“Door veranderingen
in de stal hebben we
nu een probleemloze
opfok”
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TIJMEN VERKUIL PAKTE
OPFOKPROBLEMEN AAN

“Een goede
basis is alles”
Melkgeitenhouder Tijmen Verkuil heeft in zijn werk één
belangrijk motto: de basis moet goed zijn. Daarom zocht hij
na opfokproblemen tot op de bodem uit hoe zijn nieuwe
lammerstal eruit moest komen te zien. Het resultaat was
een stal vol snufjes, maar belangrijker: minder uitval onder
de lammeren. “Als ik iets doe, wil ik het goed doen. En dan
pas kijk ik verder.”
Een ondernemer in hart en nieren. Zo omschrijft Tijmen zichzelf.
Na jaren een bedrijf in de groenvoorziening te hebben gehad
vond hij het in 2015 tijd voor een nieuwe stap. “Geiten waren
niet het eerste waar ik aan dacht, omdat ik eigenlijk verder
wilde in de vleeskoeien. Dit was niet mogelijk, dus sprak ik
iemand die zei dat ik het misschien toch een kans moest geven.
Samen met mijn vrouw ben ik gaan kijken bij verschillende
geitenbedrijven en ging ik toch overstag: Geitenfarm Hoeve
Zomerlust was geboren.”
Stapje voor stapje
Volgens de vergunning mocht hij 1850 geiten houden, maar dat
was hem iets te gortig. “In eerste instantie heb ik 125 geiten
gekocht om te kijken hoe dat zou gaan. Dat beviel en toen heb
ik er nog wat bijgekocht. Uiteindelijk melken we nu zo’n kleine
duizend geiten.” En dat is voorlopig ook wel even genoeg, geeft
hij aan. “Je koopt de leuke dingen, maar ook de minder leuke
dingen. Dit koppel doet het nu goed, dus dat houd ik graag
even zo. Alles wat er nu nog bijkomt is uit eigen opfok. Volgend
jaar wil ik starten met KI-dekken en volledige gesloten
bedrijfsvoering hanteren.”
Op zoek naar oplossingen
Hoewel het nu goed gaat met de dieren was dit niet altijd zo.
In de opfok waren er veel longproblemen. “We hebben
onderzocht en van alles geprobeerd, maar we kwamen niet echt
tot de kern van het probleem. Enten, sectie, niemand kon
precies de vinger op de zere plek leggen.” Toen is Tijmen gaan
kijken naar de basis, want klopte daar alles wel? “We namen de
stalinrichting onder de loep: klimaat, ventilatie, hygiëne.” En
zo transformeerde de stal van een grote open ruimte waarbij
contact was met de volwassen geiten en waar veel doorstroom
was naar een gesloten afdeling.
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“Ik focus me graag op
één ding per keer en
zorg dat dat werkt”
Waar eerder nog weleens vergeten werd schone laarzen aan te
trekken of heen en weer werd gelopen tussen geiten en lammeren,
gebeurt dat nu niet meer. Ook de ventilatie die niet goed onder
controle te krijgen was is aangepakt. “Alle fases voor de
lammeren zitten nu naast elkaar: de lammeren gaan van de
biestruimte naar de aanleerhokken en vanuit daar door naar de
opfokruimte. Zonder in de buurt te komen van de grote stal. De
lucht van de geitenstal kan door middel van onderdruk niet meer
bij de lammeren komen en de vlinderbuizen met verwarming
houden de temperatuur stabiel op twintig graden. Dit zorgt ervoor
dat we nu een probleemloze opfok hebben”, vertelt Tijmen.
Waardevolle samenwerkingen
De verbeteringen maken de ondernemer in Tijmen blij. “Het is
mooi om te zien wat je door middel van samen praten en
teamwork kunt doen”, zegt hij trots. Hij doelt hiermee op de
gesprekken die hij had met GD, dierenarts en verschillende
adviseurs. “Samen zijn we constant op zoek gebleven naar
verbetering en hebben we concrete plannen gemaakt en elkaar
scherp gehouden. Het is mooi om te zien wat daar uit voortkomt.”
Want resultaat heeft het zeker. Waar hij vorig jaar naar eigen
zeggen ‘gruwelijk op de dieren zat’ en de dierenarts vaste gast
was om te spuiten met allerlei middelen, ging het dit jaar veel
soepeler. “Ik doe nu fluitend de lammeropfok. In mei zijn de
eerste lammeren geboren en de dierenarts is dit jaar alleen
geweest om te onthoornen. Dat maakt het werk echt een stuk
leuker. Vorig jaar was het overleven en nu stap ik elke dag met
een goed gevoel de stal in. En dat biedt weer perspectief.”

Tijmen inspecteert de klimaatkast

Realistisch en resultaatgericht
Heel ver in de toekomst kijken doet hij liever niet. “Eerst wil ik
zeker weten dat mijn dieren gezond zijn. Dan pas ga ik nadenken
over volgende stappen. Ik ben niet iemand die met half materiaal
werkt. Als ik iets doe, moet het goed zijn. Pas als alles goed
loopt, maak ik weer een volgende stap.” Dit zorgt ervoor dat hij
er altijd goed bovenop zit. “Vorig jaar had ik bijvoorbeeld een
hoge schijndracht en heb ik samen met René van den Brom (GD)
gekeken waar dit aan kon liggen. Toen ik wat had aangerommeld
om de oorzaak te ontdekken gaf hij aan dat het misschien wel
kwam doordat de geiten last van stress hadden. We melken hier
met een kleine machine, dus het zijn er twintig per keer,
waardoor er veel dierbewegingen waren. We melken drie keer per
dag en dit was in combinatie met de weidegang van toen
waarschijnlijk te veel”, legt hij uit. Vers gras was wel iets wat
Tijmen belangrijk vond, dus besloot hij een ‘graaskar’ te kopen.
“En zo komt het dat ik nu drie keer per dag gigantische
hoeveelheden vers gras uitrijd in de stal. En ik merkte resultaat:
er is veel meer rust in de stal en de problemen zijn verdwenen.”
Focus op het nu
Toekomstplannen zijn er zeker, daar is Tijmen natuurlijk
ondernemer voor. Maar alles op z’n tijd. “Ik wil graag een
grotere melkstal of een carrousel en daar verdiepen we ons nu
in. Maar ik heb liever eerst een goede veestapel die goede melk
geeft, want daar kan ik jaren mee vooruit. Ik focus me op één
ding per keer en zorg voor een goede basis. Want van die basis
moet ik het elke dag hebben.”
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