het rantsoen bestaat voor
ongeveer 50 procent uit eigen ruwvoer
(zowel gras als mais). De andere helft bestaat
uit onder meer brok en perspulp. Luc: “Wij
voeren perspulp, snijmais en kuilgras naar
behoefte. Wij werken ook volgens de kringloopgedachte; we hebben pas 80 hectare stro
aangekocht van akkerbouwers in de omgeving
en onze stromest gaat weer naar deze akkerbouwers toe. We hebben dus weinig mest
afzetkosten.”
Wat betreft de vermeerdering naar 1.200
melkgeiten werkt de familie bij 40 geiten
met ki; van deze geiten houden ze de bokken

Familie Selman voert de geiten stro bij,
waar ze goed van eten.

aan. De rest van de geiten gaat onder de bok.
Harrie: “Bij het selecteren gaan wij voor een
grote geit met veel inhoud die veel voer op
kan nemen en goed kan produceren. De Holsteiner onder de geiten, zeg maar.” Sinds de
oudere geiten worden duurgemolken, is de
jaarproductie met 250 liter per geit gestegen.
Ze verwachten rond februari-maart 2019,
tijdensde eerstkomende aflammerperiode,
naar 1.200 melkgeiten te gaan. De geiten
houders werken met drie productiegroepen:
een hoogproductieve groep, jaarlingen en
duurmelkers. De geiten komen in de duurmelksersgroep als ze twee jaar in de hoogproductieve groep gezeten hebben.

Profiel

Naam

Harrie (57), Anne (50)
en Luc (24) Selman
Woonplaats Angeren
Bedrijf	
Groeiend naar 1.200 melkgeiten
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