
D U U R Z A A M  B O E R  B L I J V E N  I N  M I D D E N - D E L F L A N D  

Peter: “Corine is van vijf meiden. Ik heb een broer en die is in 
het ouderbedrijf gegaan. En ik dus met m’n schoonouders. 
Vijftien jaar zijn we in maatschap geweest. Het was een 
afmelkbedrijf, door omstandigheden was dat zo gegroeid. Ik 
ben toen ook wat jongvee gaan fokken, vind ik wel zo leuk.” 
Corine: “Een andere boer verkoopt namelijk nooit z’n beste 
koeien.”
Peter: “Ik probeer een zo efficiënt mogelijke koe te fokken, 
een robuuste koe die goed melk geeft met goede gehaltes.”
Corine: “Én die sterk op zijn benen staat, én een goede 
vruchtbaarheid heeft. Er komt meer bij kijken dan alleen 
melk.”
Peter: “De vrijheid en zo goed mogelijk de beesten 
verzorgen, dat is toch het leukst. En zo efficiënt mogelijk 
melk produceren. Tien, vijftien jaar geleden was het streven 
om van 7 naar 9 duizend liter te gaan. Dat is goed gelukt. 
Met goede gehaltes: ik zit rond 4,50 vet en 3,65 eiwit. We 
hebben nu 90 melkkoeien en 35 stuks jongvee. Ik probeer zo 
lang mogelijk met een koe te doen. Ze hebben een vrij hoge 
leeftijd, 5 jaar en 8 maanden. En een productie bij afvoer van 
rond de 50 duizend kilo. We doen ook weidegang: als het  
half april is en het is mooi weer, dan staan ze voor de deur  
te dringen om naar buiten te gaan.”

Corine: “Het is niet zozeer een vak als wel een roeping. Toen 
hij heel klein was, wilde hij al boer worden: oude kleren aan 
en naar buiten. Als je dat niet in je hebt, dan houd je het 
niet vol. Ik wilde liever in het dorp gaan wonen, wat van de 
wereld zien. Ik vond dat het altijd veel tijd kostte en hoefde 
niet per se met een boer te trouwen. Maar nu wil ik niks 
anders meer. Ik sta ook voor de klas, maar dit is toch wel 
meer je leven. Ik doe vaker de boekhouding en de kalfjes 
en hij de koeien, maar we proberen het wel echt samen te 
doen.”

Peter & Corine Zeeuw
• Wonen met vier kinderen in Maasland
• Doen mee sinds 2008 en dachten toen over  

de toekomst: van 7 naar 9 duizend liter
• Hebben nu 90 melkkoeien, 35 stuks jongvee  

en een melktap

“Boer zijn is niet 
zozeer een vak  

als wel  
een roeping”

Kringloopboeren 
aan het woord

Vijfendertig van de vijftig melkveehouders van 
Midden-Delfland doen mee aan het

kringloopboerenprogramma.
Wie zijn zij? Hoe stonden zij in hun

bedrijf toen ze aan het programma begonnen?




