Door ‘outside the
box’ te denken,

kun je soms best een leuk zakcentje verdienen

Voor deze NAJK’er aan het woord rijden we af naar het Zeeuwse Grijpskerke waar
de melkveehouderij van Isambard Vader, zijn moeder en zusje staat. Hier melken
ze zo’n 120 melkkoeien en houden ze jongvee. Hun boerderij is extensief, wat inhoudt dat er relatief weinig dieren gevoed worden op een grote oppervlakte land.
Van de 95 hectare die ze, naast de 30 hectare natuur, in eigen beheer hebben,
wordt een gedeelte verhuurd aan een akkerbouwer. De rest gebruiken ze voor de
teelt van gras, maïs en verschillende eiwitrijke gewassen. Zo zijn ze dit jaar voor
het derde seizoen begonnen met de teelt van veldbonen en blijft Isambard steeds
opnieuw op zoek naar vernieuwende teelten om het beste uit de grond te halen.
Tekst en beeld: Christel Klok (communicatiemedewerker NAJK)

I

n 1998 verhuisden zijn ouders, samen
met de toen nog jonge kinderen, vanaf
de andere kant van de stad naar de
plek waar ze nu wonen. Het gebied waar ze
zaten, was voornamelijk akkerbouwgericht
en best krap tussen de andere boeren. Dit
bedrijf was de toekomst en de ouders van
Isambard maakten mooie plannen voor de
boerderij. Tot zijn vader in datzelfde jaar
verongelukte. De wereld stond op zijn kop,
maar stoppen was voor de moeder van
Isambard geen optie: ze wilde absoluut
verder met het bedrijf en met de koeien.
Toen Isambard zijn studie Veehouderij aan
de MAS in Den Bosch had afgerond, is
hij direct op het thuisbedrijf aan de slag
gegaan. Om ook ergens anders ervaring
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op te doen, werkt hij af en toe bij andere
boeren in de buurt, maar hij is hoofdzakelijk zeven dagen per week op de boerderij
te vinden.

Vertel eens wat meer over jullie
werkwijze
“We zijn eigenlijk heel extensief en
hebben meer jong- dan melkvee. Dus het
is ook wel het doel dat we regelmatig wat
koeien kunnen verkopen. Sommige boeren
doen de kalfjes vlak na de geboorte al
weg, maar wij houden alle vaarskalfjes
aan en die fokken we op.
Wij hebben ongeveer een veevervanging
van 15%, waardoor we ongeveer 20-25
koeien per jaar nodig hebben om ons

koppel in stand te houden. Per jaar worden
er veel meer kalfjes geboren en die kunnen
dan de handel in. Met de fosfaatregel gaat
dat eigenlijk best goed. Heel veel bedrijven hebben gezegd ‘we stoppen ermee en
gaan ons alleen op het melken storten’. Ik
probeer altijd wel een beetje ‘outside the
box’ te denken. Als iedereen het ene doet,
moet je ook wel eens kijken wat er aan de
andere kant gaat gebeuren. Dat is in dit
geval echt in ons voordeel geweest. Op
deze manier verdienen we er nog best een
leuk zakcentje aan.”

Heeft dat ‘outside the box’ denken
je ook bij de eiwitteelt gebracht?
“Ja, we zijn extensief, dus dan probeer je

“Ik probeer altijd wel een beetje
wel eens kijken wat er aan de

‘OUTSIDE THE BOX’ TE DENKEN. ALS IEDEREEN HET ENE DOET, MOET JE OOK
ANDERE KANT GAAT GEBEUREN.”

zoveel mogelijk uit je grond te halen. We
zoeken eigenlijk altijd naar een zo hoog
mogelijke voederwaarde en dat is met
veldbonen ook het geval. Die geven echt
een boost aan je rantsoen. Ook het
kringloopverhaal, dat steeds meer in beeld
komt, is wel een opstapje geweest om
verder te kijken naar de mogelijkheden op
het gebied van eiwit. Toch blijft dit wel
lastig.
In een jaar gaat er zo’n 150 ton krachtvoer
doorheen en vorig jaar had ik maar 30 ton
veldbonen. Dan moet er dus nog flink wat
voer vanuit de fabriek bij. Een kringloop is
wel mogelijk, maar dan moet je de
melkproductie laten zakken. En met de
melkprijzen van nu is dat ook niet wat je
wil.”

Hoe houd je veldbonenteelt rendabel?
“Voor het derde seizoen zitten de veldbonen nu in de grond, daar zijn we in 2019 mee
begonnen. Doordat dit gewas nog wat in de
kinderschoenen staat, blijft het nog een
beetje zoeken naar saldo. Het kan nu
makkelijk uit, omdat de voerprijzen enorm
hoog zijn, maar anders is het verdienmodel
wel lastig. Daarom doen we aan een
mengteelt. Sinds twee jaar zaaien we naast
de veldbonen ook tarwe mee. Hierdoor
proberen we een stukje opbrengstzekerheid te behalen.”

Hoe werkt dat?
“Je hebt wel eens dat de bonen niet zo
goed willen door een natte winter of
doordat de grond met het zaaien niet zo
lekker valt. Dan heb je al snel een deel dat
niet opkomt. Tarwe doet het gewoon een
stuk makkelijker. Doen de bonen het wat
minder, dan komt er in ieder geval wel
tarwe op en ben je niet voor niks aan de
gang geweest. Daarnaast zijn veldbonen
vlinderbloemig, die kunnen hun eigen
stikstof binden en een deel daarvan
stoppen ze ook weer terug in de grond. De
tarwe kan daar dan weer op meeliften.”

Welke kansen zie jij voor de boer
rondom het telen van eiwit?
“Ik zou eventueel nog wel eens andere
eiwitrijke gewassen willen proberen,
maar deze zullen ook geschikt gemaakt
moeten worden voor de Nederlandse
productie. Hier in de buurt zijn ze al eens
begonnen met de teelt van soja, maar dat
krijg je hier niet zo makkelijk rendabel.
Daar is het gewoon te koud voor in
Nederland. Voor veldbonen heeft
Nederland wel een prima klimaat, maar
het punt is alleen dat we hier met dure
grond zitten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Frankrijk, daar kost de grond
ongeveer een derde van hier. Dan kun je
het al snel rendabel maken. Het is
gewoon waar de beurs mee gevuld wordt,

anders zet je liever aardappels op je
grond of uien. Toch sta ik altijd open voor
nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat
probeer ik wel bij te houden.”

Hebben jullie naast de veldbonen
nog meer geprobeerd?
“Iets wat we van het voorjaar nog gedaan
hebben, is het meezaaien van stokbonen
in de maïs. Stokbonen zijn ook vlinderbloemig en groeien gewoon met de maïs
mee. Ze kunnen stikstof binden en
bevatten redelijk wat eiwit. Wanneer je
maïs en de stokbonen hakselt, verhoog je
dus relatief eenvoudig het percentage
eiwit in maïs. Daarnaast zaaien we
lenterogge tussen de maïsoogsten door
als een soort groenbemester. Dit zaai je
met name voor het voer, maar ook voor het
eiwit. Als het goed groeit, kan het bijna
een derde van een volledige grasoogst in
één snede opbrengen, met een vergelijkbare voederwaarde van gras. Lenterogge
heeft naar mijn idee echt wel potentie,
maar niet per definitie om meer voederwaarde te creëren.”

Hoe ziet de toekomst van de
melkveehouderij er volgens jou
uit?
“Ik zie dat eigenlijk nog wel redelijk
positief in. We zitten toch in de eerste lijn
belangrijke levensbehoefte. Hoewel de
ontwikkelingen rondom kweekvlees en
andere eiwitvervangers wel hard gaan, is
er altijd een rol voor de koe in dit verhaal.
Er blijven reststromen van producten die
niet de normale consumptie in kunnen. Zo
blijft de landbouw toch een ecosysteem
dat elkaar in stand houdt.”
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NAJK’ER AAN HET WOORD

NAAM:
Isambard Vader (28)
WOONPLAATS: Grijpskerke
(Zeeland)
OPLEIDING: Veehouderij aan de
MAS
BEDRIJF: Melkveehouderij met
bijbehorend jongvee

