
Johan Verstegen, 32 jaar jong, wist als kind al dat hij boer wilde worden. Samen met zijn vrouw Kim Martens 
kon hij in 2013 instappen in het bedrijf van zijn schoonouders. ‘Ik ben dankbaar dat wij die mogelijkheid 
krijgen. Onze corebusiness is melk produceren. Alles wat we ernaast doen: akkerbouw, kalveren afmesten, 
natuurbeheer en mijn werk buitenshuis als voerspecialist, versterkt onze corebusiness. De behoefte aan 
werkkapitaal vult elkaar aan, de machines worden efficiënter gebruikt en de natuurgronden leveren voer, 
extra inkomen en werk op.’ 

Martens melkvee is van oudsher een gangbaar 
melkveebedrijf met natuur. ‘De visie grondgebonden 
groei hebben we de afgelopen tien jaar doorgezet. We 
zijn gegroeid in aantal koeien en hectares grond, pacht 
en natuur. Alle mest gebruiken we zelf.’ 

Alle belemmeringen en doestellingen van nu zie ik als 
uitdagingen. Ik zie de toekomst zonnig tegemoet. De 
basis is een gezonde geldstroom anders kun je niets 
ontwikkelen.’ De bedrijfsovername speelt de komende 
jaren. ‘Iedereen moet daar een goed gevoel bij hebben.’

Johan Verstegen boert samen met zijn vrouw Kim 
en schoonouders Jan en Mieke Martens aan de 
Molenveldweg. Tijdens de topklas ondernemen 
op de Hogere Agrarische School onderzocht Johan 
huurmogelijkheden van een vleeskalverenbedrijf in 
Duitsland. ‘Kim zag dat absoluut niet zitten dus dat heb ik 
stopgezet.’ Zijn schoonvader gaf hem de mogelijkheid om 
in het melkveebedrijf te stappen. Kim werkt buitenshuis. 

Natuurbeheer
Johan startte in 2012 met een fulltime baan als 
bedrijfsadviseur bij een voerfabriek en kwam in 2013 
in de maatschap. ‘We zijn toen begonnen met het 
vernieuwen van de stallen. Gebalanceerde groei is 
altijd de focus geweest.’ Ze groeiden van 70 naar 140 
melkkoeien met bijbehorende hectares grond via 
aankoop en pacht. ‘Ongeveer 20 procent is natuur. We 
zijn grondgebonden en kunnen de mest zelf plaatsen.’ 
In 2018 bouwden ze de nieuwe melkveestal en stopte 
Johan met zijn dienstverband. ‘Wel ben ik als zzp-er 
blijven werken bij een voerfabrikant. Dat is een mooie 
wisselwerking.’ 

Natuurbeheer van de Maasheggen is al van oudsher 
geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Melkveebedrijf 
Martens. ‘Natuurbeheer is een onderdeel van onze 
bedrijfsfilosofie. Jarenlang hebben we het onderhoud 
gehad, toen ging het naar een collectief en sinds dit jaar 
is het weer onder ons beheer. Wel is het een zoektocht: 
welke kant wil je op en wat is het verdienmodel? Grond is 
te duur om er niets mee te doen en moet iets toevoegen 
aan het melkveebedrijf.’ Johan verwacht in de winter 100 
arbeidsuren kwijt te zijn aan onderhoud. 

Focus
Alles staat in het teken van de melkveehouderij. 
‘Onze hoofdtak is melkveehouderij. Alles eromheen: 
de akkerbouw, het zelf afmesten van alle kalveren, 
natuurbeheer en mijn werk buiten de deur, moeten 
de hoofdtak versterken.’ De basis is het verdienmodel. 
Door de akkerbouw en natuur wordt het machinepark 
efficiënter gebruikt en de liquiditeitsbehoefte over het 
jaar vult elkaar goed aan. Het gras en hooi uit de natuur 
levert voer op en de ossen beweiden de natuurpercelen. 
‘Onze idealen zijn verdere verduurzaming en gangbaar 
boeren gecombineerd met natuur.’ Een emissiearme 
vloer, zonnepanelen, warmteterugwinning, led verlichting 
en elektrische pomp zijn al gerealiseerd. De plannen voor 
een tweede elektrische beregeningspomp liggen klaar. 

Overname
De stappen die de afgelopen tien jaar zijn gezet, zijn 
gemaakt om het bedrijf toekomstbestendig te maken. 
Johan gaat nu werken met een vast personeelslid. ‘Ook 
een mooie nieuwe uitdaging. Mijn schoonouders hebben 
altijd een goede visie gehad en wij konden vooruit met 
het bedrijf. Daar ben ik ze dankbaar voor. De volgende 
stap is nu de bedrijfsovername.’
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