BEDRIJFSREPORTAGE HOLTROP

Koeknuffelaars
in de wei en stamppot
aan het voerhek

Aan de rand van het Tjeukemeer staat het melkveebedrijf van familie
Holtrop. Hier komen jaarlijks duizenden bezoekers om koeien te knuffelen
of een andere groepsactiviteit te doen. Ook de melkveetak loopt goed,
zo is de melkproductie vier liter gestegen door compact voeren en hoopt
de maatschap dit jaar PlanetProof-melk te mogen leveren.
TEKST GRIETJE DE VRIES
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elden bĳ de receptie, dat hoef je meestal niet op
een melkveebedrĳf. Maar bĳ Minne (63), Geeske
(61) en Theunis (30) Holtrop in Delfstrahuizen
hangen er meerdere bordjes met deze tekst. Dit vanwege
de uitgebreide recreatietak op het bedrĳf. Tussen de gewone melkveezaken door worden er koeien geknuffeld,
proberen mensen uit een escaperoom te ontsnappen
en springen groepen mensen over of in sloten tĳdens
het fierljeppen. ‘De recreatietak is voor mĳ een manier
om het bedrĳf zichtbaarder te maken voor de burger’,
vertelt Geeske, die met veel plezier de recreatietak leidt.
Haar man Minne heeft meer oog voor het winstgevende
aspect. In zĳn visie voldoet het recreatieconcept volledig
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aan de drie p’s. ‘Make profit out of people and planet’,
zegt Minne met een knipoog. ‘Het idee is om zo veel mogelĳk te verdienen uit de bedrĳfsgebouwen en de koeien.
En dat gaat nu super.’

Chinese Linda de Mollen
Sinds 2004 is de familie Holtrop bezig met de recreatietak
en dat levert jaarlĳks duizenden bezoekers op. Het begon
met klompengolf, maar met Geeskes enthousiasme en
creativiteit is het aantal activiteiten al sterk gestegen. En
dat koeknuffelen? ‘Daar kwam een groepje studentes mee
aan. Die wilden graag na het golfen koeknuffelen. Ik wist
niet wat dat was, maar zei dat het wel kon. En sindsdien is
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BEDRIJFSPROFIEL
maatschap
grondgebruik
aantal melkkoeien
aantal stuks jongvee
tussenkalftijd
rollend jaargemiddelde
vreemde arbeid
neventak

Geeske, Minne en Theunis Holtrop
(v.l.n.r. op de foto)
128 ha totaal, 90 ha beweidbaar
oppervlak, 40 ha in weidevogelbeheer
220
100
376 dagen
8598 4,35 3,45
5 deeltijdmedewerkers (3 fte)
boerderijrecreatie

dat een van de populairste activiteiten’, vertelt Geeske.
De populariteit is terug te zien aan een van de wanden
in een verzamelruimte voor de activiteiten. Naast de
rekken met overalls hangen ingelĳste foto’s waar allerlei verhalen achter schuilgaan. ‘Zo hebben we hier
Bas Dost, die vroeger bĳ SC Heerenveen voetbalde. Hĳ
komt elk jaar nog terug om even met koeien te knuffelen’, vertelt Minne bĳ een van de foto’s en bĳ een
foto met Aziaten in overalls heeft hĳ ook een mooi
verhaal. ‘Een tĳdje geleden hadden we hier een groepje Chinezen. Die komen wel vaker, maar in dit geval
waren het de “Linda de Mollen” van China.’
De activiteiten vergen wel wat afstemming met de
dagelĳkse zaken op het melkveebedrĳf. ‘Daarom is er
een appgroep, zodat niemand in de escaperoom zit
koffie te drinken op het moment dat daar een groep
in moet en de knuffelbare koeien op tĳd in het strohok belanden.’
Het bedrĳf telt vĳf medewerkers die helpen bĳ de
basiswerkzaamheden. ‘De meeste veehouders beste-
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den het piekwerk uit en doen de basiswerkzaamheden zelf. Wĳ doen dat andersom’, vertelt Minne. ‘We
hebben het nu zo geregeld dat ik op maandagmorgen
melk en Theunis op dinsdagmorgen. Verder melken
we zelf niet. We geven veel verantwoordelĳkheid aan
onze medewerkers, maar we zien ook dat ze daarvan
genieten en goed het werk rondzetten.’ Theunis voegt
eraan toe: ‘We werken met dagelĳkse doe-lĳstjes en
protocollen, dat werkt heel goed. Een van de medewerkers verzorgt de kalveren en dat doet hĳ heel
goed. Hĳ houdt keurig bĳ wanneer er wat gebeuren
moet en onderhandelt zelfs met de veehandelaar over
de prĳs van de kalveren.’

Internationaal adviseren
De extra arbeid is ook hard nodig met 220 koeien en
de activiteiten buiten het bedrĳf. Zo doet Theunis
binnenkort mee aan de waterschapsverkiezingen, zit
Geeske in de gemeenteraad van De Friese Meren en is
Minne vaak op reis voor het ‘farmers 2 farmers’-pro-

De koeien worden sinds
twee maanden compact
gevoerd. Dit zorgde in
korte tijd voor een
melkproductiestijging
van vier liter
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In 2016 installeerde
familie Holtrop
een 28 stands
binnenmelker om
de 220 koeien
te melken

gramma van FrieslandCampina en voor PUM (programma
uitzending managers). Hier geeft hĳ als seniorexpert advies aan melkveehouders in het buitenland. Hiervoor was
Minne al actief bĳ DLV Advies in Friesland en EDF (European Dairy Farmers). Door de jaren heen heeft hĳ al veel
internationale bedrĳven gezien en heeft over alles wel
een visie ontwikkeld. Of zoals hĳ zelf zegt: ‘Ik heb meer
dan zestig jaar tĳd gehad om na te denken over hoe je het
beste kunt boeren.’ Die visie heeft Minne ook meegenomen naar de meedenkgroep van minister Schouten, waar
hĳ mocht en mag meepraten over Kringlooplandbouw.

Stamppot aan het voerhek
‘Ik ben een enthousiast Excel-gebruiker’, zegt Minne als
hĳ over kostenberekeningen begint. ‘We proberen altĳd
optimaal te produceren binnen de geldende regelgeving.
Zo zĳn de omstandigheden nu zo dat er zo veel mogelĳk
melk per kilo fosfaat moet worden geproduceerd.’ Het
aantal stuks jongvee is daarom flink achteruitgegaan.
Sinds twee maanden wordt er compact gevoerd, wat in
die korte tĳd al leidde tot een melkproductiestĳging van
vier liter. Theunis begon hiermee toen Minne op reis was
en is er erg tevreden over. ‘In twee maanden zĳn we van
27 naar 31 liter gegaan. Het voer wordt echt beter opgenomen.’ Het rantsoen bestaat uit graskuil, mais, gerst,
sojaraap en perspulp. Zoals Theunis zegt: ‘Het rantsoen
bestaat voor honderd procent uit producten die niet door
mensen worden gegeten.’
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In de stal krĳgen alle koeien hetzelfde rantsoen, hoogproductieve koeien krĳgen wat krachtvoer bĳ. Ook Minne
vindt dat het erg goed werkt. ‘Ze krĳgen nu stamppot aan
het voerhek, ze kunnen hooguit nog een keer de worst
eruit eten, maar daar blĳft het bĳ. De brandstofkosten
gaan wel omhoog met een voermengwagen, vroeger tankten we één keer per maand diesel, nu elke week. Voor het
saldo per kilo fosfaat maakt dat gelukkig niet uit.’
Theunis hoopt dat met het nieuwe voeren ook de uiergezondheid een stukje beter wordt. ‘Het celgetal zit nu nog
op 134, maar eind dit jaar hoop ik dat het beneden de
100 is’, vertelt Theunis en in de stal wordt aan een andere maatregel gewerkt om het celgetal te verlagen. Daar
wordt een nieuw strohok gemaakt, zodat het oude strohok omgebouwd kan worden tot zo’n zeven extra ligboxen waar de koeien met hoog celgetal mogen verblĳven. ‘Die groep melken we als laatste om zo het celgetal
van het hele koppel terug te dringen’, aldus Minne.
Wat betreft vruchtbaarheid gaat het erg goed sinds de
aanschaf van activiteitsmeters. De tussenkalftĳd zit nu
op 376 dagen. ‘We missen bĳna geen koe meer. Mocht er
toch een koe na 60 tot 70 dagen niet drachtig zĳn, dan
plaatsen we die bĳ onze stier.’

Eigen proefstierprogramma
De familie Holtrop gebruikt al sinds jaar en dag het aAasysteem voor de fokkerĳ. Volgens Minne werkt dit systeem ideaal, vooral omdat hĳ naar eigen zeggen niet veel
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Alle koeien krijgen ‘stamppot’, aangevuld met krachtvoer

Klein of groot, voor elke bezoeker hangt er een passende overall

oog heeft voor goede stieren. ‘Ik kan niet zwĳmelen bĳ
een stier zoals anderen dat soms kunnen, maar ik zie wel
dat aandacht voor fokkerĳ noodzakelĳk is.’ Hĳ ziet wel
effect van het triple A-systeem. ‘De koeien zĳn compact
en hebben een lange levensduur. Dat is ook terug te zien
in de cĳfers.’
Theunis is ook fan van het systeem, maar wil ook meer
aandacht besteden aan het gebruik van eigen stieren,
waar ze het sperma van winnen en invriezen. Zo lopen er
al een aantal koeien rond van eigen stier Robin (Mascol x
Olympic x Kian), die bĳna aan de derde lactatie toe zĳn.
‘Eigenlĳk doen we een soort eigen proefstierprogramma.
Wat me vooral opvalt, is dat de koeien van de eigen stieren echt goed passen bĳ het bedrĳf. Misschien omdat de
omstandigheden waarin ze leven ook gelĳk zĳn.’
Minne beaamt dit en heeft nog een treffend voorbeeld.
‘We hebben wel eens een Italiaanse stier gebruikt. Toen
dacht ik: mooie mannen die Italianen, maar ze werken
niet. Later zag ik in Italië nakomelingen van dezelfde
stier. Daar deden de koeien het wel goed, omdat het rantsoen daar heel anders in elkaar steekt.’
Theunis heeft al een nieuwe stier op het oog. ‘We hadden
een koe per ongeluk met een jerseyrietje geïnsemineerd.
Dat was niet de bedoeling, maar daar kwam een verbazingwekkend mooie stier uit. Met die stier willen we nu
ook experimenteren.’

scherming. We maaien royaal om de nesten heen, zodat
de vogeltjes beschutting vinden nadat ze uit het ei zĳn
gekomen. Agrarisch natuurbeheer werkt alleen als je er
zelf achter staat.’
Er is tegenwoordig nog een reden om actief bezig te zĳn
met natuurbeheer. Voor de familie Holtrop is het een
bĳkomend voordeel dat ook zuivelafnemers natuurbeheer als een steeds groter thema zien. Met natuurinclusieve landbouw ziet Minne dat er meer maatschappelĳke
draagkracht komt voor boeren. ‘Je moet laten zien dat je
je best doet. Want je kunt wel gelĳk hebben, maar uiteindelĳk wil je gelĳk krĳgen. Dat kan alleen als je de gunfactor mee hebt, en die krĳg je eerder met een meewerkende houding.’
Ook Theunis vindt het belangrĳk om rekening te houden
met natuurbeheer, al was het alleen maar om aan de
PlanetProof-zuivellĳn van FrieslandCampina te kunnen
leveren. Aangezien ze al bĳna aan de eisen voldoen, zou
het mooi zĳn om de meerprĳs mee te kunnen pakken.
‘Ik hoop dat we dit jaar aan de eisen kunnen gaan voldoen. We leveren nu al VLOG-melk, maar het is nog best
lastig om als veenweideboer aan alle eisen te voldoen.
Het lukt nu nog net niet helemaal, maar het zou heel
mooi zĳn om uiteindelĳk die melk te kunnen leveren.’ l

Groter denken met weidegang
Een van de omstandigheden op het bedrĳf waar de 220
koeien van Holtrop mee om moeten kunnen gaan, is
weidegang. Dat is niet alleen leuk voor het koeknuffelen,
maar heeft volgens Minne veel meer voordelen. ‘We zĳn
principiële beweiders. Het is goedkoper om de koeien
zelf hun voer te laten ophalen.’ De koeien hebben wel
een flinke lap grond nodig hiervoor, maar gelukkig heeft
familie Holtrop een beweidbare kavel van 90 hectare.
‘Dat je met zoveel koeien niet kunt weiden, is flauwekul.
Je moet gewoon wat groter denken. Wat dat betreft hebben we in Nederland weinig ervaring. In Wales hebben
ze het over heel andere dingen. Daar is de regel: honderd
koeien erbĳ, het kavelpad een meter breder.’
Naast weidegang wordt er veel aandacht besteed aan
natuurbeheer. Zo zĳn ze al vanaf 2000 actief bezig met
natuurinclusief boeren. Op 40 hectare hebben ze een
weidevogelgebied met zestig broedparen, waarvan tien
hectare plasdras. ‘We hebben daar te maken met een
verlate maaidatum, maar het grootste deel is nestbe-

Foto’s jongvee en melken
Meer foto’s van het bedrijf en de windmolen van
Holtrop zijn te bekijken op de Veeteeltsite.

Fotoserie op veeteelt.nl
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