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De drie strategische 
stappen van Jan van 
Vulpen: 
1: vijf ton melk, alles zelf 
doen. 
2: 1 miljoen kilo melk, 
meer loonwerk. 
3: 1,5 ton melk verhuren, 
20 ha verkopen.

Focus op melk en de 
vaste kosten omlaag

Profiel
Bedrijf: Jan van Vulpen 
(55) heeft 100 koeien 
op 40 ha. Actief als 
kennismakelaar bij de 
Melkvee-academie. is 
lid van ‘club van boe-
ren’ met rond 1 miljoen 
kilo melk. Getrouwd 
met Joke; twee kinde-
ren, van 11 en 13.
Strategie: concentratie 
op melken, vaste kos-
ten omlaag met o.a. 
meer loonwerk.

De bedrijfsopzet bij Jan van Vulpen is typisch: 
een ligboxenstal (links achter de bomen) en 
daar omheen gedrapeerd stallen voor diver-
se groepen vee.  Foto’s:  Bernard Bonenkamp

‘W
at, een miljoen kilo melk 
per jaar? Van dit bedrijf?’’ 
Wie voor het eerst het 
melkveebedrijf van Jan 

van Vulpen in Drijber (Dr.) bezoekt en een 
standaardbeeld heeft van hoe een bedrijf met 
ruim 100 koeien eruit ziet, komt bedrogen uit. 
Geen grote ligboxenstal met dito melkstal. De 
ligboxenstal is in 1985 gebouwd, toen voor 
500.000 kilo melk. De melkstal is een oude zes-
stands open tandem. 

Nu trekt Van Vulpen jaarlijks 1 miljoen kilo 
melk uit de volledig afgeschreven stallen. Alle 
droge koeien zijn eruit gehaald, en een deel van 
het voerpad is vervangen door een extra rij 

boxen. „Die melkstal kost me niet meer dan 
€2.000 per jaar’’, zegt Van Vulpen, terwijl hij met 
een armzwaai de tandemstal toont. Overduide-
lijk afgeschreven, maar alles functioneert nog 
prima. Een melkbeurt kost Van Vulpen 2,5 uur. 
Hij melkt alleen ’s morgens; ’s middags komt een 
medewerker. ,,Dat kost me €18.000 per jaar.’’

Zes stallen om ligboxenstal heen
Van Vulpen kan zo werken door de atypische 
bedrijfsopzet. De oude ligboxenstal wordt om-
ringd door zes gebouwen. Die bieden plaats 
aan groepen jongvee en een afkalfstal. Die laat-
ste kwam ruim een jaar geleden af. Net als de 
andere gebouwen is het een superfunctioneel 

bouwwerk zonder enige poespas. Een dak bo-
ven een zandbak, meer is het niet. €15.000 
heeft het gekost. 

Nuka’s zitten de eerste vijf dagen in eenling-
boxen op poten onder een schuin afdak. Licht, 
lucht en ruimte, het is er allemaal. De afgelopen 
vijf jaar lag het sterftepercentage niet hoger 
dan 1 procent. De stierkalveren in deze stal 
groeien een kilo per dag.

Na vijf dagen schuiven de kalveren op naar 
een volgende behuizing, met melkautomaat. 
Daar blijven ze tot ze drie maanden oud 
zijn. Dan gaat het naar de andere kant 
van de ligboxenstal. „Vroeger was dit 
een oude varkensstal’’, vertelt de 


