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Lot op Liesje

legde basis voor
fokkerijsucces
Het lot was Jan Priems meer dan goedgezind toen hij na de verdeling
van de veestapel van het familiebedrijf de vaars Peeldijker Liesje 385
op stal kreeg. Ze bracht de veehouder mooie fokkerijsuccessen.
En ze legde de basis voor de hoogproductieve veestapel
van de economisch gedreven koeienboer.
TEKST WICHERT KOOPMAN
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uizvraag: wat hebben de meestgebruikte genoomstier uit het afgelopen boekjaar en de hoogste nieuwkomer uit de decemberdraai van 2020
met elkaar gemeen? Antwoord: ze voeren beide via hun
moederlijn terug op Peeldijker Liesje 385 van Jan Priems
uit De Mortel.
‘Een geluk’, noemt de 52-jarige veehouder het feit dat hij
de dochter van Newhouse Ronald jarenlang op stal had.
Het verhaal gaat terug naar het begin van deze eeuw,
toen Jans vader Frans en oom Wil het familiebedrijf
splitsten om hun beider opvolgers de ruimte te geven. De
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veestapel werd via loting zo eerlijk mogelijk verdeeld. ‘Ik
weet nog dat ik heel enthousiast was dat wij de Ronald
kregen’, herinnert Jan zich. ‘Ze was nog een vaars, maar
had al iets extra’s. Het was geen showkoe, maar wel een
koe die bij iedereen op het netvlies bleef hangen en alles
in zich had om gemakkelijk veel melk te produceren en
oud te worden’, vertelt hij.
Uiteindelijk zou Liesje 385 met 90 punten excellent worden ingeschreven en een levensproductie realiseren van
133.264 kg melk met 4,08% vet en 3,57% eiwit. En ze zou
uitgroeien tot de stammoeder van de veestapel. Inmiddels
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BEDRIJFSPROFIEL
naam Priems vof
eigenaar Jan Priems
veestapel	130 melk- en kalfkoeien,
		 80 stuks jongvee
rollend jaargemiddelde	11.850 kg melk met 4,45% vet
		 en 3,54% eiwit
grondgebruik	35 ha grasland, 3 ha mais,
		 12 ha ruil met akkerbouwers

De Mortel

vormen, waardoor een bedrijf ontstond met zo’n 100
melkkoeien op de ene en 1000 vleesvarkens op de andere
locatie. Deze samenwerking zou tot 2001 duren. Toen
zich op beide bedrijven een opvolger aandiende, leek het
de broers beter om te splitsen, zodat hun zonen hun eigen weg konden gaan. Inmiddels beheren de neven dan
ook ieder een eigen bedrijf, maar ze delen een gezamenlijk machinepark en helpen elkaar met landwerk.

Drie robots voor 130 koeien
Van de varkens nam Jan na de overname snel afscheid.
Lucratief was deze tak al lang niet meer en het hart van
de jonge veehouder lag veel meer bij de koeien. ‘Als ik Jan

Ook tussen het
jongvee lopen veel
Liesjes met hoge
genoomfokwaarden

voert meer dan 80 procent van de 130 melkkoeien op het
Brabantse melkveebedrijf op haar terug.

Meer koeien dankzij varkens
De geschiedenis van de familieboerderij in De Mortel is
als dat van veel bedrijven in de Peel. Het was vader Frans
– 78 inmiddels, maar nog dagelijks actief tussen de koeien – die begin jaren zestig naast een baan in de bouw een
boerderij kocht en begon met vier koeien. ‘In oude hokken mestte ik bovendien zo’n 100 vleesvarkens. Dat was
destijds financieel heel interessant. Er waren tijden dat ik
daarmee net zoveel verdiende als met werken buiten de
deur’, herinnert Priems senior zich. Deze verdiensten
gebruikte hij om het bedrijf verder uit te breiden.
Het aantal varkens vervijfvoudigde en in 1974 werd een
ligboxenstal voor 50 koeien gebouwd. ‘Met de verdiensten
van de varkens kon ik de koeientak ontwikkelen en dat
deden meer collega’s’, vertelt hij.’De eerste ligboxenstallen werden gebouwd op bedrijven met varkens. En je
ziet hier in de buurt precies welke melkveehouders er
varkens bij hadden. Deze bedrijven hebben nog altijd
een voorsprong.’
Frans’ tien jaar jongere broer Wil nam de ouderlijke
boerderij over en ze besloten samen een maatschap te
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In 2010 werd over
de oude stallen
heen een nieuwe
stal gebouwd.
Deze heeft
daardoor een
bijzondere indeling

wil overtuigen van een idee voor aanpassing van de
bedrijfsvoering, moet ik met het argument komen dat
het beter is voor de koeien’, vertelt vader Frans lachend.
‘Dan is hij snel om.’
Meer koecomfort stond dan ook boven aan het wensenlijstje toen de veehouder plannen maakte om de ligboxenstallen uit de jaren zeventig te vervangen. In de nieuwe
stal liggen de koeien bijvoorbeeld in ruime diepstrooiselboxen, die worden gevuld met paardenmest. De versleten
carrouselmelkstal werd zes jaar geleden vervangen door
drie melkrobots.
‘Aanvankelijk was het onze bedoeling om na het einde
van de melkquotering door te groeien van 130 naar 160
koeien’, vertelt de ondernemer. Door de fosfaatwetgeving
en het ontbreken van een opvolger is het van die uitbreiding nooit gekomen. Maar de derde robot is gebleven.
‘Drie robots voor 130 koeien lijkt misschien luxe, maar
het werkt wel heel relaxt’, stelt de veehouder vast. ‘En
mede dankzij deze extra capaciteit geven de koeien haast
ongemerkt bijna 12.000 kilo melk. Zo halen we toch nog
meer dan vijf ton melk per robot’, rekent hij voor.
Een hoge gemiddelde productie is voor Priems overigens
geen doel. ‘We houden de bedrijfsvoering simpel. Maar
we zijn wel echte koeienboeren, die er alles aan doen om
de dieren goed te voeren en te verzorgen. Als de koeien
het dan genetisch in zich hebben, komt de productie er
bijna vanzelf uit.’

Liever tussen de koeien
Hoewel de oppervlakte van het bedrijf in de loop van de
boerencarrière van vader Frans vertienvoudigd is naar
40 hectare, bleef de bedrijfsvoering intensief met bijna
40.000 kilo melk per hectare. Vooralsnog ziet Priems het
niet als een nadeel. ‘Beleidsmakers sturen op extensive-
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ring, maar tot nu toe is het financieel nog altijd veel
aantrekkelijker om intensief te boeren’, constateert hij.
‘Boekhoudcijfers laten dat ook zien. Dure grond is niet
rendabel te maken. Als ik voer tekortkom, kan ik gericht
aankopen wat ik nodig heb. Bovendien: als je veel grond
moet bewerken, vraagt dat ook veel tijd en aandacht. En
dat gaat allemaal ten koste van de aandacht voor het vee.
Ik werk liever tussen de koeien dan dat ik op de tractor
zit’, aldus de veehouder.
Vanwege de krappe huiskavel van 9 hectare houdt Priems
de melkkoeien jaarrond op stal. ‘Ik weet zeker dat weidegang voor ons bedrijf niet uit kan. Op stal heb ik alles
veel beter in de vingers’, legt de veehouder uit. Wel past
hij sinds twee jaar deelweidegang toe door de droge koeien en het jongvee te laten grazen. ‘Bewegen is goed voor
de gezondheid en ontwikkeling van de dieren en we doen
op deze manier toch iets voor het imago. Voor de gemiddelde burger maakt het niet uit of er pinken of melkkoeien in de wei lopen’, denkt Priems. ‘We wonen hier
aan een drukke fietsroute en het valt me op hoeveel
mensen met plezier naar de dieren kijken.’

Hoogste genoompink
Op stal zijn het koeien als de met 87 punten ingeschreven
Peeldijker Liesje 992 die de aandacht trekken. De vijfdekalfsdochter van de stier Bluejay realiseerde tot nu toe
een levensproductie van 96.653 kg melk met 4,46% vet
en 3,65% eiwit, goed voor een gemiddelde lactatiewaarde
van 119. Uit deze koe fokte Priems onder andere Peeldijker Liesje 1105 (v. Fanatic) en Peeldijker Liesje 1224 (v.
Reflector). Halverwege de tweede lactatie staat haar teller
voor levensproductie al op 23.422 kg melk met 5,06% vet
en 3,98% eiwit. Ze kreeg bovendien 87 punten voor algemeen voorkomen.
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Een van de Rush Hourdochters van deze Liesje 1224 stond
ooit bovenaan de lĳst van pinken met hoge genoomfokwaarden. Zĳ werd aangekocht door CRV en leverde onder
andere de stier Delta Limbic, de hoogste debutant bĳ de
indexdraai van afgelopen december.
Een opvallende dochter van Liesje 1105 is de met 87 punten ingeschreven Peeldĳker Liesje 1195 (v. Seagull-Bay
Silver) die onlangs voor de vierde keer kalfde en tot nu
toe ruim 43.000 kg melk net 4,35% vet en 3,57% eiwit
produceerde. Zĳ is onder andere de moeder van de stier
Peeldĳker Cranberry van CRV en Peeldĳker Barracuda
van KI Kampen.

Pinken naar Delta
De stambomen van alle genoemde koeien leiden terug
naar één stammoeder: Peeldĳker Liesje 385. Ze trok met
haar prestaties de aandacht van ki-organisaties in binnenen buitenland en bleek een goede spoel- en fokkoe. Zo
nam ook haar invloed in de veestapel van de familie
Priems snel toe. ‘Ook dat is geluk’, relativeert Jan deze
ontwikkeling. ‘Ik ben beslist een fokkerĳliefhebber. Maar
ik bekĳk de fokkerĳ ook economisch’, benadrukt hĳ. ‘De
kansen die zich voordeden om fokmateriaal uit de Liesjes
duur te verkopen, heb ik niet laten lopen.’
Zo werden meerdere vaarskalfjes aangekocht voor het
Delta-fokprogramma en hieruit fokte CRV naast Delta
Limbic ook Delta Leonardo en Delta Lunar, de meestgebruikte genoomstier van het afgelopen boekjaar.
Bĳ Priems zelf werden de door CRV ingezette stieren
Peeldĳker Locker, Peeldĳker Percher en Peeldĳker
Cranberry geboren.
Overigens voert de Liesjefamilie van oorsprong terug op
een zwartbonte pink die de opa van Jan in een ver verleden kocht op de veemarkt. ‘Door het gebruik van mrĳstieren fokten we hieruit een roodbonte familie’, vertelt
Frans, die al vroeg overtuigd raakte van de kwaliteiten
van het holsteinras en een stier als Triple Threat op grote
schaal inzette. Toen de roodbonte holsteinfokkerĳ op een
dood spoor leek te belanden, schakelde Jan over naar
zwartbont. Later kregen – mede uit commerciële overwegingen – roodbonte stieren met succes weer kansen in de
Liesjefamilie. Zo vermarkt KI Samen de roodbonte fokstieren Peeldĳker Burnstyn en Outlaw.
‘In de goede jaren verdienden we wel twee tot drie cent
per kilo melk aan de verkoop van fokmateriaal. Maar dat

werd minder naarmate ki-organisaties minder stieren
gingen inzetten’, vertelt Priems. ‘Dat is natuurlĳk jammer voor veehouders zoals wĳ, die wat extra willen
verdienen met fokkerĳ. Maar voor de meeste melkveehouders is het goed. Die hebben nu de beschikking over
een kwalitatief heel goed stierenaanbod tegen een redelĳke prĳs.’

De huiskavel
van het bedrijf
is niet groter
dan 9 hectare

Liesje 385 nog altijd voorbeeldkoe
‘Fokkerĳ is voor ons nu niet veel meer dan een betaalde
hobby. We spoelen alleen nog dieren in opdracht van
ki-organisaties. Wel proberen we de familie interessant te
houden door steeds de hoogste genoomstieren te gebruiken’, aldus de veehouder, voor wie Inet leidend is bĳ de
stierkeuze. ‘Bĳ het maken van paringen streef ik naar een
goede balans tussen voorhand en hoogtemaat’, benadrukt
hĳ. ‘Zo wil ik boerenkoeien fokken die een hoge productie probleemloos aankunnen. Ja, als je het zo bekĳkt, is
Liesje 385 voor mĳ nog altĳd een voorbeeldkoe.’ l

Liesjes op film in de stal
Cameraman Harrie van Leeuwen filmde de meest
opvallende koeien uit de Peeldijker Liesjefamilie thuis
in de stal. Fokker Jan Priems geeft een toelichting.
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