BEDRIJFSREPORTAGE JANSSEN

Vaste bedrijfskoers

onder wisselend beleid
De broers Luuk en Thijs Janssen bekijken hun melkveebedrijf door een
ondernemersbril. ‘We moeten productiefactoren zo goed mogelijk
benutten’, geeft Luuk aan. Tegelijkertijd zijn ze koeienboeren genoeg
om bij de nieuwbouw van de stal veel aandacht te besteden aan het
comfort voor de dieren. ‘We willen zuinig zijn op onze koeien.
Ze moeten gemiddeld een lactatie langer meekunnen’, vindt Thijs.
TEKST WICHERT KOOPMAN

BEDRIJFSPROFIEL
eigenaren
aantal melk- en kalfkoeien
aantal stuks jongvee
grondgebruik
rollend jaargemiddelde

Thijs en Luuk Janssen
420
210 (waarvan 50 op jongveelocatie)
212 ha (42 ha mais, rest grasland)
8600 kg melk 4,40% vet 3,60% eiwit

H

et gebouw is in het open landschap rond Siegerswoude niet te missen. Toch oogt de nieuwe stal
die Luuk (35) en Thĳs (32) Janssen lieten bouwen,
veel minder groot dan de capaciteit van 500 melkkoeien
zou doen vermoeden.
De ondernemende broers kozen voor een uniek ontwerp.
Hiermee wisten ze veel eisen te combineren en compromissen te sluiten.

Puzzelen met wensenlijst

Siegerswoude

12

‘De bovenbouw van onze oude stal was helemaal versleten, maar de onderbouw was nog goed’, legt Thĳs uit.
Daarbĳ moesten de ondernemers bĳ uitbreiding van de
stal binnen het aangewezen bouwblok blĳven. Hierdoor
konden ze eigenlĳk alleen in de breedte aanbouwen.
‘Maar we wilden beslist geen hoog gebouw neerzetten.
Dat zou te veel storen in het landschap. Tegelĳkertĳd
wilden we toch een fris stalklimaat realiseren en op de
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zuidzĳde zonnepanelen kunnen leggen’, geeft de veehouder een samenvatting van de wensenlĳst.
De puzzel is gelegd. Aan de Middenwei is een nagenoeg
vierkante stal gebouwd van negentig meter lang en tachtig meter breed. De onderste helft van het zadeldak is
aan vier zĳden voorzien van geïsoleerde dakplaten, terwĳl het middengedeelte is bedekt door bogen met doek.
Doordat drie van de vier zĳwanden open zĳn, komt er
veel verse lucht de stal binnen. ‘Onder het geïsoleerde
dakgedeelte hebben we onder andere de strohokken en
een afdeling voor de verse koeien gerealiseerd’, laat
Luuk zien. ‘Daardoor zitten deze dieren in het stalgedeelte met het meest constante klimaat’, legt hĳ uit.

Profijt van tochtdetectiesysteem
‘Een stal bouw je voor minstens twintig jaar. We hebben
dan ook geprobeerd om vooruit te kĳken en zo veel mogelĳk voorbereid te zĳn op nieuwe ontwikkelingen’,
geeft Thĳs aan. De zonnepanelen op het dak zĳn hier

een voorbeeld van en de veehouders lieten overal energiezuinige ledverlichting installeren. Bovendien troffen
ze ondergronds alle voorbereidingen om op termĳn met
gescheiden meststromen te kunnen werken.
De bouw van de nieuwe stal heeft merkbaar een wissel
getrokken op de prestaties van de koeien. Omdat over de
bestaande stal heen is gebouwd, waren de omstandigheden voor de dieren in de bouwperiode verre van optimaal. Inmiddels is de productie van de koeien weer toegenomen tot zo’n 8600 kilo melk met 4,40% vet en
3,60% eiwit. Een verdere productiestĳging ligt in het
verschiet, ook al omdat de gemiddelde tussenkalftĳd
daalde van ruim 450 naar zo’n 380 dagen.
Een belangrĳk deel van deze verbetering in vruchtbaarheid schrĳven de broers toe aan het gebruik vanOvalert.‘
De aanschaf van een systeem voor tochtdetectie is waarschĳnlĳk de investering die we het snelst terugverdienen’, stelt Luuk. Ook van de aanschaf van extra transponders voor het jongvee hebben ze veel profĳt.

Bij het ontwerp van
de stal is goed
nagedacht over
inpassing in
het landschap
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‘Doordat we nauwelĳks of geen tochten meer missen, is
de gemiddelde afkalfleeftĳd van de vaarzen gedaald van
28 naar 24 maanden’, zegt Thĳs.

Weiden met 400 koeien
Om binnen het fosfaatquotum zo veel mogelĳk melk te
produceren streven de veehouders naar een vervangingspercentage van maximaal 25 procent. ‘We willen zuinig
zĳn op onze koeien. Ze moeten gemiddeld een lactatie
langer meekunnen’, geeft Thĳs de ambities aan.
Om dit te realiseren troffen de veehouders in de nieuwbouw maatregelen om het koecomfort te verbeteren. Zo
zĳn er royale strohokken gemaakt en liggen de koeien in
het nieuwe stalgedeelte op waterbedden. De emissiearme
vloer is voorzien van rubber. ‘Dat zien we duidelĳk terug
in de kwaliteit van de klauwen’, geeft Thĳs aan. ‘Mortellaro blĳft een aandachtspunt, maar van zoolbloedingen
en wittelĳnproblemen hebben we veel minder last.’
De omvang van de veestapel is voor de gebroeders Janssen nooit een reden geweest om de dieren op stal te houden. ‘We hebben de koeien altĳd geweid. Onze huiskavel
is 130 hectare, koeien in de wei is maatschappelĳk gewenst en weidemelk levert ook nog een plus op’, verklaart Luuk deze keuze. ‘Weiden met 40 koeien is natuurlĳk makkelĳker dan weiden met 400 koeien. Maar
dat wil niet zeggen dat het met een groot koppel niet
kan. We weiden de veestapel in twee groepen, waarbĳ
we de hoogproductieve koeien dichter bĳ de stal houden
– en binnen bĳvoeren – en de oudmelkte dieren wat
verder van huis laten lopen’, legt hĳ uit.
Het serredak zorgt
voor veel licht,
drie open zijwanden
voor verse lucht
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Per uur 200 koeien melken
Met de nieuwe stal namen de veehouders ook een nieuwe melkstal in gebruik. Ze kozen voor een voor hen op

maat gemaakte 52 stands-buitenmelker met een automatisch spraysysteem. ‘In de oude stal molken we al in
een carrousel, maar die was ondertussen twee keer rond
de wereld gedraaid en helemaal versleten’, vertelt Thĳs.
‘Op stage in Nieuw-Zeeland had ik al eens gewerkt in
een buitenmelker en sindsdien stond voor mĳ vast dat
onze nieuwe melkstal een buitenmelker zou worden. We
halen in deze stal met gemak een capaciteit van 200
koeien per uur, waarbĳ één persoon melkt en één persoon het werk eromheen uitvoert’, geeft hĳ aan.
Mede door deze melkstal met een hoge capaciteit slagen
de broers erin om samen met de vaste medewerkers
Theo en Jan op jaarbasis zo’n 3,6 miljoen kilo melk te
produceren, waarbĳ ook nog een groot deel van het
landwerk in eigen beheer wordt uitgevoerd.

Ontwikkelen in balans
De gebroeders Janssen bekĳken hun bedrĳf door een
ondernemersbril. De een studeerde technische bedrĳfskunde en werkte in het kader van zĳn studie aan het
optimaliseren van het gebruik van operatiekamers in
een ziekenhuis. De ander volgde een opleiding agrarisch
ondernemerschap aan Hogeschool Van Hall Larenstein,
liep stage in Nieuw-Zeeland en zette vanaf de tekentafel
een heel nieuw, grootschalig melkveebedrĳf op in Roemenië.
‘Technische bedrĳfskunde is zeker een goede vooropleiding voor het beroep van melkveehouder’, vindt Luuk.
‘Praktische vaardigheden heb ik geleerd in de praktĳk,
maar tĳdens de studie heb ik geleerd om gestructureerd
na te denken over het optimaliseren van bedrĳfsprocessen en het goed benutten van productiemiddelen. Daar
hebben we nu veel profĳt van’, aldus de veehouder.
‘We willen ons bedrĳf in balans blĳven ontwikkelen.
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Voor de kalfkoeien
is een royaal
strohok ingericht

Dat wil zeggen dat we willen blĳven groeien, maar dat
er steeds een goed evenwicht moet worden gezocht tussen dieren, grond en arbeid’, vult Thĳs zĳn broer aan.
‘Aan die strategie houden we vast, ongeacht de regelgeving. Want op wisselend beleid kun je geen bedrĳfsstrategie baseren’, vindt de ondernemer.

Groeien gaat in fases
‘Toen we bezig waren met de bouw- en uitbreidingsplannen, wisten we al dat we met beperkingen te maken
zouden krĳgen. Alleen wisten we toen nog niet hoe die
beperkingen eruit zouden zien’, geeft Luuk aan. ‘Maar
die onzekerheid heeft ons er nooit van weerhouden om
onze plannen door te zetten. De aankondiging van de
fosfaatwet was een tegenvaller’, erkent hĳ. ‘Maar dit
verandert niets aan onze visie. De regelgeving bepaalt
alleen in welk tempo we onze doelstellingen kunnen
realiseren’, aldus de veehouder.
De strategie van de jonge ondernemers lĳkt daarmee
sterk op die van hun vader, die begin jaren negentig
vanuit het dorpje Haalderen in de Betuwe verhuisde
naar Friesland. ‘De gemeente wilde hem daar weg hebben uit de bebouwde kom en hĳ mocht buiten het dorp
een stal bouwen voor 80 koeien. Maar mĳn vader wilde
van de gelegenheid gebruikmaken om te groeien. Hier in
Friesland vond hĳ een bedrĳf met potentie: 80 hectare
grond en een stal voor 400 koeien’, vertelt Thĳs. ‘Die stal
was veel te groot voor het koppel van 60 koeien dat hĳ
meebracht, maar daardoor had hĳ wel de ruimte om te
groeien.’
Op de peildatum van 2 juli 2015 molk de familie Janssen
– Thĳs was ondertussen toegetreden tot de maatschap
– 422 koeien en inmiddels bewerken de broers Janssen
zo’n 210 hectare land, waarvan ze het grootste deel ook
in eigendom hebben. ‘Groeien gaat in fases en stappen.
Nu was de stal aan de beurt’, aldus Luuk.

Open dag in gebruikte stal
Met ruim 400 koeien in een stal met 500 plaatsen en
voldoende land voor de productie van voer en plaatsing
van mest is het voor de jonge melkveehouders duidelĳk
wat de volgende fase wordt in de groeistrategie. ‘We

zullen moeten investeren in fosfaatrechten, maar de stal
komt de komende jaren echt wel vol’, verwacht Luuk.
Op dit moment zĳn de veehouders nog even druk met
de laatste afwerking in de stal. Op 19 en 20 april organiseren ze, samen met een 25-tal bedrĳven, twee open
dagen. De stal is geopend van 13.00 tot 20.00 uur, zodat
de bezoekers ook de avondmelking, die rond half vĳf
start, kunnen bekĳken.
‘We werken nu tweeënhalf jaar in de nieuwe stal en
kunnen dus echt iets vertellen over onze ervaringen. Dat
vinden we voor bezoekers veel zinvoller dan een blinkende stal laten zien die zich nog helemaal moet bewĳzen’, geeft Thĳs aan.
‘Daarbĳ vinden we het ook leuk om mensen uit de omgeving, die het gebouw alleen van de buitenkant kennen, te laten zien wat we achter de staldeuren doen’,
vult hĳ aan. ‘We hebben dan misschien een bovengemiddeld groot bedrĳf, dat wil niet zeggen dat er weinig
aandacht is voor de verzorging van de dieren, zoals critici van buiten de sector wel eens beweren. Laat vooral
ook burgers maar komen kĳken wat er in deze “megastal” allemaal gebeurt.’ l

Extra foto’s online
De stal van Tijs en Luuk Janssen zit vol slimme
details. Harrie van Leeuwen, fotograaf van Veeteelt,
legde ze met zijn camera vast.

Fotoserie op veeteelt.nl
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