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Bedrijfsgegevens

Bessel (58) en Beppie (61) de Wild 

houden in het Gelderse Putten 

een kleine 35 melkkoeien. Die 

dieren behaalden afgelopen jaar 

een economisch jaarresultaat van 

2.860 euro en dat resulteerde in 

een tiende plaats in de Neder-

landse MPR-jaarstatistieken. De 

gemiddelde leeftijd van de dieren 

van De Wild is met 5 jaar en 10 

maanden ook erg hoog. De afge-

voerde dieren realiseerden een 

levensproductie van ruim 66.000 

kilo melk.
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Sinds enkele weken ligt er een nieuw, geïsoleerd dak op de stal van De Wild. De topproductie haalden de koeien onder een golfplaten dak.

de wei. In de stalperiode zet De Wild 
kuilblokken op de voergang als ver-
vanging van het weidegras. Daarvan 
mogen de koeien dan onbeperkt vre-
ten. De rest van het rantsoen blijft ’s 
winters ongeveer gelijk aan de zomer.
Bij het inkuilen beschikt De Wild over 
de luxe van een behulpzame buur-
man, die heel flexibel inzetbaar is. 
„Wanneer ik denk dat de snede gras 
droog genoeg is, maar mijn buurman 
eigenlijk pas de dag erna zou komen 
helpen inkuilen, hoef ik maar te bel-
len en hij staat hier op de stoep. Zo 
heb ik nooit een te droge of te natte 
kuil. Dat is een groot verschil met een 
standaard loonwerker. Daar kom je 
gewoon achter in de rij.”

Nog volop ambitie
Ondanks de beperkte schaal en het 
feit dat er geen opvolger is, heeft De 
Wild nog volop ambitie om het bedrijf 
voort te zetten. Volgend jaar stopt hij 
echter wel met de varkenstak. Hij 
houdt nu nog 300 vleesvarkens, maar 
doet mee met de stoppersregeling. De 
koeien blijven. 
„Als mijn gezondheid het toelaat, ga 
ik nog minstens tien jaar door. Waar-
om zou ik ermee stoppen? Ik denk dat 
ik juist door deze schaal mijn werk-
zaamheden lang vol kan blijven hou-
den.”
Enkele weken geleden is het asbest 
van het dak van de stal verwijderd 
en ligt er een nieuw, geïsoleerd dak 
op. Wellicht zit er daarmee volgend 
jaar nog wel een hogere klassering 
in. Zonder de monsternames in juni, 
juli en augustus – waarbij de koeien 
minder produceerden als gevolg van 
de hitte – zou het EJR van de dieren 
van De Wild dit jaar immers al boven 
de 3.200 liggen.

doorvragen toch niet helemaal het ge-
val. Beppie: „Dat zorgende zit er bij 
Bessel ook in. Zijn moeder vertelde 
me eens dat Bessel de koeien kan be-
lezen. Hij ziet aan een koe wanneer 
ze ziek wordt, voordat ze daadwerke-
lijk ziek is. Als een koe coli-mastitis 
krijgt, weet hij dat al voordat er wate-
rige melk zichtbaar is.”

Exterieur geen pré
Fokkerij speelt volgens de topmelker 
wel een rol bij de totstandkoming van 
de resultaten, maar het heeft voor De 
Wild geen prioriteit. „Bij de stierkeu-
ze is voor mij kilo’s melk een belang-
rijk punt. Om het exterieur maak ik 
me zelf niet zo druk, maar Van Enge-
len KI-service zorgt met een parings-
systeem dat de juiste stier bij de juiste 
koe komt. Van Engelen schrijft de die-
ren ook in.”
Op de voergang ligt vers gras. De Wild 
doet al zolang hij weet aan zomerstal-
voedering en is daarover nog steeds 
erg enthousiast. „Toen ik begon als 
melkveehouder, hadden we weinig 
grond waarop de koeien konden gra-
zen. Het melkt nu nog steeds goed 
en het bespaart eiwitkosten. Ik denk 
dat dat ook één van de factoren is die 
bijdraagt aan de hoge melkproductie 
op dit bedrijf.  Maar ook de voervoor-
lichter – Peter van de Bosch van ABZ 
Diervoeding – die de rantsoenbereke-
ning doet, verdient credits.”
De Wild voert op de voergang in de 
zomer verder vijftien kilo maïs, vijf 
kilo bierbostel, één kilo geplette gerst 
en één kilo soja/raapmengsel. De 
veehouder voert met de hand en ge-
bruikt voor de maïs en de bierbostel 
een soort zaagselstrooier. Daarnaast 
krijgen de koeien twee à drie kilo 
krachtvoer in de melkstal en daarbij 
aanvullend tot negen kilo brok in de 
krachtvoerbox. Met deze gift liggen 
de krachtvoerkosten op 7,51 euro per 
100 kilo meetmelk en dat is lager dan 
het gemiddelde van de voerleveran-
cier, dat op 8,19 euro ligt. De dieren 
lopen van april tot november van 11 
uur ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds in 

en doet het werk graag”, zegt Bessel.
De aandacht van beide ondernemers 
voor de koeien blijkt zijn vruchten af 
te werpen. Niet alleen de productie is 
uitzonderlijk hoog, maar ook de ge-
middelde leeftijd van de melkkoeien 
is indrukwekkend. Met een gemiddel-
de van 5 jaar en 10 maanden behoort 
De Wilds veestapel ook tot een an-
dere top tien: die van veestapels met 
de hoogste leeftijd van de 25 procent 
hoogste MPR-bedrijven. De levens-
productie bij afvoer lag daarbij in 
het voorbije jaar gemiddeld op ruim 
66.000 kilo melk.
Dochters Wendy (25), Henrieke (23) 
en Rianne (21) werken alle drie in 
de zorg en ambiëren geen toekomst 
in de melkveehouderij. De appel lijkt 
daarmee in eerste instantie ver van de 
boom te vallen, maar dat blijkt na enig 

I
n het landschap springt de stal 
van Bessel (58) en Beppie (61) de 
Wild niet direct in het oog. De 
veertig jaar oude 1+1-stal biedt 
plaats aan 40 melkkoeien. Op-

vallend is wel de productie van die 
koeien, die 13.000 kilo melk per jaar 
bedraagt. Volgens Bessel de Wild liep 
het dit afgelopen jaar wel ‘uitzonder-
lijk goed’. Is de top tien-klassering 
met een economisch jaarresultaat 
van 2.860 euro een toevalstreffer? 
Niet helemaal, blijkt uit de woorden 
van Bessel de Wild. „Tien jaar geleden 
zaten we al eens bij de top honderd 
van Nederland.”

Veel aandacht per koe
De stal is sinds de bouw voor een 
groot deel hetzelfde gebleven, weet 
De Wild. „Een nieuwe stal is volgens 
mij niet per se noodzakelijk voor een 
hoge melkproductie.” De ondernemer 
heeft overigens wel plannen voor 
nieuwbouw gehad, maar toen zijn va-
der ziek werd en de nodige zorg no-
dig had, verdwenen die plannen in de 
ijskast. „Nadat mijn vader overleed, 
vonden wij onszelf te oud om nog te 
investeren in een nieuwe stal. Omdat 
we nooit grote investeringen doen, 
kunnen we rondkomen van dit aantal 
koeien.”
Een panklaar antwoord op de vraag 
wat dan wel het geheim van de hoge 
melkproductie is, heeft de melkvee-
houder niet. „Ik denk dat het een 
combinatie van factoren is”, zegt hij. 
„Maar het feit dat dit een kleinschalig 
bedrijf met veel aandacht per dier is, 
speelt volgens mij zeker mee. We mel-
ken ongeveer 35 stuks vee en Beppie 
en ik werken beiden verder niet bui-
tenshuis. Ik zie dat collega-melkvee-
houders met een vergelijkbare schaal 
dat vaak wel doen, maar volgens mij 
kost dat in sommige gevallen meer 
dan dat het oplevert. Je kunt je koeien 
dan toch iets minder goed in de gaten 
houden.”
Ook bij Beppie zit de passie voor de 
melkveehouderij in het bloed. „Zij 
vindt de boerderij net als ik prachtig 

Dat een hypermoderne stal geen vereiste is voor een topproductie, bewijst de fami-

lie De Wild uit Putten (GD). In een jaren ’70-stal produceerden hun 35 dieren een 

rollend jaargemiddelde van ruim 13.000 kilo melk met 4,15 procent vet en 3,38 pro-

cent eiwit. Daarmee behoort de veestapel tot de top van Nederland.

Topproductie door zorg en aandacht
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