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Friese aanpak lichtuitstoot
Tytsjerksteradiel, melkveehou-
ders, LTO Noord en provincie 
Friesland hebben afgelopen 
maandag het startschot gegeven 
voor het pilotproject ‘Optimalisa-
tie verlichting in open stallen’.

De verschillende partijen streven 
naar een beter evenwicht tussen 
licht en donker. Tytsjerksteradiel 
is de eerste gemeente in Neder-
land die de lichtuitstraling van 
open stallen op deze manier aan-
pakt. Bij melkveehouder Herman 
Miedema in Wyns is het project 
officieel gestart.

De melkveehouder consta-
teerde dat bij de nieuwbouw van 
een open stal er sprake was van 
aanzienlijke lichtuitstoot. De uit-
straling van licht was op kilome-
ters afstand zichtbaar. Het licht 
uit doen of dimmen is geen optie. 
Koeien gedijen beter bij meer licht, 
dat zorgt onder andere voor een 
hogere melkproductie. Daardoor 
ziet de gemeente Tytsjerksteradiel 
het aantal open stallen met krach-
tige verlichting toenemen.

Door het gebruik van kapjes 
over de lampen wordt bij Herman 
Miedema nu voorkomen dat het 
licht over het veld uitstraalt.

Uit een onderzoek dat een jaar 

geleden door de Wageningen UR 
en TNO werd gepresenteerd, bleek 
dat wanneer direct omwonenden 
zicht op de lampen in een melk-
stal hebben, de lichtuitstoot die 
zij waarnemen vele malen groter 
is dan wanneer de lampen buiten 
het zicht hangen.

Het pilotproject in Tytsjerkstera-
diel vloeit voort uit de resultaten 
van dit onderzoek. De gemeente 
biedt in samenwerking met de pro-
vincie en LTO Noord aan om be-
staande open stallen met krachtige 
verlichting projectmatig te optima-
liseren. De provincie heeft voor dit 
project een subsidie verstrekt.

Boerin grote fan van Boer zoekt Vrouw
De 24-jarige melkveehoudster 
Annemarie de Jong wedijvert in 
de strijd om de titel Boer zoekt 
Vrouw VIP. De Jong hoopt via 
de website van het televisiepro-
gramma dusdanig veel stemmen 
binnen te halen dat zijn boven 
vier ‘concurrenten’ als grootste 
Boer zoekt Vrouw-fan wordt ge-
kozen.

Samen met haar ouders runt An-
nemarie de Jong een melkvee-
bedrijf van 180 melkkoeien en 
150 stuks jongvee in Gorredijk. 
De Jong mist sinds het begin 
van de serie geen aflevering van 
het kijkcijferkanon van de KRO. 
„Ik ben ontzettend blij met Boer 
Zoekt Vrouw, omdat het pro-

gramma een goede bijdrage le-
vert aan het positieve imago van 
de agrarische sector. Bovendien 
geeft Boer zoekt Vrouw op een 
leuke manier mijn collega-vee-
houders een steuntje in de rug”, 
legt zij uit.

Ze snapt de kritiek van som-
mige collega’s op het programma 
wel. „Natuurlijk is het zo dat som-
mige elementen romantischer 
worden gemaakt. Het uitmesten 
van hokken geeft bijvoorbeeld 
niet een heel smakelijk beeld.” 

Wietse en Neeltje die in 2009 
deelnamen, kent De Jong van 
haar vorige werk. De afgelopen 
seizoenen kon de melkveehoud-
ster uit Gorredijk zich goed ver-
plaatsen in de vrouwelijke deel-

nemers Agnes en Annemarie. 
„Hoe zij dingen in het bedrijf als 
vrouwelijke ondernemers bena-
deren, is natuurlijk heel herken-
baar.”

De deelname aan de verkiezing 
was min of meer grap. „Samen 
met mijn vriend wilde ik kijken of 
er weer een uitzending van Boer 
zoekt Vrouw kwam. Toevallig 
zagen we de VIP-verkiezing. We 
waren wat aan het dollen, maar 
toch heb ik een serieus stukje ge-
schreven om uiteindelijk deel te 
nemen. Ik was totaal verrast toen 
ze mij belden om te feliciteren dat 
ik bij de laatste vijf zat.” 

Stemmen kan tot en met aan-
staande maandag op de site van 
het televisieprogramma.

TULPEN BROEIEN – Een medewerker van Tulip Expression in Creil maakt een partij tulpen klaar om naar de 
bloemenveiling in Aalsmeer te worden vervoerd. Het bedrijf broeit jaarlijks 3 miljoen tulpen en teelt 20 miljoen 
bloemen van dit soort. De prijs is met 12 cent per 10 tulpen matig tot slecht, vertelt eigenaar Jeen Bruinsma. Het 
tulpenseizoen loopt van begin januari tot en met maart. Met name rond Valentijn heeft de afzet een piek. Het be-
drijf ligt aan Vuurpad 6 in Creil en is op 4 en 5 februari te bezichtigen tijdens de Creiler Flora. Foto: Susan Rexwinkel

‘Vader richt zich op coachen’
Naam: Geert en Jurre 
Kuiper, melkveehouders in 
Oldeholtwolde.
Onderwerp: Schaatscoachen en 
melkveehouden

Geert Kuiper moest even naden-
ken toen hem vijf jaar geleden de 
vraag werd voorgelegd of hij een 
coachende boer is of meer een 
coach met een boerderij. „Ik ben 
dan toch het meest een schaats-
coach met een boerderij denk ik. 
Dat heeft natuurlijk ook alles te 
maken met mijn eigen vroegere 
schaatscarrière.” In 1985 ging Kui-
per met zijn vader in maatschap en 
in 1990 nam hij het bedrijf over. 
Hij was toen bezig met een suc-
cesvolle schaatscarrière. In 1997 
startte zijn coachcarrière. Ook deze 
week is Geert Kuiper volop met 
zijn coachvak bezig. Met de TVM 
schaatsploeg zit hij in Canada. 
Ondertussen is de inmiddels 24-ja-
rige zoon Jurre Kuiper volop bezig 
met het melkveebedrijf. ,,Het werk 
in ons bedrijf komt steeds meer op 
mijn schouders te liggen. Dat is de 
laatste jaren wel wat verschoven. 
Mijn vader is zich steeds meer op 
het schaatsen gaan richten”, legt 
Jurre Kuiper uit. De maatschap 
heeft de laatste jaren geïnvesteerd 

in een melkrobot voor de zestig 
koeien. ,,Voor een stukje tijdwinst 
en arbeidsverlichting.” 
De jonge melkveehouder heeft 
volop toekomstplannen. „Eigenlijk 
zou ik nog wel een volgende stap 
willen maken. Bijvoorbeeld groei-
en naar twee melkrobots. Dat be-
tekent ook dat we naar 100 of 110 
koeien moeten uitbreiden.” Geert 
Kuiper steekt daar waar mogelijk 
de helpende hand toe. „Vanaf april 
tot en met oktober gaat ruwweg 
de boerderij voor het schaatsen en 
de rest van het jaar is dat anders-
om. Maar het is natuurlijk niet zo 

Toen & Nu

dat ik in mei geen aandacht voor 
het schaatsen heb. Beide banen 
gaan natuurlijk gewoon het hele 
jaar door.”
Door de inbreng van Jurre Kui-
per is het eenvoudiger om iets 
meer voor het coachen te kiezen. 
„Maar mijn vader heeft altijd de 
mogelijkheid om weer volop te 
gaan boeren. Het kan zomaar zijn 
dat volgend jaar het contract niet 
wordt verlengd. Dan is het mooi 
dat er nog een melkveebedrijf is 
waar de hulp altijd van pas komt.”

Foto: Alex Mulder
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Mais op veen
voordeel bij nkg
Het verschil in draagkracht is het 
belangrijkste voordeel van maïs-
teelt op veen met niet-kerende 
grondbewerking (nkg). Dat blijkt 
uit een pilot die op vijf plaatsen op 
veengrond in Friesland is gehou-
den. Door het droge voorjaar kun-
nen er uit het verkennende prak-
tijkonderzoek geen andere harde 
conclusies worden getrokken.

De cijfers van de éénjarige pilot 
die in opdracht van de provincie 
Friesland is uitgevoerd, werden 
dinsdagavond in Sint Nicolaasga 
gepresenteerd. Ten opzichte van 
ploegen laten de stroken die zijn 
gefreesd wisselende resultaten 
zien. „De opbrengst in maïs was 
dit jaar niet al te best. De zet-
meelopbrengst schommelt. Van 
onkruiddruk is bij het ene perceel 
geen sprake, terwijl op een ander 
stuk land juist wel veel onkruid 
groeit”, legt onderzoeker Michel 
Raaphorst van Nordic Maize 
Breeding uit. 

Een vervolg is nodig om in de 
toekomst wel conclusies te kun-
nen trekken op het gebied van 
drogestof-percentage, zetmailop-

brengst en onkruiddruk. Wel 
worden er zaken verbeterd. Met 
een extra sleepvoet moet de mest 
dichterbij het zaadje worden ge-
bracht. De frees moet minder 
diep, zodat er minder problemen 
ontstaan met het uitdrogen van 
grond. Het zaad wordt beter aan-
gedrukt en er wordt gezocht naar 
een methode om het bodemleven 
te activeren. Tot slot wordt de gps 
geoptimaliseerd en men wil meer 
met de sleepslang gaan werken.

„Waar wel duidelijk een ver-
schil is met ploegen, is de draag-
kracht. Vooral op termijn geeft dit 
grote voordelen. Met de stroken-
frees wordt voorkomen dat het 
land volledig wordt kapot gere-
den.” De pilot is ook mede om die 
reden opgezet.

In Noord-Holand is maïsteelt 
op veen verboden. Ook in andere 
provincies overweegt men een 
dergelijk verbod. Proeven in dat 
veengebied laten zien dat nkg 
daar wellicht de redding van de 
maïsteelt is. 

Ook in Friesland is maïsteelt op 
veen in verband met bodemda-
ling discutabel. 

Melkvee getroffen door virus
Vervolg van voorpagina.
Afgelopen dinsdag kreeg Gerrit-
sen het bericht dat bij één van de 
twee doodgeboren kalfjes op zijn 
biologisch-dynamische zorgboer-
derij De Noaberhoeve het Sch-
mallenbergvirus is aangetroffen.

Dat hij de eerste melkveehouder 
in Drenthe is bij wie het virus is 
aangetoond, vindt Gerritsen een 
twijfelachtige eer. „We zijn daar-
door overspoeld met telefoontjes 
van allerlei media. Dat hoort er-

bij. We hebben ervoor gekozen 
om ons verhaal gewoon te vertel-
len zoals het is.”

Gerritsen melkt in totaal 35 
Fries-Hollandse koeien waarvan 
er vijf afgelopen maand hebben 
gekalfd. „Met die kalfjes was 
niets aan de hand. Die waren ge-
zond. Komende maand moeten 
er nog twee koeien kalven. Het 
wordt dan wel even spannend of 
er misvormde kalfjes bij zitten. 
Vooralsnog ga ik ervan uit dat ze 
gezond ter wereld komen.”


