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LEUK DAT VRL  
Deze reisblog is bijgehouden door vier coaches van (V)RL. Een groep eerstejaars 
studenten draait sinds september 2021 het project ‘Emigratie’. Wat beweegt 
Nederlandse veehouders om te emigreren naar…?, is de vraag die moet worden 
beantwoord door de groep. 8 bedrijven zijn gestrikt en Naturbruksskolan Uddetorp 
(Zweedse Terra) krijgt een bezoek van onze studenten. Als coaches in (V)RL zullen 
wij ook onze ogen uitkijken en jou, de lezer, meenemen in deze leerzame roadtrip. 

 

VLNR: Martje, Hedwig, Zoë, Kayleigh, Lennard, Nico, Lars & Joost 

Voor de studenten is dit een heel avontuur. Een aantal is nog nooit zo ver of lang 
van huis geweest. Dat belooft wat!



DAG 1         

DE SFEER ZIT ER GOED IN 
7:45 verzamelen bij school. We zijn allemaal keurig op tijd en kijken uit naar een 
mooi avontuur. Nico rijdt met zijn eigen auto mee, dus er is voor het eerste deel van 
de reis plek genoeg. Kayleigh en Martje willen Nico niet in de steek laten en 
vergezellen hem op de lange stukken autobahn. Lars vergist zich en rijdt Leer (waar 
we boodschappen willen doen) zo voorbij. De Famila (grote supermarkt) is enorm en 
leidt tot hilariteit. Nico laat per ongeluk een alarm afgaan en moeten we nou wel of 
niet een mondkapje op. Duitsland is wat dat laatste betreft nog heel verwarrend. De 
auto’s hebben 2 volle karren boodschappen te verwerken, maar alles past.  

FAMILIE HEKERT 

Voor het eerste bedrijfsbezoek doen wij de familie Hekert aan in Jade, Duitsland. 
Geëmigreerd in 2006 op een leeftijd van 20 jaar. Wat een uitdaging! Als je kijkt naar 
de leeftijd van onze studenten, dan maakt dat wel indruk. In Nederland een bedrijf 
overnemen zat er voor Marco niet in, maar samen met de familie van Velzen is de 
droom van Marco en Janine verwezenlijkt. Er staat nu een toekomstbestendig bedrijf 
met ‘bakken’ van koeien. Voor Nico en ons allemaal een genot om naar te kijken.  

 

Gestart op een verouderd bedrijf met 70 koeien en een productie van 6000 kg melk. 
Nu, 16 jaar later produceren 180 koeien 12.000 kg! Er is veel grond aangekocht om 
straks het bedrijf volledig over te nemen en klaar te zijn voor de toekomst.  

 

 



3 

Duitsland is nu ‘thuis’. Een zoontje van 7 jaar loopt er rond en spreekt vloeiend Duits 
en Nederlands. Het is fijn de familie relatief dichtbij te hebben, maar terugkeren naar 
Nederland zit er absoluut niet in. Ondanks dat je in het buitenland nog altijd wordt 
gezien als ‘die Hollander’. 

 

Marco omschrijft dat direct in het sociale leven duiken een must is. Deze roadtrip 
maakt ook een groepsproces mee. 6 studenten en 2 docenten moeten er samen wat 
van maken. De eerste dag laat zien dat dit goed moet komen. Als je zou uitzoomen 
op dit proces, dan is dat prachtig om te zien. Hoe ieder zijn kwaliteiten inzet en 
zichzelf kan zijn, maar er ook een hechte groep ontstaat.   
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DAG 2  

MOE MAAR VOLDAAN 
De eerste dag was een groot succes. Veel gezien en geleerd, maar vooral ook plezier 
gehad. De groep wordt hechter met het uur. Rond 21:00 kwamen we in de 
schemering aan bij de eerste overnachting, na een lekker etentje bij een pizzeria. 
Ook hebben we ontdekt dat Lennard onze persoonlijke Kliko is. Zal het 
voedselbudget toereikend zijn met deze slootgraver in ons midden? De avond 
hebben we gevuld met spelletjes en een fijne alcoholische versnapering. In de 
ochtend allemaal in de bres om de boel netjes achter te laten bij een strenge 
eigenaresse. De speeltuin biedt uitkomst om de eerste energie weer kwijt te zijn.  

 
FAMILIE MILLENAAR 

Na een rit van 2 uren komen wij aan bij een mooi gelegen bedrijf. De ondernemer 
staat al op ons te wachten, want stiptheid is belangrijk in Denemarken krijgen we te 
horen. Hij heeft een vol programma voor ons dat niet alleen de stallen en koeien 
bevat. De drie ingeplande uren gaan we nodig hebben.  
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25 jaar geleden is deze familie voor het avontuur gegaan. Ze kochten een bedrijf met 
80 hectare en 80 koeien op een aanbindstal. Nu staat er een groots opgezet bedrijf 
met 330 koeien en 250 hectare grond. Bijzonder te zien, is de niet bestaande grens 
tussen bedrijvigheid en natuur. De ondernemer benadrukt dat de natuur ook 
onderdeel uitmaakt van zijn huidige en toekomstplannen. Op dit moment is dit een 
pilotbedrijf rond regeneratieve landbouw, samen met 24 andere bedrijven in Europa. 
Hij pleit voor langdurig grasland, waar iedere 5 jaar scheuren de norm is. Ook wordt 
er bijzonder weinig maïs gevoerd, in plaats daarvan worden voederbieten verbouwd. 
Naast het managen zijn bedrijf en vele werknemers, is Dick actief in lokale 
verengingen/politiek.  

 
 
Een tekst die zo op een tegeltje kan: ‘Ik werk om te leven en ik leef niet om te 
werken’. Zijn 4 kinderen zitten wijdverspreid over de wereld. Een zoon in 
Kopenhagen, een dochter die studeert in Amerika en op topniveau sport.  
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De wijze waarop Dick ons meeneemt en de vele verhalen over boekhouders in de 
sloot, jagers vast in het moeras, etc. zouden hem een super coach maken in (V)RL of 
teambuilding. Fantastische dag, waar het ‘survivallen’ het groepsproces nog sneller 
heeft laten verlopen. De individuele gesprekken tijdens de wandeling geven ons 
inzicht in wie wij eigenlijk mee hebben. 
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DAG 3  

ZWEDEN, WAT BEN JE MOOI!  
Waar Denemarken niet heel anders lijkt dan Nederland (omgeving) gedurende een 
bewolkt bezoek, begroet Zweden ons met een stralende zon. ‘The Bridge’ over en je 
rijdt direct een glooiend en uit de grond knallend landschap binnen. Wat is de grond 
hier al ver, zal het lokale klimaat wel zijn. De 2e nacht een heerlijk huisje dat ons 
precies bood wat we nodig hadden. Nico, Lennard en Lars maken even een heerlijk 
rustig ochtendrondje en de dag begint met een goede bratwurst.  

BONTE KO 

Na een rit van een uur of twee, door met name de laatste kilometers pittoreske 
dorpjes komen we aan bij Bonte Ko Holsteins. Annemiek, de dochter, is voor Lars 
een bekend gezicht en blijkt in Dronten te hebben gestudeerd. Zij neemt ons samen 
met haar moeder mee over het bedrijf.  

 

In 2009 hebben zij dit bedrijf na wat twijfel toch gekocht. Het heeft hen wat 
bezoekjes gekost om de knoop door te hakken. Er werden destijds 240 koeien 
gemolken, maar met twee robots en 30 koeien die in de melkstal worden gemolken, 
is dat aantal op dit moment lager. Het gebrek aan goede arbeidskrachten is ook een 
reden voor de krimp. In Zweden moet men verplicht weiden en dat zien ze niet 
zitten, maar hier is een Nederlandse oplossing voor bedacht. Er zijn vijftig Fleckvieh’s 
aangekocht, die straks weiden en in de melkstal worden gemolken. Op deze wijze 
wordt aan de verplichtingen voldaan.  
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Het stukje fokkerij was weer voer voor vele discussies en leermomenten. Nico heeft 
zich laten gelden op zijn laatste bedrijfsbezoek; Annemiek gaat graag naar shows, 
dus die twee lagen elkaar goed. Er liepen enorme koeien bij Bonte Ko, zie 
onderstaande foto. De koeien zijn zelfs zo groot dat de oude carrousel niet meer 
geschikt was voor de veestapel, zelfs na aanpassingen. De robots hebben gezorgd 
voor een aanzienlijke stijging in kilogrammen melk. 
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DAG 4  

ZONDAG RUSTDAG 
Vandaag wissel van de wacht nr.1. Nico gaat ons verlaten en later vandaag halen wij 
Jurjen op in Alvesta, van het treinstation. Helaas heeft deze ochtend Kayleigh 
besloten om ook huiswaarts te keren. Heimwee is de grote boosdoener. We hadden 
haar graag meegenomen in het vervolg van de reis, maar waarschijnlijk was het op 
een later tijdstip alsnog mis geweest. Jammer, maar ze heeft een prachtige bijdrage 
geleverd aan het opzetten van de reis en de eerste dagen. 

ALPACA’S EN RONDTOUREN 

De club besluit een alpacaboerderij te willen bezoeken, dus daar gaan we voor. Na 
een mooi ritje, opnieuw gedeeltelijk over gravel, komen we aan bij een mooi gelegen 
oude schuur. Na het betalen van de brok, bezoeken wij een groep van +/- 30 
alpaca’s. Mooie dieren, maar ook een paar ‘dweiltjes’. Lars had verwacht dat de 
groep het niet zo bijzonder zou vinden, maar ze vonden het machtig. 
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Hierna hebben we het rustig aangedaan. Een meer opgezocht en genoten van het 
weer. Na een wandeling, in de auto om Jurjen op te pikken. Te vroeg, dus toch nog 
maar even een gravelweg ingeslagen om de tijd te rekken. Wat we ontdekt hebben 
is dat deze gravelpaden leiden naar de mooiste plekjes. Een stukje paradijs is waar 
wij op stuitten. Het is prachtig om te zien hoe de studenten op kunnen gaan in deze 
natuur, dat voor velen nieuw is. De kreten ‘ooh/wauw, kijk daar dan’ vliegen Lars om 
de oren. En toegegeven, het is ook ongekend mooi.  
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DAG 5 

JURJEN OP PAD 
Na een overnachting in een prachtig oud huis anno 1916 (de locatie is een boerderij 
geweest vanaf 1600), is Jurjen in alle vroegte verdwenen. Wat blijkt, hij zag vanuit 
het keukenraam een dikke John Deere met een flinke mesttank. Eenmaal buiten 
hoorde hij de vacuümpomp en besloot; ‘daar moet ik heen’. Na een mooi 
wandeltochtje komt hij aan bij het bedrijfje. Eenmaal voorgesteld aan de 
ondernemer, wordt hij meegenomen over het bedrijf en ontdekt hij een oude, 
typisch Zweedse boerderij. Er worden 36 koeien gemolken in een aanbindstal, waar 
een productie wordt gerealiseerd van 11.000 kg melk. Als Jurjen dit goed heeft 
verstaan, want communiceren was wel even een dingetje. Met handen en voeten 
kom je een heel eind. Het bedrijf bleek heel slim ingericht te zijn, waardoor er 
relatief weinig zware arbeid benodigd is. Ook zag hij een terugkerend feit in Zweden, 
de ondernemers rijden dure trekkers, maar investeren in de locatie zit er niet in. 
Banken doen bijvoorbeeld moeilijk over het financieren van koeien, maar een nieuwe 
trekker is geen probleem. 

 

MARTEN JAN HAASKEN 

Aangekomen op een schitterende locatie, gelegen op het enige eiland op het 
grootste meer van Europa, worden wij verbaasd ontvangen door Marten Jan. Hij was 
ons vergeten, maar gelukkig net weer thuis. Een leermomentje dat een herinnering 
versturen wel handig kan zijn. Gelukkig nam hij alle tijd voor ons en vond hij het 
fantastisch dat de school deze studenten in staat stelt zulke reizen te ondernemen. 
Dit is meermaals genoemd. Marten Jan heeft een rijke historie wanneer het aankomt 
op managen en adviseren van melkveebedrijven over de gehele wereld. Ondanks zijn 
fors betaalde baan besloot hij boer te willen worden in het buitenland. Na een lijst op 
te hebben gesteld waarin de volgende kenmerken aan bod komen: 
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• Een land met een stabiele politiek en westerse wijze van leven 
• Een betaalbare omgeving om boer te worden 
• Een mooie plek waar hij en zijn gezin willen wonen 
• Een niet te groot bedrijf waarin Marten Jan koeien kan managen in plaats van 

mensen 
• Een omgeving met goede grond, gebouwen kunnen worden vervangen maar 

grond kun je bijna niet veranderen 

 

Door al deze vragen bij langs te gaan, kwamen ze al gauw in Zweden terecht en 
toen dit bedrijf voorbijkwam is besloten direct een meerjarig financieel plan op te 
stellen, om de juiste bank te overtuigen van hun ondernemerschap en toekomstvisie 
op dit bedrijf. Marten Jan zijn visie over vee is eenvoudig: een koe moet veel melk 
kunnen geven zonder problemen. Aangezien er in Zweden wordt gestreefd naar een 
laag antibioticagebruik en niet naar een hoge levensproductie, worden koeien na 
problemen omtrent mastitis of kreupelheid al snel afgevoerd in plaats van behandeld. 
Ook geven veel veehouders aan dat de praktische kennis van de veeartsen gering is. 
Slachtprijzen zijn hoog in Zweden en ook mogen boeren zelf koeien afmaken en 
slachten. Dit alles zorgt ervoor dat koeien vaak op jonge leeftijd af worden gevoerd 
en de vee vervanging landelijk op 40% ligt.  
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Alleen tijdens de rondleiding zelf heeft Marten Jan ons al verschillende rekensommen 
voorgelegd die hij gebruikt om te beslissen of een koe mag blijven of dat hij liever 
een nieuwe vaars aan de melk zou hebben. Dit resulteert wel in een melkproductie 
van 11.500 kg meetmelk (4,2% vet en 3,4% eiwit!) binnen een biologisch 
bedrijfssysteem dat hij met zijn 85 koeien bereikt.  

 

Aangezien zijn huidige (aangekochte) veestapel niet naar zijn eigen fokwens is, 
hoopt hij hier veel progressie in te boeken de komende jaren, door enkel en alleen te 
fokken op melk, gehalten en levensduur. Wanneer dit goed loopt, met maximaal 
voeren, verwacht hij een melkproductie van 14.000 liter per koe te behalen.  

Een van de belangrijke redenen voor de aanschaf van dit bedrijf is de filosofie van 
Marten Jan over grond onder een bedrijf. De grond gaat voor gebouwen bij de 
aankoop van een bedrijf. De grond is binnen 30 jaar waarin een boer boert, niet aan 
te passen terwijl bedrijfsgebouwen zijn te vervangen. Met als voorbeeld boeren in 
Drenthe, dit ‘klapzand’ zal volgens Marten Jan nooit wat worden in de tijd dat boeren 
hier hun eigen tijd uitzitten. Hier is meer dan 1000 jaar voor nodig, en die tijd heeft 
hij niet.  
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ARJEN VAN HOUTEN 

De goede vriend van Marten Jan werd voor ons bedrijfsbezoek even door Marten Jan 
zelf opgebeld om dezelfde verbazing van ons bedrijfsbezoek te voorkomen.  

 
 
Eenmaal aangekomen zijn wij lichtelijk verbaast van het verschil in schaal. Arjen is in 
2010 naar Zweden geëmigreerd met het doel ooit zelfstandig boer te kunnen 
worden. Na drie jaar in Zweden te hebben gewerkt kwam dit bedrijf op zijn pad en 
Arjen besloot ervoor te gaan aangezien hij zijn droom niet wou laten liggen. Het 
bedrijf molk destijds 200 koeien in een oude, maar ruime stal met houten ligboxen 
die werden ingestrooid met stro. In het bedrijfssysteem stond weidegang hoog in het 
vaandel. In 2020 is er een nieuwe stal bijgebouwd voor maar liefst 500 melkkoeien. 
De oude melkveestal wordt nu gebruikt voor het jongvee en biedt hier mooi de 
ruimte voor. De 500 koeien zorgen er wel voor dat weidegang niet meer wordt 
gerealiseerd op het bedrijf. Daarnaast is het voorzien van het eigen ruw- en 
krachtvoer niet meer mogelijk met het huidige areaal aan grond. Meer dan 50% van 
het ruwvoer moet aan worden gekocht en zorgt ervoor dat het lastig is om een hoge 
kwaliteit te waarborgen van het ruwvoer.  
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Arjen houdt simpelweg van simpel. Alle werkzaamheden op het bedrijf moeten 
volgens een simpel protocol of stappenplan uit te voeren zijn. Medewerkers moeten 
niet na hoeven te denken over hoe iets uit moet worden gevoerd, dit nadenken doet 
Arjen liever zelf. Op deze manier denkt hij genoeg personeel te vinden om het werk 
uit te kunnen voeren en gemotiveerd te houden. Wat voor ons erg mooi was om te 
zien is dat Arjen op een hele aangename manier met zijn personeel omgaat. Hij kent 
zijn personeel en er hangt een goede sfeer rondom het bedrijf. Een aantal 
voorbeelden van het ‘simpel’ werken is te vinden in het gebruik van dekstieren in 
plaats van insemineren en alle koeien met ‘problemen’ (denkend aan hoog celgetal, 
kreupelheid of een wachttijd op de melk), lopen in een aparte koppel. Op deze 
manier hoeft er tijdens het melken maar tijdens twee melkrondes echt ‘na te worden 
gedacht’ en kan daarna iedereen melken.  
 
Arjen zijn toekomstvisie is het bijbouwen van een extra stal om door te kunnen 
groeien naar 800 melkkoeien. Hiervoor is de milieuvergunning al binnen. Het 
bijkopen of pachten van extra grond staat ook zeker op de ideeën/wensenlijst, maar 
dit is erg lastig. De Zweden houden hun grond liever binnen de familie in plaats van 
verkoop aan een ‘buitenlander’.  



16 

 

Wat ons als begeleiders is opgevallen na deze bedrijfsbezoeken, is dat het stellen 
van hun vooraf opgestelde vragen en hieromheen, een ding blijft voor de studenten. 
Vaak gaan ze erg op in het bedrijf en het verhaal van de ondernemers, maar durven 
hier nog niet hun eigen wending aan te geven door hun onderwerp vooraan te 
zetten, dus besloten wij met de studenten af te spreken het hier morgenochtend 
gezamenlijk over te hebben.  
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DAG 6 

DE REIS DOORMIDDEN 
Compleet de tel kwijt, beseffen wij ons tijdens het ontbijt dat de reis al half om is. 
Een groepje heeft om 04:00 de wekker gezet om de zonsopkomst te aanschouwen 
boven het prachtige Vänem meer. Deze early risers, lagen later voor pampus in de 
bus, maar de spirit is zo mooi. Vandaag het bezoek aan het hoofdbedrijf van deze 
reis. 

 

 

 

 

PS. Voor de reis kwamen wij nog bijeen als groep om het te hebben over het 
behalen van de leerdoelen. Wij begonnen deze meeting met grote complimenten 
over hun houding en gedrag tijdens de bezoeken. Echter gaven wij ook aan dat de 
inhoudelijke vragen over juist het onderwerp nog wat misten hier en daar. Aan de 
hand van dit gesprek gingen de studenten individueel aan de slag om de leervraag 
en hun eigen leerdoelen nog eens goed te bekijken en eventueel aan te scherpen. 
Vervolgens hebben zij allen hun leerdoelen opgeschreven en hier juiste vragen bij 
bedacht. Op deze manier moeten de leerlingen allen aantekeningen bijhouden van 
de bezoeken en kunnen ze zo gerichter vragen stellen. 

ALBERT EN HETTY KUIPER (EN EVA) 

In het artikel uit 2011 in de Veeteelt beschrijft de familie het binnenrijden van 
Zweden en het gebied van het bedrijf als een prachtige ervaring. Nou, het is een 
ongekend mooie plek waar deze familie is beland. Uitkijkend over een enorm meer 
staat een oud proefbedrijf van de Zweedse universiteit. Een plek met historische 
waarde, iedereen uit de buurt heeft wel een link met deze locatie. Dit vertaalt zich in 
onaangekondigde bezoekjes van mensen uit de regio, waar de familie steeds minder 
voor open staat. Gelukkig zijn ze wel blij met ons bezoek en worden we hartelijk 
ontvangen.  
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We worden eerst ontvangen met een goede Nederlandse kop koffie. Vanuit de 
keuken is het uitzicht op het meer ongekend. Vlak na het inschenken van de koffie 
komt er een mestauto langsrijden; ze zijn net begonnen met het uitrijden van de 
drijfmest. In het begin was het nogal wennen voor Kuipers. In Nederland boeren we 
vaak aan de hand van de kalender, maar hier in Zweden moet je boeren aan de 
hand van de natuur. Wanneer de berkenboom blaadjes aan zijn takken krijgt, 
kunnen ze het graan gaan zaaien.  

 
Tijdens de koffie kregen wij het enthousiaste en uitgebreide verhaal van de familie te 
horen over hoe, wanneer en waarom zij op deze plek terecht zijn gekomen. Zowel 
Albert als Hetty hadden een goede baan in Nederland, ze hadden een mooie 
vrijstaande woning met een klein stukje grond achter het huis. Albert had een 
thuisbedrijf, maar door omstandigheden was het niet meer mogelijk dit bedrijf over 
te nemen. Het verlangen om zelfstandig boer te worden bleef en vanaf 2001 begon 
hun zoektocht naar het juiste bedrijf. Verschillende landen hebben ze bezocht, 
Frankrijk, Portugal, Denemarken en Duitsland van noord tot zuid en van oost tot 
west. Maar in alle gebieden hebben ze de keuze gemaakt daar geen boer te worden. 
In sommige landen hadden ze niet genoeg eigen vermogen om te beginnen, in 
sommige landen stonden de mentaliteit en de sociale belangen van de lokale 
bewoners te ver van de familie af. Een aantal keren kwam de familie erg dicht bij 
een overeenkomst een bedrijf over te nemen, maar altijd kwam er wel iets tussen. 
Dit heeft deze jaren erg veel energie van het jonge gezin gekost. 
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In 2006 gingen Albert en Hetty voor het eerst naar Zweden om bedrijven te 
bekijken. Toen ze Zweden inreden wisten ze al zeker dat dit het laatste land zou zijn 
waar zij zouden zoeken naar een bedrijf. Als eerste klant van Interfarms in Zweden 
werden ze op de hoogte gesteld van twee bedrijven die te koop stonden. Het ene 
bedrijf stond hun het meeste aan. Na een bod te hebben uitgebracht, kreeg de 
familie te horen dat ze het hoogste bod hadden. Echter werden ze een dag later op 
de hoogte gesteld dat een andere partij een hoger bod had ingediend voor dit 
bedrijf. Na een laatste familieberaad besloten Albert en Hetty nog een laatste bod te 
doen om boer te kunnen worden of niet. Na het weekend kregen ze te horen dat het 
bedrijf van hen was. Met de oud-bedrijfsleider hebben ze samen een jaar lang 
geboerd.  

De ondernemers zijn ontzettend enthousiast over (exterieur) fokkerij. In 2006 zijn zij 
begonnen met een niet-geregistreerde veestapel en op de laatst bezochte veekeuring 
wonnen ze alle prijzen behalve de reserveprijs van de oude melkkoeien. Dit zegt veel 
over de fokkerijkennis en mentaliteit van het bedrijf, maar ook over de fokkerijwereld 
in Zweden, deze is lang niet zo levendig als die in Nederland.  

Na een prachtige rondleiding stonden wij alweer op tijd om te vertrekken richting 
onze overnachting. Echter konden wij het niet over ons hart krijgen om deze plek te 
verlaten zonder een groepsfoto te maken met het mooiste uitzicht achter de 
sleufsilo. 

 

Vandaag is het goed zichtbaar dat de studenten echt iets hebben gehad aan het 
verwoorden van de leerdoelen en leervragen. De studenten stelden veel meer 
gerichtere vragen en de vragen kwamen ook sneller aan bod. De studenten worden 
steeds zelfverzekerder op de bedrijven en laten meer en meer vakmanschap zien in 
hun vragen stellen. Ook gaven de studenten zelf aan dat de vragen op papier 
hebben en het leerdoel ernaast, hun veel meer zelfvertrouwen geeft om de vragen 
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ook echt te stellen. Daarnaast zien zij nu beter in hoe zij in kunnen haken op het 
verhaal dat de ondernemer vertelt. Veel progressie maar er zijn nog kansen.  

DAG 7 

HET HOGE NOORDEN 
Hoewel we voor ons gevoel al héél veel kilometers achter de rug hebben (voor 
Nederlandse begrippen is dit ook zo), bevinden wij ons op de scheidslijn zuid/midden 
Zweden. Wat een enorm land is het eigenlijk. Vandaag bezoeken wij het voor deze 
reis meest noordelijk gelegen bedrijf. 

FAMILIE BERKEPISCH 

We worden rondgeleid door Henk Berkepisch. Hij heeft een bewogen tijd achter de 
rug als ondernemer, maar ook nu vinden er nog vele veranderingen plaats. De 
emigratie is tot stand gekomen door swap-financieringen en een niet rendabel bedrijf 
in Nederland, Nooitgedacht om precies te zijn. Waar ondernemers om hen heen 
konden investeren, was er vaak geen ruimte om dit zelf te doen. Daarom is door de 
familie besloten om in 2015 te stoppen. Maar het gaat dan juist kriebelen, ineens 
niets meer met eigen koeien kunnen doen is het niet. Eerder is het buitenland 
afgevallen vanwege de toen jonge kinderen. Als bedrijfsleider na 2015 is toch de blik 
op het buitenland gericht. Denemarken viel af vanwege de vele swap-financieringen 
daar en de eigen ervaring hiermee. Zweden, dat moest het worden.  
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Na verschillende bedrijven te hebben bezocht, is een bod uitgebracht op een bedrijf 
10 minuten van het huidige vandaan. Het Nederlanderschap heeft hen hier niet 
geholpen, de afgaande ondernemer wilde het niet verkopen aan ‘buitenlanders’. Wel 
waren ze nu een aantal maanden verder. Uiteindelijk is de huidige locatie aangekocht 
in 2016. Een bedrijf met destijds +/- 60 stuks melkvee. Er stond een zeer nette en 
complete stal, maar de verkopende ondernemers konden beter bouwen dan koeien 
houden. Er bleef niets van de beestjes over. De wens om uit te breiden naar 160 
koeien is gelukt, maar Henk zijn vrouw zag nog kansen. Inmiddels, na opkoop van 
koeien van een aantal stoppende lokale collega’s, worden er 250 koeien gemolken. 
Het jongvee is sinds lange tijd ook gehuisvest op de locatie, in een recent 
opgeleverde jongveestal. Bouwen onder de 400 GVE is geen probleem in Zweden, 
dus bouwvergunningen zijn vrij simpel te krijgen. Pas boven de 400 GVE komen 
natuur en omgevingsvergunningen om de hoek kijken.  

 

Het ondernemerschap van Nederlanders en in dit geval de familie Berkepisch, wordt 
haast bewonderd door de plaatselijke banken. Het financieren van verschillende 
investeringen is voor dit gezin niet moeilijk geweest, vanwege de goede resultaten. 
Er wordt niet spectaculair gemolken, maar de input/output is in verhouding waardoor 
het resultaat er mag zijn. De Bio-melk met vrij hoge gehaltes, wordt door Arla 
afgenomen. De fabriek wilde zelfs zo graag Bio-melk, dat de ondernemers tijdens de 
omschakeling als bio werden uitgekeerd. Een goede start dus! 

We zien een aantal bijzondere dingen op dit bedrijf. De Zweeds-Roodbonte veestapel 
is naar het hart van Henk. Er lopen een aantal Holsteins, maar over het algemeen 
kunnen de Roodbonte dames deze bedrijfsvoering van Bio-weiden en TMR voeren 
het beste aan. Het rantsoen is net te arm voor Holsteins. In de droogstand wordt 
pure haver gevoerd, wat is ingekuild in ronde balen. Dit op aanraden van de 
voeradviseur. Het ziet er niet uit, als het voor het voerhek ligt, maar volgens Henk is 
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de opname goed en komen er sinds invoering weinig problemen voor in de kritieke 
periode rond afkalven.  

 

We sluiten het bezoek af met een kop koffie in de serre, uitkijkend over de 
dichtbijgelegen skipistes. Dit is het meest zuidelijk gelegen skioord van Zweden. 
Henk is enthousiast over ons bezoek en krijgt graag teruggekoppeld wat de groep 
oplevert. Leuk deze betrokkenheid.  
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DAG 8  

DE GROTE STAD 
Stockholm staat op het verlanglijstje van een groot deel van de groep. Van tevoren is 
besloten dat het Vasamuseum een must is (ook voor Lars), dus hier ligt de focus. De 
rest van de dag gaan we zien.  

STOCKHOLM 

Na een overnachting in een oude herenboerderij, zijn we vroeg uit de veren voor dit 
stadsbezoek. Tevens de laatste dag van Jurjen en aankomst van Janine.  

 

Het parkeren van de auto is al een hele uitdaging. Uiteindelijk vinden we een plekje 
bij de Afghaanse ambassade en pakken we de metro naar centrum Stockholm. 
Eenmaal buiten; ‘wow’ wat een prachtige stad. Opvallend hoeveel oude gebouwen 
hier nog staan, het heeft minder geleden tijdens de oorlog.  
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Het Vasamuseum is ons eerste bezoek en wat is de Vasa indrukwekkend! 333 jaar 
onder water gelegen en nog 98% origineel. Werkelijk bizar. Het schip maakt duidelijk 
meer indruk op de heren dan op de dames, want na een rustige inspectie van het 
schip en de Zweedse gehaktballetjes willen zij de stad in.  

 

Nadat afscheid is genomen van Jurjen besluiten de heren de stad ook te gaan 
verkennen. Mooie gebouwen, markten en parken worden gepasseerd. Het is mooi, 
maar op een gegeven moment is de koek voor de meesten op. Dit valt mooi samen 
met de aankomst van Janine, waardoor we op tijd in de auto zitten voor ons 5 uur 
durende rit naar onze overnachting. Morgen naar de Zweedse school, spannend 
maar we hebben er zin in! 
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DAG 9  

TOCH NOG NAAR SCHOOL 
Bij het plannen van de reis is het bezoek aan de school meermaals verzet. De vrijdag 
bleek de enige optie en wat zijn wij blij dat dit door kon gaan. Wat een prachtige 
school, met prachtige mensen.  

NATURBRUKSSKOLAN UDDETORP 

Via Mischa is de groep in contact gekomen met Gustav Tapper. De man bij wie je 
moet zijn voor dergelijke bezoeken. Samen met Mia heeft hij een leuk 
dagprogramma bedacht waarvan wij van tevoren op de hoogte zijn gesteld.  

 

De school is 200m verwijderd van de heuse schoolboerderij, die wordt bestierd door 
de docenten en studenten. Wat is dat een voorziening om te hebben als agrarische 
school. We worden hartelijk ontvangen door Mia, met wie wij de school in lopen voor 
een ontbijt, wat daar de normaalste zaak van de wereld is. Later op de dag wacht 
ons nog een heerlijke warme lunch met toetje! De school huisvest ongeveer 50% 
van haar studenten i.v.m. reisafstand. Deze studenten worden voorzien van alle 
maaltijden. Pauzes lusten ze pap van, al met al zo’n 3 uur verdeeld over de dag. 

 

 

 

De sfeer is fijn en onze studenten 
hebben er zin in. De studenten van 
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Naturbruksskolan vonden het toch wel spannend toen hen die ochtend is 
medegedeeld dat zij zich zouden ontfermen over onze studenten. Dat Engels is toch 
wel een dingetje, ook daar. De planning is als volgt:  

- ontbijt 
- rondleiding schoolboerderij 
- verschillende taken op het land of in de stal, begeleid door Zweedse studenten 
- een Engelse les 
- lunch 
- simulatoroefening 
- afsluiting 

 
 
Het schoolbedrijf is eigenlijk vergelijkbaar met een gemiddelde Zweedse 
melkveehouderij, alleen wordt deze gerund door een veelvoud aan mensen. Er lopen 
verschillende rassen maar de lievelingen van Mia zijn toch echt Zweeds roodbond. 
Veel krachtvoer wordt zelf gewonnen in de vorm van 4 verschillende soorten graan. 
Het streven is 100% zelfvoorzienendheid, maar het is nu 80%. Eiwit blijft de grootste 
uitdaging net als op de andere bezochte bedrijven. Echter was een RE van +/- 125 
nog lager dan wat we eerder deze reis voorbij hebben horen komen.   
 

 
 
 
De studenten worden na de rondleiding verdeeld over de Zweedse begeleidende 
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studenten. Het wordt 1 op 1, samen op de trekker of een andere taak. De één gaat 
cultiveren en de ander zaaien. We zien vele blije koppies. Ook zien we trots bij 
studenten van beide nationaliteiten, het Engels wordt overwonnen en ze kunnen het 
met elkaar vinden. Joost en Lars komen bij een bekapbox aan waar een koe in staat. 
Het blokje plakken ging mis bij een koe met een zoolzweer. Na wat extra bekapwerk 
van bovengenoemden is met wat pas en meetwerk het blokje opnieuw geplaatst 
(spul was niet echt voor elkaar). En warempel, het blokje bleef zitten.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Engelse les hebben we een beetje gemist, de studenten die vroeg terug waren, 
hebben deze nog kunnen volgen. Een uitwisseling van ervaringen en verschillen 
tussen Zweden en Nederland (in het Engels) was best te doen.  

Na een heerlijke lunch hebben we ons geweldig vermaakt op de 8 trekker 
simulatoren. Wat een budget zal die school hebben!? Als afsluiter hebben onze 
studenten hun ervaring kort gepresenteerd aan Mia, Gustav en twee andere 
werknemers. De Terra mutsen vielen zeer in de smaak, deze hebben ze immers een 
maand of 8 per jaar nodig.  
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Een klein lesje Zweeds: 
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DAG 10 

CITYTRIP NR.2 
Waar een aantal van onze studenten zelden in een grote stad komt, bezoeken ze 
deze reis maar liefst twee steden. Stockholm is een aantal van hen wat 
tegengevallen, dus hopen dat Kopenhagen een betere indruk achterlaat.  

KOPENHAGEN 

Lars heeft geleerd van het bezoek aan Stockholm en heeft nu vooraf een geschikte 
parkeergarage gezocht. Na door het drukke centrum te hebben gekropen, parkeren 
wij met enig passen en meten de bus midden in de stad. Ons gedeelde reisdoel 
Nyhavn is slechts 5 minuutjes lopen en ligt er bij dit weer super mooi bij. De 
studenten vragen al snel om vrijheid en dit wordt ingewilligd, want het terrasje in de 
zon lonkt voor Janine en Lars.  

 
 
De studenten krijgen budget mee voor een (goede) lunch, maar er valt op te wedden 
dat dit een ‘Maccie’ gaat worden (bleek later correct). Het is grappig om te zien dat 
de studenten zonder enige voorbereiding zo’n stad binnenvliegen. Even de highlights 
vooraf opzoeken is er niet echt bij. Toch ontvangen wij ondertijd een aantal foto’s 
waarop blijkt dat ze de mooie/leuke dingen toch weten te vinden. Enthousiast komen 
ze terug als Janine en Lars net hun heerlijke dessert achter de rug hebben. Dat 
toetje blijft nog wel even hangen (de prijs ook...).  
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De groep heeft best veel uit deze dag weten te halen, de coaches (en dan met name 
Lars) hebben even lekker hun rust gepakt. 12 dagen met ze op pad is niet niks.  
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DAG 11 

HOGE VERWACHTINGEN WORDEN 
WAARGEMAAKT 
Het allerlaatste bedrijf dat wordt bezocht is er een van de familie Pon. Van tevoren 
zijn we nieuwsgierig gemaakt met verhalen. Leuk om ook eens een volledig Jersey 
bedrijf te bezoeken. 

KOEPON JERSEY 

Na een zeer voorspoedige reis, waarbij we als laatste auto een boot eerder oprijden, 
komen we aan bij een groots opgezet en nieuw ogend bedrijf. De Jerseys staan ons 
al aan te kijken door het windbreekgaas als we uit de auto stappen. We worden 
ontvangen door de bedrijfsleider Dinand Kippers-Kaarz.  

 

Bestaande uit verschillende locaties beslaat dit bedrijf 4200 hectare. Er worden 1050 
koeien gemolken op biologische basis. De akkerbouwtak voorziet het bedrijf van alle 
benodigde ruw- en krachtvoeders. Er wordt onder meer gras, maïs, akkerbonen, 
luzerne, voederbieten, zonnebloemen en lijnzaad verbouwd. Dit in een roulatie van 2 
jaar grasland en 5 jaar andere gewassen. De koeien produceren 6500 kg melk met 
5,86% vet en 4,1% eiwit > ‘echte Jersey melk’. Jerseys zijn volgens Dinand goed te 
melken in Duitsland, zeker bio. Arla betaalt een goede prijs van 70 cent, waarin de 
gehaltes de prijs een plus geven van 15 cent.  
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Dinand is zo’n 30 jaar geleden naar Duitsland geëmigreerd om zelfstandig een bedrijf 
te runnen. Samen met 2 medewerkers werd een bedrijf bestierd, maar hier werd 
onvoldoende geld mee verdiend. Na het opdoeken is hij bedrijfsleider geworden bij 
een groot melkveebedrijf in de regio. Toen hij door Pon werd gevraagd dit bedrijf te 
runnen, was het besluit snel genomen. Gemotiveerd met een uitleg over het 
binnenhalen van personeel; als je bij Pon kan werken dan grijpen mensen die kans.  

 

Dinand is een hele rustige en bescheiden man, met bakken kennis. Hij is fijn om naar 
hem te luisteren en trots neemt hij ons mee over twee locaties en de landerijen 
daartussen. Een stop bij de weidende Jerseys zorgt voor een idyllisch plaatje. 
Grazende Jerseys in een heuvelachtig landschap, die direct naar je toe komen rennen 
zodra je uit de auto stapt. Wat hebben deze dieren toch een heerlijk karakter! Een 
karakter waar Dinand zeer over te spreken is.  
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Bijzonder om te zien en te horen is hoeveel vrijheid een bedrijfsleider kan krijgen. De 
stal en het erf is voor het grootste deel ontworpen door Dinand. “Ik kan eigenlijk 
doen wat ik wil, maar soms vergt het wat overleg”. Sinds kort produceert de 
onderneming ook ijs in samenwerking met een lokale producent. Samen met vlees 
wordt dit in de boerderijwinkel verkocht, het ijs is ook in Nederland verkrijgbaar.  

 

Al met al een mooie afsluiter van deze reis. Nu een overnachting aan de Elbe, waar 
we nog even uit eten gaan.  
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