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GROENE KRINGER AAN HET WOORD

Dries Janssen is een echte koeienboer

“Wie goed op de hoogte is, 
is klaar voor de toekomst”

Na een reis door Amerika maakte Dries de klik en koos hij 
voor de landbouw. In 2015 nam hij het melkveebedrijf van zijn 
vader over. Nu is hij een echte koeienboer, die flink geïnten
siveerd heeft sinds de overname.

✒✒ LIEKE BOEKHORST
CONSULENT GROENE KRING

Dries, kan je wat meer  vertellen 
over jullie bedrijf?
Dries: “Ik heb dit bedrijf van mijn ouders 

overgenomen. Mijn vader boerde hier 
met 70 melkkoeien en bijbehorend 
jong vee. In 2013 was ik klaar met mijn 
studies in Geel. Toen bleek dat een 
master niks voor mij was, ben ik in het 
bedrijf gestapt. In 2015, na de afschaf-

fing van het melkquotum, heb ik het 
bedrijf overgenomen. Mijn vader is toen 
buitenshuis beginnen werken. De laatste 
jaren is het bedrijf flink gegroeid en sinds 
april 2015 melken we driemaal daags. 
Ik ben veel intensiever bezig met de 
koeien dan mijn vader. De productie is 
dan ook goed opgetrokken.”

Was je altijd al geïnteresseerd in 
de landbouw?
Dries: (lacht) “Eigenlijk niet. In het 
 middelbaar wilde ik altijd piloot worden, 
maar in 2009 ben ik met een studie-
groep in Amerika geweest. Daar hebben 
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we veel intensieve bedrijven bezocht. 
Dat wekte mijn interesse en toen kwam 
de klik om toch voor de landbouw te 
kiezen. Misschien omdat ik de koeien 
toch miste toen ik 14 dagen van huis weg 
was? Of misschien omdat de bedrijven 
ginds me geïnspireerd hebben? Dat kan 
ik niet precies zeggen. Wel weet ik dat 
de intensieve manier van boeren voor mij 
meer uitdaging biedt. Ik heb vervolgens 
ervoor gekozen om in Geel te gaan 
studeren.”

Blijf je op de hoogte van markt  
informatie?
Dries: “Ik voer veel bijproducten die ik 
los inkoop. Het is daarom belangrijk om 
de prijzen goed in de gaten te houden, 
zodat ik voordelig kan inkopen. Verder 
vind ik het belangrijk om op de hoogte 
te zijn van de mening van de consument 
over onze producten en de ontwikkelin-
gen bij de melkerijen. Ik lees daarom de 
vakliteratuur en hou allerlei websites in 
de gaten. Er komen hier ook geregeld 
adviseurs over de vloer die met mij mee- 
denken.”

Wat is voor jou het belang van 
marktinformatie?
Dries: “Het is belangrijk om die informa-
tie in je achterhoofd te steken en erop 
te kunnen inspelen als het zo ver is. Als 
je goed op de hoogte bent, ben je klaar 
voor de toekomst.” Dries houdt bijvoor
beeld de termijnmarkt van Chicago in 
de gaten om de trends op de sojamarkt 
te volgen. “Hier kun je zien wat de prijs-
verwachting is. Zodra de prijzen lager 
zijn, is het slim om ze voor een periode 
vast te leggen. Zo weet ik waar ik het 
komende jaar aan toe ben. Het is bijvoor-
beeld niet bij alle melkerijen toegestaan 
om bepaalde bijproducten, zoals tarwe-
gist, te voeren. Of zijn er melkerijen die 
vereisen dat de gevoerde soja ggo-vrij is. 
Het is belangrijk om de laatste informatie 
te hebben, ook al stelt jouw melkerij 

deze eisen nog niet. Zo kan je je bedrijf 
voorbereiden op de toekomst.”

Waar haal je deze informatie?
Dries: “Overal: vakliteratuur, VILT, web-
sites zoals mijnvoer.nl en de beurssite 
van Chicago. Via leveranciers en op 
studiedagen en studievergaderingen 
van Groene Kring.”

Hoe pas je die informatie toe op 
je bedrijf?
Dries: “Ik vergelijk de voerwaarde en 
de marktprijzen om mijn producten voor-
delig te kunnen inkopen. Zo vergelijk ik 
bijvoorbeeld soja en raap of tarwe en 
gerst. Bij de afweging om krachtvoerders 
of bijproducten te gebruiken, houd ik 
ook rekening met de socio-economische 
gedachtegang van de consument. Uiter-
aard kijk ik hiervoor wel op de lange 
 termijn, want veel veranderen in het rant-
soen is niet goed voor de koeien. Verder 
houd ik rekening met maatschappelijke 
eisen, bijvoorbeeld door de buren te 
informeren over de uitbreidingen op het 
bedrijf.”

Hoe heb je kennisgemaakt met 
Groene Kring?
Dries: “In Geel zat ik in de studenten-
vereniging Groene Kring Agro. Daar heb 
ik kennisgemaakt met Groene Kring. 
Nadat ik klaar was met mijn studies in 
Geel ben ik bij gewest Bree gekomen 
en daar meteen kernlid geworden.”

Wat is voor jou de belangrijkste 
troef van Groene Kring?
Dries: “Sociaal contact, vriendschap, 
leuten. Ik wil altijd graag iets mee organi-
seren en me ergens voor inzetten. Van-
daar dat ik het leuk vind om bij Groene 
Kring betrokken te zijn.”

Hoe zie je de toekomst?
Dries: “Rustig blijven groeien en ontwik-
kelen, het bedrijf continu verbeteren.” ◗

Bedrijfsprofiel
Dries is sinds 2015 zaakvoerder van 
een melkveebedrijf met 170 melkkoeien, 
100 stuks jongvee en 70 hectare grond. 
Op de grond teelt hij maïs, luzerne en 
gras, allemaal voor de eigen voeder-
winning. Dagelijks krijgt hij hulp van twee 
medewerkers en regelmatig heeft hij 
ondersteuning van zijn familie (moeder, 
vriendin, vader en broer), die daarnaast 
allemaal buitenshuis werken.

ID-kit Dries
 • Groene Kringgewest: Bree
 • Leeftijd: 26 jaar
 • Studies: Agro- en biotechnologie 

in Geel, specialisatie rundvee
 • Job: melkveehouder
 • Relatiestatus: woont samen met 

Hanne Corstjens
 • Hobby’s: op stap gaan en muziek 

maken (slagwerk)

Toekomstplannen
Dries kijkt niet te ver vooruit, want er zijn 
veel veranderingen op til. Zowel in de 
melkveehouderij als op zijn eigen bedrijf 
gaat het snel. Wel wil hij de melkstal 
uitbreiden naar 200 ligplaatsen en een 
nieuwe jongveestal bouwen.

BREE

“Ik vergelijk de voerwaarde en de marktprijzen 
om zo voor delig te kunnen inkopen.”
DRIES JANSSEN


