
Het melkveebedrijf van de familie Pelgom heeft 65 
melkkoeien, 30 stuks bijbehorend jongvee. Daarnaast 
hebben ze nog 30 stuks vleesvee van de rassen Angus 
en Wagyu. Het bedrijf heeft circa 55 hectare kleigrond 
in gebruik.

Sinds 1997 wordt er op dit bedrijf gewerkt aan extra 
verwaarding van eigen producten in de korte keten.
In 1997 is gestart met een ambachtelijke ijsmakerij. 
Op dit moment leveren wij ijs, ijskoffie, milkshakes, 
melk en vlees aan ruim 140 horecaklanten. Verhalen 
vertellen, producten conceptmatig verpakken, 
uitdragen en verkopen, daar zijn we goed in!

In 1998 zijn wegestart met 1 ijskar en dit hebben we 
uitgebouwd naar een bedrijf met ruim 20 ijskarren en 
foodtrucks voor evenementen en festivals op landelijk 
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VOF De Steenoven
in Hummelo niveau. Na corona de keuze gemaakt om een groot 

deel van de wagens te verkopen en alleen nog op 
aanvraag in het bedrijfsleven te werken via 
www.ijsjevande zaak.nl 

In 2021 hebben wij heel duidelijk besloten om 
weer meer bij huis te zijn en in te zetten op 
bedrijfsoptimalisatie in plaats van altijd maar meer 
te doen en harder te werken. Het is nu tijd voor ons 
gezin, onze koeien, onze grond, ons personeel, onze 
klanten en ons product. Met tijd, aandacht en zorg 
hiervoor, zien wij, zelfs met ons relatief kleine bedrijf, 
de toekomst vol vertrouwen tegemoet!
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Uitdagingen voor de toekomst
Op dit moment zien wij nog geen echte uitdagingen 
op ons pad. Wanneer uitdagingen op ons af komen, 
proberen we het zelf op te lossen! Daar worden we 
sterker en beter van!

Jaartal 2019 2020 2021 Gem ’19-’21 2021 Gem ’19-’21
Melkkoeien [-] 67 61 61 63 117 115

Jongvee [-] 34 36 37 35 57 55
Jongveebezetting [jv / 10 mk] 5,1 5,8 6,0 5,6 4,9 4,8

Weidegang melkvee [uren / jaar] 840 805 800 815 982 949
Melkproductie [kg / koe / jaar] 10.023 9.958 9.475 9.819 9.402 9.453

Melkproductie bedrijf [kg] 667.555 608.405 580.829 618.930 1.111.648 1.096.793
Vet [%] 4,65 4,71 4,80 4,72 4,52 4,52

Eiwit [%] 3,57 3,65 3,68 3,63 3,60 3,60
Intensiteit [kg melk / ha] 14.998 13.229 12.459 13.562 18.534 18.476

Areaal productiegras [ha] 37,0 37,8 38,4 37,8 48,7 48,1
Areaal natuurland [ha] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0

Areaal mais [ha] 7,5 8,2 8,2 8,0 8,7 9,2
Areaal overig [ha] 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,3
Areaal totaal [ha] 44,5 46,0 46,6 45,7 60,1 59,7

Opbrengst productiegrasland [kg ds / ha] 9.641 7.605 11.321 9.522 12.578 10.443
Opbrengst mais [kg ds / ha] 17.416 20.494 21.907 19.939 18.226 17.334

Eiwit eigen land [%] 68 69 67 68 57 57
RE-gehalte rantsoen [g / kg ds] 171 167 155 164 157 161
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