































































Sander Bouma in zijn stal die
is voorzien van een zelfgemaakte ’liksteenbar’ en een
ronddraaiende borstel.

Boer biedt leden Wakker Dier enkeltje China aan
Sander Bouma van melkveehouderij en ijsboerderij Margje24 uit Workum heeft zijn buik vol van dierenactivisten die kwaad
spreken over de agrarische sector en biedt ze daarom een enkele reis China aan.
WORKUM
Bouma zat vorig een paar
weken geleden vroeg op de
tractor toen hij op de radiohoorde dat volgens Wakker
Dier kippen en varkens op
steeds jongere leeftijd worden geslacht. ,,Ze hadden
onderzocht dat – omgerekend naar mensenjaren vooral kippen en varkens op
kleuterleeftijd of kinderleeftijd zouden worden geslacht
en dat de consument daardoor ongewild jonge dieren
eet. En natuurlijk krijgen de
boeren weer de zwarte piet.”
Bouma baalde zo van het in
zijn ogen tendentieuze bericht dat hij er in een half uur
tijd een boze column over
schreef, die terug is te vinden
op zijn website www.margje24.nl. ,,Als de mensen van
Wakker Dier echt zo begaan
zijn met het lot van dieren,
dan gaan ze maar naar China.
Daar is laatst een vrachtwagen gekanteld die op weg was
naar het slachthuis. Wat erin
zat? 20.000 katten! En een
groot deel daarvan was al
dood. Besteed daar eens aandacht aan in plaats van het de
Nederlandse boeren zo lastig

te maken. Ik wil ze wel een
enkele reis geven, als ze daar
dan ook blijven. Laat de boeren hier in Nederland met
rust.”
Bouma baalde enorm toen hij
het bericht op de radio hoorde: ,,Nu gaat het ons bedrijf
niet direct aan, wij zijn een
melkveehouderij. Maar de
boeren doen zo hard hun best
om aan iedereen te vertellen
wat ze doen, we zorgen goed
voor onze dieren, wij zijn
serieus met ons vak bezig. Ik
ben dag in, dag uit, bezig met
de gezondheid van mijn
dieren. Dat wordt teniet
gedaan door zo’n bericht.”
Bouma vertelt met trots en

passie over zijn eigen bedrijf
en laat graag zien wat hij
doet. In de ruime, lichte stal
staan 125 melkkoeien. Die
worden met behulp van twee
melkrobots automatisch
gemolken. Alle koeien dragen
een speciale chip die informatie doorgeeft over de activiteit van het dier, de lichaamstemperatuur. Alle gegevens
over de hoeveelheid melk,
hoe vaak een koe zich meldt
bij de robot en nog veel meer
kan Bouma aflezen op zijn
computer. De koeien hebben
een eigen ‘likbar’ en kunnen
gemasseerd worden door een
ronddraaiende borstel. De
temperaturen en activiteit

Koeien dik in het stro waar later het kalf ter wereld
komt.

van de koeien vindt hij terug
via een app op zijn smartphone. ,,Op deze manier kan ik
het bedrijf alleen runnen en
er ook nog andere dingen
naast doen.”
Zoals de ijsmakerij bijvoorbeeld. Samen met zijn vrouw
Deborah stortte hij zich vorig
jaar in een nieuw avontuur.
De naam Margje24 werd
bedacht – genoemd naar een
van de kalveren van het
bedrijf – en er werd een speciale ijsmakerij naast de stal
gebouwd. De verse melk gaat
via een rechtstreekse leiding
zo richting de ijsmakerij.
,,Daardoor hebben we echt
een exclusief product”, aldus

Koeien liggen in de loopstap ’prinsheerlijk’ op
zachte koematrassen

Bouma. ,,Wij bereiden ons ijs
met de nog warme melk, dat
maakt ons ijs zo heerlijk
romig en geeft die zachte
smaak.”
Het roomijs vormt de basis
voor vele verschillende smaken ijs. Meteen het eerste jaar
wisten vele mensen de ijsboerderij al te vinden. Vanaf
30 maart, het paasweekeinde,
gaat de ijsmakerij weer open.
,,We hopen dat we dit jaar
nog meer bezoekers krijgen.”
Plannen voor uitbreiding van
de verkoop zijn er al wel,
maar het stel wil zich eerst
richten op het perfectioneren
van het bestaande verkooppunt naast de melkstal. Ook
is het de bedoeling dat Margje24 een educatieve boerderij wordt. ,,We willen graag
groepen kinderen ontvangen.
Juist in de plattelandssteden,
zoals Workum, denken de
mensen dat ze alles wel weten over een boerderij, maar
ze komen er nooit. In de
Randstad zoekt men de boeren veel bewuster op. Dat
zouden de mensen hier ook
wel eens mogen doen.”
Nienke Vijver

