NIEUWE GENERATIE
In deze rubriek komt de nieuwe
generatie aan het woord.
Hoe kijken zij naar het bedrijf?
Wat is nodig om het bedrijf
te laten voortbestaan? Hoe
denken zij op hun beurt aan
de volgende generatie?

‘Het boeren heeft
me altijd getrokken’
Direct na afronding van zijn studie stapte Teun
Ketelaars (20) in de maatschap van zijn ouders.
Want de jonge veehouder uit Knegsel wil graag
het gecombineerde boerenbedrijf met koeien
en v
 arkens voortzetten. “Ik sta er positief in.”
Het bedrijf in Knegsel, een dorp onder de
rook van Eindhoven, bestaat al generaties
lang. In 2004 namen de ouders van Teun
het bedrijf met 35 hectare grond over
van hun vader, dat nu 110 koeien met bij
behorend jongvee en 3400 vleesvarkens
heeft. Een combinatie die je niet zo vaak
ziet. “Mijn opa begon met deze combina
tie en mijn ouders hebben dit voortgezet.”

Passie voor dieren
Teun is geboren en getogen op de boer
derij en rolde zo vanzelf in het bedrijf.
“Ik ben ermee opgegroeid. Het ‘boeren’
heeft me altijd getrokken, ik werk graag
met dieren en heb daar een passie voor.”
Na het afronden van de agrarische oplei
ding in Boxtel trad hij in 2020 toe tot de
maatschap. Teun werkt dagelijks op de
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boerderij en daarnaast nog vier ochten
den op een boerderij in de buurt. “Het
is goed om ervaring op te doen bij een
ander melkveebedrijf.”
Op z’n eigen bedrijf heeft iedereen z’n
eigen taken. “Ik houd me vooral bezig
met de koeien. We hebben een half jaar
geleden melkrobots aangeschaft. In het
opstarten en verfijnen gaat veel tijd zit
ten en dat heb ik op me genomen. Mijn
moeder checkt en voert iedere ochtend
de varkens en verzorgt de administratie
van het bedrijf. Daarnaast is ze freelance
fotograaf. Mijn vader is allround en ver
zorgt zowel de koeien als varkens.”
Dierenwelzijn en -gezondheid vindt Teun
belangrijk. “We streven naar gezonde

dieren die makkelijk oud kunnen worden.
Onze diepstrooisel ligboxen zorgen ervoor
dat de koeien er comfortabel bij liggen en
we hebben een aparte strostal voor de
transitiekoeien gebouwd, met ruimte om
de benen te strekken.” Ook investeerde
de familie in 820 zonnepanelen, waarvan
tweederde van de energie voor eigen
gebruik is en de rest aan het energie
net wordt teruggeleverd. Het jongvee
staat nu nog op een kilometer afstand
bij een andere veehouder. “We hebben
hier nu geen ruimte voor, maar willen ze
op termijn verplaatsen naar onze eigen
boerderij.”

Positief
Teun is nog jong en staat aan het begin
van zijn werkend leven. Hij vindt het
lastig de toekomst van het bedrijf in te
schatten. “Niemand weet precies wat
de toekomst ons brengt. We proberen
een gezond bedrijf te blijven, door
scherp in te kopen en door de kostprijs
te drukken en toch een goede productie
te blijven draaien. Ik sta er zelf positief in
en ga er vol voor.”

