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TOREnhOOg mElKgEld 
met duuRzame koeien

Walter Bosgoed uit Denekamp runt een bedrijf met een eigen verhaal en bijzondere 

resultaten. Door zijn holsteinkoeien te kruisen met jerseystieren en brownswiss-stieren,

heeft hij duurzame koeien in de stal die goed melk produceren.

Wie tussen de statige bomen over de oprij-
laan naar het klooster van denekamp rijdt, 
kan niet vermoeden dat dit ook de toe-
gangsweg is naar het bedrijf van de familie 
Bosgoed. Sinds 1968 boert de familie Bos-
goed op de boerderij die pal naast de St.-
nicolaasstichting in denekamp ligt. Vanaf 
1988 was Walter Bosgoed (46) werkzaam 
op dit bedrijf, waar zijn vader bedrijfsleider 
was. in 1995 heeft hij het bedrijf in erfpacht 
overgenomen van de stichting. 
een prachtige locatie voor een prachtig 
bedrijf met een eigen verhaal. ‘Hier wonen 
en werken is geen kunstje’, vertelt Walter. 
‘Het is een manier van leven. Wij maken 

zijn voldoende vruchtbaar, hebben een 
goede uiergezondheid en gezonde klau-
wen. Voetbaden gebruikt hij vanaf 1995 
niet meer. de koeien worden sinds een 
jaar drooggezet door ze gedurende an-
derhalve week eenmaal per dag te melken 
en vervolgens zonder antibiotica in de wei 
te laten lopen. 

goede bedrijfsresultaten
de gemaakte keuzes hebben Bosgoed 
geen windeieren gelegd. zijn koeien 
produceren veel melk met hoge ge-
halten. ‘in september ontving ik 51 cent  

keuzes die andere veehouders misschien 
niet maken. ik vind geluk in het leven be-
langrijker dan geld. met respect voor mijn 
omgeving maak ik mijn keuzes. Het geld 
komt dan vanzelf.’ 

duurzame veestapel
in 1969 is vader Bosgoed op het bedrijf 
begonnen met holsteinkoeien. door de 
invoering van de superheffing werd ervoor 
gekozen tijdelijk te kruisen met jerseystie-
ren vanwege het hoge vetpercentage van 
dit ras. Het viel op dat deze kruislingen 
lang bleven lopen op het bedrijf. 
na zijn ervaringen binnen europa en Ca-

nada besloot Walter definitief een andere 
keuze te maken voor de fokkerij op zijn 
melkveebedrijf. Hij wilde het saldo op zijn 
bedrijf verbeteren met duurzame koeien. 
in 1995 startte hij met driewegkruisingen. 
zijn holsteinkoeien werden gekruist met 
deense jerseystieren en brownswiss-stie-
ren. de jerseys voegen veel eiwit toe aan 
de resultaten. Brown swiss zorgt voor een 
hoog eiwitpercentage gecombineerd met 
goede benen en klauwen. dit ras draagt 
verder bij aan een langere levensduur van 
de koeien. 
in 2008 was Bosgoed genomineerd voor 
de CRV-duurzaamheidstrofee. zijn koeien 

Voor de drie generaties Bosgoed geldt 
dat geluk belangrijker is dan geld 

dit jaar verbouwt hij 12 hectare mais, 8 
hectare graan en de rest wordt gebruikt 
als grasland. in de stal wordt geen ge-
bruikgemaakt van een krachtvoercom-
puter. Walter stelt zelf, afhankelijk van het 
aanbod, het rantsoen samen. doordat de 
meeste koeien kort na elkaar afkalven, is 
het op de norm voeren van deze groep 
gemakkelijker. 
Walter koopt losse grondstoffen (zoals 
graan, bietenpulp, aardappelen, zonnepit-
ten, lupinen en soja) in en mengt die zelf 
met zijn negentien jaar oude voermeng-
wagen. ‘uit voerproeven op mijn bedrijf is 
gebleken dat de voederconversie van mijn 
kruislingenveestapel ongeveer veertien 
procent hoger is dan van een gemiddelde 
holsteinveestapel. dit is pure winst’, licht 
Walter toe.
in de stal liggen de koeien in het stro in de 
ligboxen.

de wetten van de natuur
Walter Bosgoed heeft gezonde, zelfred-
zame koeien. Hierdoor voelt hij zich meer 
boer dan manager. 
Financieel gaat het de familie Bosgoed ook 
goed. ‘in mijn keuzes voor het bedrijf houd 
ik rekening met de natuurwetten’, zegt Wal-
ter Bosgoed. ‘ik kies voor harmonie in mijn 
leven en voor plezier in mijn werk. Het ge-
beurt wel eens dat we met drie generaties 
in de melkput staan. dan kijk ik naar een 
van mijn zoons, Jurre van 16 en Jord van 
14 jaar, en mijn vader van 73 en voel ik me 
een tevreden en gelukkig mens.’

Regina TEn KATE

per geleverde liter melk’, licht Walter toe.  
in het voorjaar van 2012 zal er een stier van 
fokker Bosgoed ingezet worden door CRV. 
Stiermoeder Fokje 148 heeft een zoon 
van Legend voortgebracht met de naam 
Bosgoed Legende. de bloedvoering van 
Bosgoed Legende is 62% holstein, 25% 
brown swiss en 12% jersey. in haar tweede 
305 dagenlijst heeft ze 11.704 kg melk met 
4,48% vet en 3,91% eiwit geproduceerd. 

Samengesteld rantsoen 
Walter Bosgoed heeft 72 hectare grond in 
gebruik, waarvan 44 hectare in erfpacht. 

BEdRIJFSPROFIEl
Walter Bosgoed, denekamp

RoLLend JaaRgemiddeLde 
123 melkkoeien  9062 kg melk  5,07% vet   
3,93% eiwit  ejr 2672

in de StaL
gré 236, 50% hf, 25% bs, 12% mrij
V. kian, mv. Vineb
305 dgn. 9842 kg melk, 4,95% vet, 3,96% 
eiwit

gré 242, 50% hf, 25% bs, 12% mrij
V. kian, mv. Polvin
305 dgn, 11.143 kg melk, 4,77% vet, 4,08% 
eiwit

Corrie 282, 62% hf, 25% bs, 12% jer
V. Russel, mv. Vineb
305 dgn, 11.199 kg melk, 5,27% vet, 4,03% 
eiwit

Fokje 148 (v. Jublend, mv. Lemvig), stiermoeder van Bosgoed Legende

de boerderij van de familie Bosgoed ligt naast het klooster van denekamp


