NIEUWE GENERATIE
In deze rubriek komt de nieuwe
generatie aan het woord.
Hoe kijken zij naar het bedrijf?
Wat is nodig om het bedrijf
te laten voortbestaan? Hoe
denken zij op hun beurt aan
de volgende generatie?

De twee bedrijven van Bram
De 28-jarige Bram te Riele verdeelt zijn tijd over twee melkveehouderijen.
Met zijn ouders zit hij in maatschap in Wilp en met zijn vriendin Inge (27)
bestiert hij een melkveehouderij in Olburgen. Zijn werkweek telt zes tot zeven
dagen. “Mijn bedrijf is mijn hobby.”
Geboren en getogen op de boerderij van
zijn ouders in Wilp wist Bram van jongs
af aan dat hij later ook wilde boeren. De
afwisseling, het eigen baas zijn en het
werken met koeien maken voor hem het
werk aantrekkelijk. Hij groeide op met een
oudere zus en een jongere zus en broer,
die geen interesse hebben in opvolging.
Na de middelbare school deed hij eerst
de mbo-landbouwtechniek en daarna
de Aeres Hogeschool in Dronten. Daar
leerde hij zijn vriendin Inge kennen; beiden
zagen toekomst in de melkveehouderij.
Tijdens zijn stage toog hij naar Duitsland
om te werken in een grote voormalige
staatsboerderij met 1.250 koeien en veel
personeel. Leerzaam, omdat hij ontdekte
dat zo’n groot bedrijf niks voor hem was.
“Veel te groot en massaal; je voelt je niet
echt boer meer.”

12

Vreugdenhil december 2021

De melkveehouderij in Wilp levert
melk aan Vreugdenhil en staat daarom
centraal in dit verhaal. Het bedrijf telt
50 ha grond (40 ha gras en 10 ha mais)
en er lopen 120 koeien. Tot voor kort
waren dat louter Holstein koeien, maar
sinds twee jaar kruist Bram in met
Fleckvieh en Brown Swiss. “Ik wil graag
een wat robuustere en zelfredzame
koe die toch voldoende meetmelk
produceert”, verklaart hij.

Drie dagen Wilp
Zijn ouders zaten jaren in de maatschap
met zijn oom en in 2015 kwam Bram
erbij. “Sinds begin dit jaar is mijn oom met
pensioen en ga ik drie dagen per week
– in de oogsttijd vaker – naar Wilp om
daar te werken.” Inge ‘doet’ dan de melkveehouderij in Olburgen, waar tachtig

voornamelijk Fleckvieh koeien lopen. De
andere drie tot vier dagen is hij daar ook
aan het werk. “Met twee bedrijven en
kersverse gezinsuitbreiding – we kregen
begin augustus een zoon – heb ik nu even
geen tijd voor hobby’s of vakantie. Mijn
bedrijf is mijn hobby.”

Weidegang
Een andere nieuwe ontwikkeling: sinds
dit jaar is hij in Wilp voor het eerst sinds
14 jaar weer begonnen met weidegang.
Tot zijn vreugde, want weidegang heeft
volgens Bram de toekomst. Die hij overigens best zonnig inziet (mits ook andere
sectoren verantwoordelijkheid nemen in
de verduurzaming). “Er zal altijd wel ruimte
voor ons melkveehouders blijven, als je
flexibel blijft.”

