
Resultaatgericht met duurzaamheid aan het werk 
 
“Aan de start van MIJN Duurzaamheid heb ik mijn kernwaarden 
bepaald. Wat vind ik echt belangrijk in mijn leven? Voor mij bleken 
dat waardering, respect, rechtvaardigheid en resultaat te zijn”, 
vertelt Frank Weersink. Met zijn bedrijf wil hij duurzaam werken, 
zonder dat dit ten koste gaat van het (financiële) resultaat. MIJN 
Duurzaamheid kijkt naar integrale duurzaamheid vanuit de pijlers: 
koe, boer, burger en milieu. Bij Frank bleek bij alle vier de pijlers “verliezen” het sleutelwoord. 
Bijvoorbeeld bij de koe, minder verliezen door de koeien ouder te laten worden. Bij de boer, 
door jezelf niet te verliezen door keuzes te maken die bij je passen en niet omdat iedereen 
het doet. Vanuit milieu gaat het om verliezen in de kringloop beperken en ook de burger wil 
Frank niet uit het oog verliezen: “Door je omgeving mee te laten kijken in de keuzes die je 
maakt, houd je verbinding.” 
 
Afhankelijk van energie, arbeid en grondstoffen 
Om te komen tot een duurzamere bedrijfsvoering wil Frank de balans tussen 
diergezondheid, dierwelzijn, milieu, mineralen, klimaat en burger. Als ik naar de cijfers kijk 
dan is het belangrijk om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van energie, arbeid en 
grondstoffen. De kosten van deze drie zie je vooral terug in totale energiekosten, loonwerk, 
bouwkosten en voerkosten. Met dit in het achterhoofd overweegt Frank om het roer helemaal 
om te gooien. Met zonnepanelen naar energieneutraal boeren en een veestapel die meer uit 
gras weet te halen en goed produceert onder sobere omstandigheden. 
Van plannen maken komt de melkveehouder nu in het stadium van verdere verkenning. Is 
een voorjaarskalvende veestapel een optie? Hoe kan ik de koeien nog beter het gras laten 
benutten? Moeten we alle koeien kunnen huisvesten, of kunnen groepen koeien het jaarrond 
buiten? Zijn er alternatieven op het gebied van huisvesting waardoor we goedkoper kunnen 
bouwen? Om antwoorden te vinden draait Frank nu mee in het project Amazing Grazing en 
wil hij in het buitenland kijken hoe de koeien daar produceren op een rantsoen van alleen 
gras. “Sommige maatregelen werken op het hele bedrijf door. Ik wil er achter komen hoe ik 
mijn bedrijf daarop in kan richten.” 
 
Kruisen met andere rassen 
Of het hele management gaat veranderen, moet eerst onderzocht worden. Los daarvan is de 
eerste stap naar een andere veestapel gezet. Frank: “Onze veestapel moet flexibel genoeg 
zijn om ook zonder krachtvoer goed te produceren en gezond te blijven. Op die manier ben 
ik minder afhankelijk van externe grondstoffen en ga ik verantwoord met mijn vee om. 
Daarom ben ik nu gestart om onze Holsteins te kruisen met Fleckvieh, Zweeds Roodbont en 
Brown Swiss. Ik verwacht dat door het kruisen een veestapel ontstaat die onder sobere 
omstandigheden goed kan presteren.” De melkveehouder legt hierbij de link naar een 
eventuele verschuiving naar een voorjaarskalvende veestapel: “Het vee is meer buiten 
waardoor de huisvesting een stuk eenvoudiger kan omdat je meer gebruik maakt van het 
seizoen. Dat is interessant voor de portemonnee zonder dat de koe verliest op dierwelzijn." 
 
Verscheidenheid in toepassen duurzaamheid 
Wie Frank spreekt over zijn bedrijfsontwikkeling merkt al snel dat het een doordacht verhaal 
is. De verschillende keuzes versterken elkaar en Frank weet telkens de vertaalslag te maken 
naar het beperken van verliezen. “Ik heb echt gewerkt aan MIJN eigen duurzaamheid, op 
een manier die bij mij past. Het praten met de leden van het netwerk over de keuzes die zij 
maken sterkt mij in mijn eigen keuzes. Iedereen heeft duurzaamheid op een eigen manier 
ingevuld of het nu is via een vrijloopstal, energiebesparingen of biologisch boeren. De 
verscheidenheid is groot doordat de keuzes gestuurd worden door verschillen tussen 
mensen en de situatie waarin zij boeren.” 
 



 
 


