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Overkapping vol rust
De familie Westerkamp in Peperga wilde een eenvoudige en praktische
huisvesting voor haar blonde d’Aquitainezoogkoeien bouwen. ‘Maar wel
met houten spanten’, zo luidde de voorwaarde. Zo ontstond een fraaie stal,
waarin het een oase van rust is voor de koeien én de vleesveehouders.
TEKST ALICE BOOIJ

W

ie in Friesland de weg van Vinkega naar Peperga neemt, kan het bijna niet ontgaan: de fraaie
open stal van de familie Westerkamp. De uit
hout opgetrokken potstal valt op, ook al staat deze een
eindje van de weg en ook nog gedeeltelijk achter de bebouwing. Het komt door de prachtige houten constructie.
‘Er zijn mensen die hier spontaan het erf op komen lopen om de stal te bekijken’, weet Wilfried Westerkamp
(49), die met zijn vrouw Jolanda (45) en drie kinderen
Inge, Brend en Kyra zo’n 64 blonde d’Aquitaines houdt.
‘Eigenlijk was het een idee van mijn vrouw om voor de
houten spanten te kiezen’, geeft Wilfried aan. ‘Het staat
mooier in het landschap en het spreekt burgers en consumenten ook meer aan.’ Veel duurder was het volgens
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de vleesveehouder niet. ‘In de prijs van het hout zitten
ook het plaatsen ervan en de gordingen. Al met al was
het niet veel duurder dan stalen spanten.’

Van melk naar vlees
De familie Westerkamp heeft de nieuwe stal nu zo’n twee
jaar in gebruik. Op de plek van de huisvesting voor de
zoogkoeien stond eerder een stal voor melkkoeien, vertelt
Wilfried. ‘We molken tegen de 80 koeien, maar de huisvesting was aan vernieuwing toe.’ De afmetingen waren
te krap voor de melkkoeien en dus wilden de melkveehouders drastisch verbouwen. Het traject van vergunning
verlenen ging moeizaam en was kostbaar. ‘We hadden al
duizenden euro’s uitgegeven aan plannen en onderzoe-
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ken, maar de oude stal stond er nog steeds.’ Door de vertraging werden de bouwkosten flink hoger en bleken de
fosfaatrechten ook nog eens extra investering te vragen.
‘Door dat hele proces en de zorg over het terugverdienen
van de investering kwamen we op andere gedachten.’

achter het voerhek ligt stro, dat van boven de stal inkomt. In de stal is een zolder gemaakt waarop de pakken
stro staan. ‘We gooien ’s morgens of ’s avonds stro in de
hokken en dan verdelen de koeien het stro zelf.’

Groot afdak

De stal is 20 x 40 meter en aan vier kanten open waardoor het altijd lekker fris is. ‘Als het te koud wordt, zetten we er twee rijen balen voor.’ Door de overstek aan de
kant van de voerhekken blijft het voer droog. In de pot
kunnen de koeien en kalveren dik in het stro en uit de
wind liggen. Rust overheerst. ‘Er kunnen ongeveer 80
koeien in als je rekent met de norm van 10 vierkante
meter per koe’, geeft Wilfried aan. ‘Nu hebben we inclusief jongvee 64 stuks vee lopen. Dat vinden we eigenlijk
eerst wel genoeg. Jolanda en ik hebben er allebei een
baan bij.’
De grootte van de stal en de pot maken het mogelijk alle
mest de hele winter te bewaren in de pot. ‘In het voorjaar

Ze verruilden hun melkkoeien voor blonde d’Aquitaines.
‘Omdat het zelfredzame koeien zijn’, legt Wilfried uit.
‘Bovendien hebben ze een prettig karakter, kalven ze vrij
gemakkelijk en leveren ze een heel mooie vleeskwaliteit.’
Er moest wel een nieuwe stal komen. ‘Eerst dachten we
aan een roundhouse’, vertellen de veehouders. Ze gingen
bij veel collega’s kijken voordat ze uiteindelijk tot hun
keuze kwamen. ‘We zochten een simpele, praktische
stal.’ Een koe kan eigenlijk de hele winter wel buiten
liggen, redeneerden ze. ‘Maar ze moet wel droog liggen.
Deze stal is eigenlijk een heel groot afdak.’
De koeien en hun kalveren lopen in een grote groep. Ook

Opslag van mest

Dierenwelzijn is
niet alleen voor de
dieren belangrijk,
ook de slager die
het vlees afzet,
heeft een goed
verhaal bij de
verkoop
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signaleert Wilfried. ‘Het wortelt wel 25 centimeter diep
en het is één en al bodemleven.’
Het kruidenrijke gras gaat net als al het ander gras in
balen. ‘Dat is makkelijk, ik werk bij de loonwerker.’ De
ronde balen gaan voor het voerhek, zodat het voor de
koeien ‘zelfbediening’ is. ‘De balen met kruidenrijk gras
zijn het eerst op’, signaleert Wilfried. ‘Het ruikt heel
lekker en ook al is het wat natter, ze vreten het heel
graag. Ik ben van plan om nog meer hectares kruidenrijk
grasland in te zaaien.’

Putje onder drinkbak

Als de koeien
mogen kiezen,
vreten ze eerst
de kruidenrijke
kuil op

zijn we één hele dag bezig om de pot leeg te halen’, geeft
Wilfried aan. Hij wijst op het talud aan de kopse kant
van de stal. Met de trekker rijden ze er gemakkelijk in.
‘De mest slaan we op in een van de silo’s en we verspreiden het een jaar later in het voorjaar over het land. Zo
kan de mest mooi omzetten.’

Extensief kringloopwerken
Naast de vaste mest gebruiken de vleesveehouders veel
minder kunstmest dan eerder op hun melkveebedrijf. De
ommezwaai naar de zoogkoeienhouderij betekende een
hele verandering in mindset. ‘We werken veel extensiever, zijn op zoek naar een mooie kringloop, maar biologisch worden we niet’, geeft Wilfried meteen maar aan.
‘Daar zijn wij nog niet aan toe. Mijn slager ziet er trouwens ook geen meerwaarde in.’
Ondanks minder kunstmest blijft de vleesveehouder wel
streven naar een hoge kwaliteit ruwvoer voor zijn blondes. ‘Met natuurgras houd je de koeien niet op gewicht’,
geeft hij aan. Maar kruidenrijk gras is wel een schot in de
roos op het bedrijf. ‘Twee jaar geleden hebben we een
perceel ingezaaid waar ooit mais stond. Dat verbouwen
we niet meer.’ Het eerste jaar was Wilfried nog niet zo
enthousiast. ‘Er stond een hoop onkruid in.’ Maar het
afgelopen seizoen haalde hij meer opbrengst van het
kruidenrijke gras – met onder andere verschillende typen klaver, smalle weegbree en cichorei – dan van de
gangbare graspercelen. ‘Het wortelpakket is enorm’,
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In de stal zijn verschillende handige snufjes te vinden.
Zo is er onder de waterbakjes een putje gemaakt waardoor het achter het voerhek droog blijft. ‘Als de koeien
morsen met drinken, dan zie je daar meteen een natte
bende ontstaan. Dat zag ik in onze jongveestal al’, aldus
Wilfried, die veel van de bouw in eigen beheer heeft gedaan. ‘De houten spanten kunnen niet hoger dan 4,20
meter, maar dat zou voor het overstek te laag zijn. Je wilt
er ook nog gemakkelijk met een vrachtwagen onderdoor
kunnen.’ Hij zette de spanten op een betonnen poer,
waardoor de dakgoothoogte op 4,55 meter uitkomt. Over
dakgoten gesproken: de afvoer van regenwater loopt
onder het overstek naar achteren door en wordt in één
put verzameld. Opvallend detail zijn ook de schuin geplaatste voerhekken. ‘Zo kunnen ze makkelijker vreten
en komen ze ook goed vast in het voerhek.’
Voor de koeien die kalven, zijn in de stal met verstelbare
hekken gemakkelijk kleine strohokken te maken. Handig
om koe en kalf in de gaten te houden, licht Wilfried toe.
‘Drinken ze wel genoeg, vreet de koe? Dat zie je niet wanneer ze meteen weer in het koppel lopen.’ Het hekwerk
is zo gemaakt dat één persoon gemakkelijk een kalvende
koe in het strohok kan krijgen. ‘Het is “hufter-proof”.
We hebben extra gelet op zwaar materiaal en doordachte
routes om de koeien daar te krijgen waar je wilt.’ Helemaal achter in de stal is een apart hok voor de stier gemaakt, met nóg zwaarder materiaal. ‘We kunnen de stier
zo veilig vastzetten.’ De drieënhalfjarige Oman (v. Highnoon de Colonia) staat zich rond te eten, hij heeft het
afgelopen zomer druk gehad. Zijn opvolger Sebastiaan (v.
Niels) van acht maanden staat iets verderop. ‘Ik ben geen
echte fokker, maar ik weet wel dat je met goed materiaal
moet beginnen’, weet Wilfried inmiddels. De koeien die
via een Nederlandse tussenstop in Peperga op stal kwamen, kalven gemakkelijk af. ‘Daar hoef ik bijna niet naar
om te kijken.’

Vlees met een verhaal
Met zo’n visitekaartje en prima vleesvee kregen de veehouders ook al vrij snel contact met een ambachtelijke
slager, Peter Kerkvoorde, die in Wolvega een slagerij
heeft. ‘Hij kan laten zien waar het vlees in zijn winkel
vandaan komt en kan er zo een verhaal bij vertellen.
Dierenwelzijn is voor hem heel belangrijk’, vertelt
Wilfried, die als vleesveehouder ook belang heeft bij een
afzet waarbij het vleesvee op waarde wordt geschat.
‘Wij zijn geen slagers en huisverkoop past niet bij het
werk dat we hebben. Aan Peter leveren we elke maand
een koe. Laatst hadden we er één die 580 kilo geslacht
woog. Peter maakte er een prijsvraag van op Facebook,
bijna 3000 mensen reageerden en in 10 dagen had hij
de hele koe verkocht. Hij blij, wij blij.’ l
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