Melkveebedrijf ‘De Tweesprong’ & ‘De Sikkert’ zachtfruit
Sinds 2011 zit Aart van Wijk met
zijn ouders officieel in maatschap
Melkveebedrijf ‘De Tweesprong’.
Daarnaast heeft hij sinds 2008 een
eenmanszaak ‘De Sikkert
zachtfruit’.

Melkveebedrijf De Tweesprong
We melken 100 koeien en 42 stuks
jongvee. Dat is op zich erg weinig
jongvee. Het doel is ook om dit zo
te houden door met duurzame
koeien en lange levensduur de 1
miljoen quotum vol te melken,
voor een zo laag mogelijke kostprijs, op zo min mogelijk land. Op dit moment in 2012 op
34 ha gras en 8 ha mais. We hebben al 13 koeien die de 100.000 liter in hun levensjaren
gehaald hebben. Dit bewijst duurzaamheid en kwaliteit van goeie koeien, die geen
topliters per jaar geven, maar lang meegaan. Aart fokt nu ook op duurzaamheid en hoog
eiwit en geen koeien van 12.000 liter per jaar maar een gemiddelde van 9500-10.000
liter melk.
De bedoeling is om in 2016 het bedrijf te vernieuwen en te verbeteren voor mens en
dier. We willen een stal bouwen voor 165 melkgevende koeien, met diepstrooisel
zandboxen. In de huidige stal willen we grote strohokken maken voor de kalfkoeien,
droge koeien en drachtige vaarzen. Daar is plaats voor ongeveer 25 koeien. Het bedrijf
groeit dan naar 190 melkkoeien en 75 stuks jongvee. De bedoeling is om het bedrijf een
gezinsbedrijf te laten. Er komt automatisering in de vorm van 3 melkrobots met
melkmeting om een zieke koe met koorts of slepende melkziekte sneller op te sporen.
Ook komt een ovalert systeem ter controle om tochtige koeien sneller te zien en geen
koeien te missen zodat de tussenkalftijd korter wordt. Kortom, het wordt een modern
bedrijf met een hoge gezondheidstatus voor de koeien en een super leef- en
woonomgeving voor de koeien. Al dit werk moet met 1 persoon te doen zijn.

De Sikkert zachtfruit
De Sikkert zachtfruit is de eenmanszaak van Aart van Wijk. In 2008 ben ik gestart met
het huren van 2ha zachtfruit. In 2009 is daar 2,5ha bijgekomen aan pachtgrond en is
1,5ha bestaand fruitbedrijf gekocht. Nu in 2012 telen we op 4,5 ha zachtfruit. De kracht
van het bedrijf is dat we voor 95% het werk doen met jeugd. De snoei overkappen en de
pluk doen zij. We telen 2,5 ha rode bessen waarvan 1,5 ha voor de bewaring in ulo
cellen. Bessen die in augustus geplukt worden kunnen rond de kerst en tot en met eind
april/begin mei gekoeld worden en dan voor hogere prijzen verkocht worden. We hebben
nu al 4 jaar op rij als één van de laatste bedrijven Hollandse bessen gehad. Dit vraagt
wel extra arbeid en teelttechniek, door het overkappen van de bessen, zodat ze niet
natregenen, en korter snoeien voor een open struik. De andere 1ha is van een
productiever ras, dat ook 2 weken eerder rijp is dan de rest van de bessen. Deze plukken
we in de zomer direct voor de verse markt.

Daarnaast telen we 1,25 ha frambozen. Drie rassen: Brilliance, Octavia en Kwanza. Door
bepaalde snoeimethoden kunnen we van begin juni tot half november frambozen
plukken. We hebben 0,75 ha bramen van een heel laat ras, waarvan we vanaf begin
augustus tot eind oktober bramen plukken. Een tunnel met kruisbessen van 1000m2
voor speciale markt kruisbessen. Dit is een speciaal soort fruit, wat maar weinig mensen
kennen. We telen grote rode kruisbessen met doorns, dat zijn de lekkerste. We hebben
plannen om in 2015 9ha grond bij te kopen, waarvan al 5ha rode bessen is aangeplant.
De anderen 4ha willen we in 2018 inplanten als de pacht van de 2,5ha in de herfst van
2018 vervalt.
Zo gaan we in de toekomst 10,5 ha zachtfruit telen, 7ha rode bessen, 0,5 ha
kruisbessen, 1,25 ha bramen en 2,75 ha frambozen. Al dit fruit wordt afgezet bij the
Greenery, die de hoogst haalbare middenprijs voor zachtfruit heeft. De verse bessen
worden voor 60% zelf afgezet door eigen handel.
Al dit teeltwerk is haalbaar door 1 vaste medewerker en een paar scholieren. De pluk zal
in de toekomst nog steeds zoveel mogelijk door jeugd gebeuren. Wel is in het
ondernemersplan berekend dat plukkosten hoger zijn (kosten van Polen), zodat het
bedrijf altijd financieel gezond blijft. Daarom gaan we vol goede moed de uitdaging aan
om over 6jr een zachtfruit bedrijf van 10,5 ha te hebben en een melkveebedrijf
van 1,9miljoen liter melk.

