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InItIatIef van voerleverancIer Gelre IJsselstreek Mekkerhof, 
InnovatIecentruM voor de GeItenhouderIJ

voer- en adviesorganisatie Gelre IJsselstreek, beter bekend onder de naam GIJs, lanceert een nieuw initiatief: het 

innovatiecentrum voor de melkgeitenhouderij.  het innovatiecentrum heeft de naam Mekkerhof gekregen. het bedrijf 

met een capaciteit van 1000 melkgeiten is nu in aanbouw. de officiële opening vindt naar verwachting medio 2018 

plaats.

 

Het doel van de Mekkerhof is om de concurrentiepositie van de geitenhouderij in Nederland met nieuwe kennis en inzichten 

verder te verstevigen. Door op praktijkschaal gedegen proeven te doen, vergroot het innovatiecentrum de kennis over de 

houderij en voeding van melkgeiten en lammerenopfok. “Wij vinden de geitenhouderij een mooie en boeiende sector en 

vinden dat de ondernemers in deze sector betere ondersteuning verdienen. Het is belangrijk om de sector voortdurend 

te verbeteren. Zo behouden we in Nederland de voorsprong die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Samen 

werken we zo aan een duurzame en rendabele melkgeitensector”, stelt initiatiefnemer Erik Reefhuis, directeur van GIJS. 

kennis

De kennis en inzichten die de Mekkerhof gaat ontwikkelen, zal GIJS benutten om 

het voeraanbod en het voeradvies te optimaliseren. De Mekkerhof is financieel 

onafhankelijk en zal de onderzoeksresultaten delen met geitenhouders en 

andere betrokken partijen. “Natuurlijk hebben we zelf voordeel van het werk 

van de Mekkerhof, maar we willen ook zeker in de breedte het kennisniveau 

in de sector op een hoger plan brengen”, zegt Erik Reefhuis.  Naast het 

produceren van betrouwbare statistische cijfers over de voederbehoefte van 

melkgeiten gaat het ook over de vraag welke efficiëntie kan worden bereikt 

met verschillende voeders en grondstoffen.

Imago

Bovendien wil de Mekkerhof het positieve imago van de geitenhouderij 

verder versterken. Zo kan educatie aan leerlingen van basisscholen of aan 

studiegroepen uit andere sectoren onderdeel zijn van de activiteiten. Ook komt 

er in het nieuwe innovatiecentrum in Holten een vergaderlocatie om vooral 

geiten gerelateerde zaken te delen met geitenhouders en met geïnteresseerde 

burgers. Erik: “De Mekkerhof is voor ons een belangrijke stap in het verder 

ontwikkelen van het beste voer en voedingsadvies voor een sector die dit 

in onze ogen meer dan verdient. Je kunt vinden dat zoiets collectief moet 

worden opgepakt, of zelfs door de overheid. Wij denken dat dat niet snel van 

de grond zal komen en nemen daarom zelf dit initiatief. Ja, een beetje zoals het 

spreekwoord zegt: vooruit met de geit.” 

 

GIJs en geitenhouderij

GIJS is de afkorting van Gelre IJsselstreek, de leverancier van advies en veevoer voor vooruitstrevende veehouders. Het 

bedrijf, gevestigd in het Gelderse Azewijn, timmert aan de weg met de slogan “boeren metGIJS”. GIJS richt zich op 

melkveehouders en varkenshouders in het Oosten van Nederland. Om precies te zijn: in de regio’s Achterhoek, Salland, 

Twente en de Liemers. Met de geitenactiviteiten is GIJS in het hele land actief.

In de geitenhouderij is GIJS landelijk een belangrijke speler. GIJS heeft een aantal stalnutritionisten in dienst, die 

ondernemers ondersteunen bij de keuze van het optimale rantsoen voor melkgeiten. Het innovatiecentrum Mekkerhof 

heeft tot doel om de adviezen nog beter te onderbouwen op basis van praktijkonderzoek. 
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GeItenhouder Jordy schepers: 
“professIonele GeItensector verdIent een InnovatIecentruM”

“Voor de geitenhouderij vindt er nauwelijks onderzoek plaats. Tot nog toe 

werken we vooral met informatie uit andere sectoren. Dat klopt niet”, zegt 

Jordy Schepers, geitenhouder in Laren (Gelderland). “De Mekkerhof is daarom 

een goed initiatief”, vindt hij. Samen met zijn vader, moeder en vriendin houdt 

Schepers 1.100 geiten in een moderne ‘serrestal’, een open stal met een licht 

doorlatend dak. Hij vertelt: “Geiten zijn gevoelig voor buitenlicht. In het voorjaar 

merk je dat heel goed. Als de dagen langer worden gaan de geiten meer melk 

geven.” De geitenhouder is daarom blij met de recente aanpassing van het plan 

voor de stal van de Mekkerhof. “Grotere ramen zijn niet alleen belangrijk omdat 

het publiek dan gemakkelijk naar binnen kan kijken. Voor de geiten is het beter 

dat er voldoende  daglicht in de stal valt.” De firma Schepers is al jaren trouwe 

klant bij GIJS. “ Een dergelijk onderzoekscentrum hoort bij een sector die steeds 

professioneler wordt. Als voerleverancier voor geiten heeft GIJS altijd al voorop gelopen. Het nieuwe initiatief 

voor dit innovatiecentrum past daar goed bij”, aldus de Gelderse geitenhouder. “Ik verwacht dat er op termijn 

veel nuttige kennis uit de onderzoeken  gaat komen. En dat niet alleen. Ik ben blij dat het bedrijf ook de burger bij 

de sector wil betrekken. Geiten hebben een hoge aaibaarheidsfactor. Welzijn in de stal is belangrijk. We moeten 

er voor zorgen dat de beeldvorming bij het grote publiek positief blijft.”
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GeItenhouder Gerard reIMert:
“verGelIJkend onderzoek levert nIeuwe InforMatIe”

“Goed voer is van doorslaggevend belang als het gaat om gezonde geiten”, 

stelt Gerard Reimert. Hij weet dat uit ervaring. “Een paar jaar geleden 

hadden wij veel last van clostridium. We zijn toen overgestapt op een andere 

voersamenstelling en sindsdien zijn de problemen nagenoeg verleden tijd.” 

Gerard Reimert heeft een biologische geitenhouderij met 1.300 geiten in 

Mariënheem in Overijssel. “Onze geiten hebben meer ruimte dan geiten in 

een gangbare stal. Wij streven naar voer uit de eigen regio en daardoor is 

onze keuze beperkter dan in de gangbare geitenhouderij. Dat maakt het best 

lastig. Ik verwacht dat het onderzoek in het innovatiecentrum nieuwe kennis 

gaat opleveren waar wij als biologische geitenhouders verder mee kunnen. Een 

belangrijke vraag is welk krachtvoer  je het best als aanvulling kunt gebruiken. 

Als boer probeer je natuurlijk wel eens wat uit, maar een echte vergelijking zit er 

niet in. In het innovatiecentrum is dat wel mogelijk.” Gerard Reimert is goed te 

spreken over de aanpak van het onderzoek. “In de stal is mechanische ventilatie 

geïnstalleerd. Dat is een prima zaak, want zo ben je minder weersafhankelijk 

en zijn de resultaten betrouwbaarder. Al met al verwacht ik dat het geitenvoer 

beter wordt dankzij dit onderzoek. En dat komt de sector zeker ten goede.”

Voor meer info over de Mekkerhof en het interview met Erik Reefhuis directeur van GIJS kijk op de website www.metgijs.nl
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GerrIt koop, dIerenarts unIversIteIt utrecht “aandacht voor 
vertaalslaG van onderzoeksresultaten naar praktIJk”

“Het geiten innovatiecentrum is een mooi initiatief van GIJS”, stelt Gerrit Koop, dierenarts en 
universitair docent bij de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Gerrit Koop is 
gespecialiseerd in uiergezondheid van geiten. “Goede voeding en goede huisvesting liggen 
aan de basis van diergezondheid. Praktijkgericht onderzoek om de gezondheid van geiten te 
verbeteren is relevant, want er is nog veel onbekend.” Hij is enthousiast: “De geitenhouderij 
is een kleine sector vergeleken met de rundveehouderij. Het is fantastisch dat er in deze 
kleine sector nu meer onderzoek gedaan gaat worden. In de basis is het innovatiecentrum 

een gewoon geitenbedrijf, maar met de mogelijkheid om verschillende interventies te vergelijken. Dat gaat 
waardevolle informatie opleveren, want tot nog toe bestaat het onderzoek in de Nederlandse geitenhouderij 
vooral uit het doen van waarnemingen in de praktijk, zonder ook interventies te doen.” Als onderzoeker 
heeft de dierenarts nog wel een waarschuwing. “Elk geitenbedrijf is anders. De resultaten van onderzoek op 
het geiten innovatiecentrum kunnen niet altijd één op één in de praktijk worden gebruikt. Het vertalen van de 
onderzoeksresultaten naar bruikbare kennis die is toegesneden op de unieke situatie van al die verschillende 
bedrijven is belangrijk. Een mooie taak voor de voedingsadviseurs.”

Jeanette van de ven, voorzItter lto-vakGroep GeItenhouderIJ
“helder coMMunIceren voorkoMt verkeerde beeldvorMInG”

“Meer kennis door onderzoek is een goede zaak. De geitenhouderij wordt 
steeds professioneler. Een innovatiecentrum voor de geitenhouderij bestaat 
nog niet. De Mekkerhof is daarom een mooi initiatief van GIJS.” Dat zegt 
Jeanette van de Ven, voorzitter van de LTO-vakgroep Geitenhouderij. Samen 
met haar man heeft zij in Oirschot (NB) een geitenhouderij met 1600 geiten. 
Ze zijn geen klant van GIJS, maar ze verwacht dat ook hun bedrijf baat zal 
hebben bij het innovatiecentrum: “De hele sector gaat profiteren van de nieuwe 
voerkennis die het innovatiecentrum gaat ontwikkelen.” Het stalontwerp van de 
Mekkerhof is wel een punt van aandacht, volgens Jeanette van de Ven. Ze legt 
uit waarom: “Om de proeven goed uit te kunnen voeren is een dichte stal met 
mechanische ventilatie gepland. En er zal een geautomatiseerd voersysteem 

worden geïnstalleerd. Vanuit het oogpunt van het onderzoek is deze aanpak heel logisch. Maar daaraan zit 
wel een keerzijde. Het is belangrijk om je te blijven realiseren dat de maatschappij kritisch kijkt naar de steeds 
verdergaande industrialisatie van de veehouderij. Het is daarom belangrijk om goed te communiceren over wat 
het innovatiecentrum doet, om aansluiting te houden met de sector. Dat is nog best een hele uitdaging.”

InnovatIecentra In de veehouderIJ
Van oudsher kent de Nederlandse veehouderij diverse proefboerderijen, die vaak regionaal waren georganiseerd. Ze werden 
collectief gefinancierd en maakten allemaal deel uit van de infrastructuur van Wageningen UR. Vandaag de dag is het aantal flink 
uitgedund en zijn sommige van deze bedrijven in particuliere handen. In de varkenshouderij is er het Varkens Innovatie Centrum 
(VIC) Sterksel (NB), onderdeel van Wageningen UR. Het richt zich op onderzoek voor de moderne en duurzame varkenshouderij, 
zowel binnen als buiten Nederland. 

In de melkveehouderij zijn nog drie centra actief, alle onderdeel van wageningen ur:
•	 het	Veenweiden	Innovatie	Centrum	(VIC)	in	Zegveld	(U)	voor	o.a.	melkveehouderij	in	het	veenweidegebied;
•	 het	Knowledge	Transfer	Center	De	Marke	in	Hengelo	(GLD)	voor	melkveehouderij	met	een	minimale	belasting	van	het	milieu;
•	 Dairy	Campus	 in	Leeuwarden	 (FRL)	 voor	 innovatie	en	kennisontwikkeling	 in	de	 (inter)nationale	melkveehouderij.Sommige	

regionale proefboerderijen zijn overgegaan in particuliere handen. Zo is de Waiboerhoeve in Lelystad deels in handen van 
melkveehouder Jack Koopmans, die ook in Noord-Holland, de VS en Oost-Duitsland melkveebedrijven heeft. 

•	 Schothorst	Feed	Research	te		Lelystad	ontwikkelt	nutritionele	kennis	en	implementeren	deze	samen	met	de	klanten	in	nieuwe	 
 en innovatieve diervoerconcepten.

In de pluimveehouderij is het enige innovatiecentrum van de sector, het ooit in Beekbergen (GLD) gestichte Spelderholt, in 2012 
overgenomen door fokkerij organisatie Aviagen.

In de geitenhouderij is tot nu toe geen innovatiecentrum actief. Dat verandert in 2017 met de start van de Mekkerhof. 


