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Op woensdagmiddagen lag Sandra Luesink als kind het liefst tussen de varkens en altijd al knuffelde ze schapen.

ooien zal Luesink selecteren. De 
beste ooien houdt ze aan. „De ooi-
en die moeilijk lammeren of over 
niet al te beste poten beschikken, 
gaan ook weg voor het vlees. Al 
is het leuker én levert het meer 
op om ze levend te verkopen.” 
Wol zal niet veel opleveren omdat 
het bonte schapen betreft, is Lue-
sinks ervaring.
Van de zomer gaan alle scha-
pen naar buiten. Met uitzonde-
ring van de bokken, die worden 
binnen afgemest zodat ze niet 
hoeven te worden ontwormd en 
makkelijker op gewicht komen. 
„Op dit moment loopt alleen de 
luxe bok buiten”, lacht Luesink 
die veel belangstelling verwacht 
tijdens de open dag op 25 maart.

oudere lammeren zitten apart, zij 
maken gebruik van de oude om-
gebouwde kalverdrinkautomaat, 
aan de zogenaamde ‘lammerbar’ 
omdat voor hen geen spenen be-
schikbaar waren.
De melkstal is omgetoverd tot 
kraamafdeling voor de schapen. 
Het werk, inclusief bijvoorbeeld 
ontwormen en bekappen, doet 
Luesink allemaal zelf. „En ik 
ben er net zo druk mee als met 
de koeien, alleen hoef ik nu niet 
twee maal daags te melken.” Be-
halve controlerondes lopen, voert 
Luesink de schapen drie maal 
per dag; twee keer kuilvoer en 
één keer maïs met bierbostel 
(nog voorraad voor de koeien). 
De schapen zullen allemaal kop-
pelgewijs het bedrijf weer verla-
ten voor het vlees. De rammen 
van bijna vier maanden (hierna 
tellen ze namelijk mee voor de 
mestboekhouding) wegen tussen 
20 en 25 kilogram als ze naar de 
slacht gaan. Een deel ervan gaat 
misschien naar Frankrijk. De 

wereldprimeur komt niet alleen 
de rust ten goede omdat scha-
pen wild worden van brokjes”, 
redeneert Luesink. Maar ook op 
maat voeren, bijvoorbeeld afhan-
kelijk van het aantal lammeren 
dat een ooi heeft, is op deze ma-
nier eenvoudig. In de drie hok-

ken liggen schapen met al oudere 
lammeren, ooien met lammetjes 
van een week tot een maand en 
ooien die op het punt staan om 
te lammeren. Deze laatste ooien 
krijgen hun nakomelingen tus-
sen de andere drachtige ooien, 
waarna Luesink ze met hun lam 
in een hokje in de oude melkstal 
in een dik pak stro legt. Vijf wat 

Zieuwent - Maatschap 
Spexgoor-Luesink kon niet 
uitbreiden naar 130 melk-
koeien vanwege een tekort 
aan grond, en met 80 koeien 
haalden ze geen twee inko-
mens uit het bedrijf. Sandra 
Luesink-Spexgoor stapte 
daarom over op schapen.

„Makkelijk was het helemaal 
niet”, zegt de enigszins emotio-
nele Sandra Luesink in het Ach-
terhoekse Zieuwent, over het af-
scheid van de melkkoeien. „Toen 
we de knoop eenmaal hadden 
doorgehakt, vertelde ik de koop-
man dat alle koeien binnen twee 
weken weg moesten zijn.” Lue-
sink kent zichzelf. „Langer wach-
ten op zo’n naderend afscheid 
zou ik niet aankunnen.” 
Alle koeien vonden inderdaad 
snel, in april vorig jaar, een nieu-
we eigenaar. Sandra Luesink 
kreeg met 28 hectare de mest-
boekhouding van 80 melkkoeien 
niet rond. Meer grond was er 
niet, dus groeien naar de gewilde 
130 koeien bleek niet mogelijk. 
Haar broer Richard met wie ze in 
maatschap zat, ging bij CRV wer-
ken en doet dit intussen met veel 
plezier.
Haar man is zzp’er, dus is Sandra 
Luesink de boerin die omschakel-
de naar schapen. Ze had altijd al 
tien tot vijftien schapen als hobby 
en had bedacht dat, als ze Ne-
derlands zwartbont zou kunnen 
kopen, ze daar wel verder mee 
wilde. Zo geschiedde. Inmiddels 
staat de opnieuw ingerichte koei-
enstal vol met ‘héél lieve en rusti-
ge schapen’. „Het is nog koffiedik 
kijken hoe het allemaal uitpakt”, 
droomt Luesink, „want ik ben nét 
begonnen. Behalve de 15 die ik al 
had, heb ik op twee adressen de 
andere nog jonge ooien gekocht.” 
Zoals de plannen nu zijn, zullen 
er over twee jaar 300 schapen op 
het bedrijf lopen.
In de oude ligboxenstal zijn 
drie grote strohokken gemaakt, 
met in ieder hok automatische 
krachtvoerverstrekking. „Deze 

Melkvee weg, verder met schapen
Open dag 25 maart tussen honderd ooien en honderd lammetjes in oude ligboxenstal

Ik vertelde de koopman 
dat alle koeien binnen 
twee weken weg 
moesten zijn
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precies bedoelt, maar het komt 
er waarschijnlijk op neer dat pro-
vincies met criteria kunnen ko-
men wat een veedicht gebied is 
en waar krimp nodig is.” 

Wat heeft u boeren nog meer mee 
willen geven op de thema-avond?
„Dat ze tijdig moeten nadenken 
over de toekomst. Waar willen 
zij over vijf of tien jaar staan met 
hun bedrijf? Dat is meer dan al-
leen maar een nieuwe stal ge-
bouwd willen hebben. Zie het als 
een zeilboot. Je vaart als boer een 
koers, je wilt ergens naartoe. Bij 
tegenwind of andere obstakels 
ga je anders varen. Je gaat niet je 
koers verleggen, maar je stelt je 
zeilen bij. Dat geldt voor de agra-
rische sector ook.”

veebedrijven. We weten nog niet 
precies hoe het zit en wat het één 
met het ander te maken heeft. De 
sector is er al volop mee bezig, 
maar veel zit nog niet in wetge-
ving. Dat gaat veranderen, daar 
ben ik van overtuigd. Leefbaar-
heid is de nieuwe norm. Het lijkt 
wel of leefbaarheid voor mens en 
dier met elkaar in tegenstelling 
zijn. Het moet niet zo zijn dat al-
les op de agrarische sector wordt 
afgewenteld.”

Hoezo?
„Kijk naar wat staatssecretaris 
Van Dam vorige week gezegd 
heeft over de nieuwe wet die pro-
vincies de mogelijkheid wil geven 
om de veehouderij te begrenzen. 
Hij verwacht het wetsvoorstel 
Veedichte gebieden nog voor de 
zomer naar de Tweede Kamer 
te sturen. Onduidelijk is wat hij 

worden zodat ze toegepast mo-
gen worden. Jammer. Met name 
in de pluimveehouderij. Daar is 
veel gaande. Maar de erkenning 
van innovaties moet soepeler, 
omdat het thema volksgezond-
heid steeds belangrijker wordt.”

Wat moet de sector daar mee?
„Er is veel commotie over de 
uitstoot van fijnstof door pluim-

Barneveld - Honderden 
boeren, ambtenaren en advi-
seurs kwamen maandag naar 
Barneveld voor een avond 
over ‘boeren met toekomst’, 
georganiseerd door Van 
Westreenen Adviseurs. Robert 
Kamphuis, adviseur milieu 
en ruimtelijke ontwikkeling bij 
Van Westreenen pleitte voor 
een snellere erkenning van 
innovaties.

Waarom is een snellere erken-
ning zo belangrijk?
„Er is veel gaande op het gebied 
van innovaties in de veehouderij. 
Ontwikkelaars geven daaraan 
veel geld uit. Helaas duurt het 
vaak te lang voordat stalsyste-
men en andere innovaties erkend 

‘Snellere erkenning van innovaties is gewenst’ 
Interview - Kamphuis van Van Westreenen Adviseurs over ‘boeren met toekomst’: 

Aalten
Mestvervuiling 
Waterschap Rijn en IJssel heeft 
de eigenaar Meerdink van de 
lekkende mestsilo in Aalten op-
dracht gegeven om een deel van 
de Schaarsbeek schoon te maken. 
Een deel van de mest uit de silo 
heeft zich afgezet aan de oevers 
van deze beek. In totaal moet een 
traject van ongeveer tweehon-
derd meter worden schoonge-
maakt. Op dit traject heeft zich 
in de binnenbochten een laag 
mest afgezet van ongeveer vijftig 
centimeter dik. In watermonsters 
werden sterk verhoogde fosfaat- 
en stikstofconcentraties waar-
genomen. Ook bleken de oevers 
lokaal sterk vervuild te zijn.

Barneveld
Gelders debat
Gelderse Provinciale Statenleden 
gaan in debat met inwoners over 
het Gelderse platteland op 22 
maart in het Schaffelaartheater 
in Barneveld. Thema’s zijn onder 
andere dat veel veehouderijen op 
steeds minder steun kunnen reke-
nen van omwonenden omdat die 
hinder ervaren van het boeren-
bedrijf. Onderzoeken laten een 
relatie zien tussen veehouderij en 
gezondheid. Wat kunnen veehou-
ders en overheden doen om de 
uitstoot van fijnstof te reduceren? 
Nieuwe economische functies, 
zoals toerisme en nieuwe land-
goederen, kunnen bijdragen aan 
de toekomst van het platteland. 

Hengelo/Well
Werking stikstof
Uit een proef binnen het project 
‘Microvergisting in de praktijk’ 
tussen vergiste en onvergiste 
rundveemest blijkt dat de wer-
king van stikstof van digestaat 
gemiddeld 23 procent hoger ligt 
dan bij onvergiste mest. Door de 
digestaat aan te lengen met wa-
ter stijgt de werking zelfs met 
40 procent. De proeven vonden 
plaats op De Marke in Hengelo 
(GD) en Den Eelder in Well (GD). 
Beide bedrijven hebben een 
mono‐vergistingsinstallatie. De 
onderzoekers geven wel aan dat 
er beperkingen zijn aan de toe-
passing van de resultaten door 
onder andere de beperkte opzet 
en de korte duur van de proeven.

Arnhem
Aandeel bio
Met 338 boeren en tuinders heeft 
Gelderland het grootste aantal bi-
ologische boeren van Nederland. 
Het aantal bedrijven in Gelder-
land dat zich met biologische ver-
werking en handel bezighoudt, is 
nog groter: 367 stuks. De provin-
cie Overijssel blijft daarbij achter 
met 144 biologische boeren en 
120 biologische handelsbedrij-
ven.
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