Melkveebedrijf Hans van Rooijen
Veeteeltbedrijf Hans Van Rooijen is met 100
koeien een sympathiek en goed verzorgd
agrarisch bedrijf.
Hans heeft zichzelf het doel gesteld om een
evenwichtig bedrijf te voeren waarbij de
koeien altijd centraal staan. Het bedrijf is
sinds de start in '94 daarvoor volop in
ontwikkeling. Zo heeft Hans ruim 4 jaar
geleden de ligboxstal verbouwd, zijn grond
uitgebreid van 30 naar 52 hectaren en is
zijn aantal melkgevende koeien gestegen
van 40 naar 100 koeien. Daarnaast zijn er
zo’n 20 schapen. De verzorging van de dieren komt altijd vooraan in
zijn bedrijfsvoering. Zo gaan de koeien hier nog lekker naar buiten
en zijn er de afgelopen jaren al 9 koeien geweest die meer dan
100.000 liter melk hebben gegeven. Hans heeft ook veel aandacht
voor de kalfjes die hier wekelijks worden geboren en om deze op te
voeden tot sterke melkkoeien. Het doel voor de lange termijn is om
meer duurzaam te werk te gaan en een goede balans te hebben
tussen land en koeien, om zo dus zelfvoorzienend te kunnen
werken. ‘Boer worden is altijd mijn droom geweest en deze droom
heb ik in dit bedrijf verwezenlijkt. Het is iedere dag weer leuk om
met koeien te werken en ik geniet van alle natuur om mij heen.’
Hans is onlangs getrouwd met zijn vrouw Hanneke. Sinds begin dit
jaar is er daarom nog een neventaak op de boerderij bijgekomen:
een gezellige bed & breakfast, waar gasten tijdens hun verblijf het
echte buitenleven kunnen ervaren. De boerderij wordt gerund door
Hans, de gasten worden ontvangen door Hanneke, en samen zorgen
zij ervoor dat het bedrijf er goed verzorgd bij ligt. ‘Boer zijn is bij
ons een way of live.’
Graag vertelt Hans je alles over zijn bedrijf en over de dieren. Kom
dus vooral naar het Oogstfeest op zaterdag 26 augustus. ‘Uiteraard
ben ik dan op mijn bedrijf aanwezig om alles uit te leggen en al je
vragen te beantwoorden. Graag tot dan!’
Hans van Rooijen

