
 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van 

de ontwikkelingen volgens ons bedrijfsplan in 

Roemenië. Ook vertellen wij over ons dagelijks

Roemenië.  

 

Bouwlocatie 

De eigendomsoverdracht van de grond in Bucium 

is bijna afgerond, waarna het kan worden 

samengevoegd tot één blok en begonnen wordt 

met de PUZ, “certificat de urbanism

bestemmingswijziging van de grond, 

bouwvergunning etc. In samenwerking met Vetvice 

uit Nederland hebben we een stal ontworpen v

150 melkkoeien met het oog op uitbreiding naar 

600 melkkoeien. Om een idee te krijgen van de 

Nederlandse maatstaven van dierenwelzijn, 

koeverkeer, zand in de boxen en hoe te scheiden 

van de mest, hebben we diverse bedrijven bezocht 

in Nederland met onze Roemeense architect. 

Achteraf een heel effectief bezoek, want deze 

kennis is niet aanwezig in Roemenië

als architect zonder kennis en ervari

ontwerp maken? 

Bedrijfsbezoek NL met RO architect  

 

 

Akkerbouw 
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met onze Roemeense architect. 
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De maïs is gezaaid, 100 ha

korrelmaïs. De graangewa

staan er goed bij, vooral gezien 

grond (onbewerkte grond

5.0 is en we naar de 6.0/6.5 willen

gestrooid om de PH te verhogen, 

toekomst luzerne te kunnen verbouwen

Kalk strooien 

Maïs zaaien 

De afgelopen tijd hebben we voldoende neerslag 

gehad en momenteel is 

dus schiet de plant de grond uit.

 

0 ha, een gedeelte silo- en 

De graangewassen zijn gespoten en 

goed bij, vooral gezien het niveau van de 

grond (onbewerkte grond). Omdat de PH rond de 

5.0 is en we naar de 6.0/6.5 willen, hebben we kalk 

om de PH te verhogen, ook om in de 

kunnen verbouwen. 

 

 

De afgelopen tijd hebben we voldoende neerslag 

 het overdag 30 graden, 

de grond uit. 



 

Maïs 21.06.2013 

Voor 15 mei moest de APIA worden ingediend, de 

Roemeense instantie voor ha-toeslagen. Vanwege 

de vele kleine percelen in dit gebied 

verschillende Roemenen heel wat afgezweet in 

kleine hokjes, met kleine bureautjes, oude 

computers, veel papieren, stempels en 

handtekeningen en geduld… maar u

resultaat 200 ha voor SC Frylapte SRL 

Triticale 

Afgelopen week hebben we van natuurland hooi 

kunnen maken, de natuur is ongeloo

in de bergen, vogeltjes fluiten en een adelaar 

cirkelt boven ons. De percelen variëren

ha (zie foto) tot 10 ha. Om goodwill te kweke

maaien we ook voor mensen uit het dorp, wat 

 

Voor 15 mei moest de APIA worden ingediend, de 

toeslagen. Vanwege 

t gebied is er door 

verschillende Roemenen heel wat afgezweet in 

met kleine bureautjes, oude 

, stempels en 

maar uiteindelijk het 

voor SC Frylapte SRL in de APIA. 

 

we van natuurland hooi 

de natuur is ongelooflijk, sneeuw 

in de bergen, vogeltjes fluiten en een adelaar 

variëren van 0.10 

Om goodwill te kweken 

maaien we ook voor mensen uit het dorp, wat 

voorheen met de ‘seine’ 

dorpsbewoners zijn de hele week druk met het 

binnenhalen van het hooi met paar

dan is het wel gemakkelijk dat Frylapte even 

handje helpt! Toch is de beleving groot, dit is 

onze eerste voorraad ruwvoer.

0.10 ha 

Balenpers 

Tevreden eindresultaat! 

 werd gemaaid. De 

dorpsbewoners zijn de hele week druk met het 

binnenhalen van het hooi met paard en wagen, 

dan is het wel gemakkelijk dat Frylapte even een 

is de beleving groot, dit is 

onze eerste voorraad ruwvoer. 

 

 

 



 

Vanaf de start zijn we bezig geweest een stal aan 

de rand van het dorp te kopen, uiteindelijk 

hebben we een huurovereenkomst getekend 

hebben eindelijk ons EIGEN plekje. 

het ook nog mogelijk hier jongvee op te fokken, 

met een paar beestjes wordt de droom toch 

aardig compleet. 

Huurlocatie 

Loonwerk 

Voor Hempflax uit Oude-Pekela hebben we 120 ha 

grond bewerkt en hennep ingezaaid

Hempflax gaat de aanvoer van vezel vanuit 

Roemenië opzetten, waarna het product 

verwerkt wordt in Nederland. 

 

Hennep inzaaien in Sebes 
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met een paar beestjes wordt de droom toch 

Pekela hebben we 120 ha 

gezaaid in Sebes. 
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Personeel 

Per 15 mei is Alexandra Jiga

gekomen. Alexandra is vanaf de start betrokken bij 

Frylapte en is het eerste aanspreekpunt. Vanwege 

de bureaucratische werkwijze in RO, is dit voor ons 

een aanwinst. In de volgende nieuwsbrief stelt zij 

zich kort voor. Daarnaast is Silvio begonnen als 

trekkerchauffeur, hij is 20 jaar en studeer

landbouw in Sibiu. We leiden hem op

alvast een contract, zodat hij in ons bedrijf kan 

groeien. 

Privé 

Naast zakelijk is het minsten

het privé goed gaat. Tymen is eind mei één jaar 

geworden en hij krijgt er in septembe

broertje of zusje bij. Een echte

maakt het ook weer bijzonder. We zijn verhuisd 

van Beclean naar Hurez, een huis met grote 

boomgaard. Dus genoeg ruimte voor uitbreiding

en gasten! 

 

Koe+box+ha 

In de volgende nieuwsbrief komen we met ons 

nieuwe concept, leasekoe+box+ha.

deel te nemen in het melkveebedrijf 

persoonlijk betrokken te worden

over de dagelijkse bedrijfsvoering.

worden voor je gemolken, en toch ben je boer

Mocht je alvast meer willen weten

contact op via email: paula

 

La revedere, Paulus, Paula en Tymen

Per 15 mei is Alexandra Jiga bij ons in dienst 

Alexandra is vanaf de start betrokken bij 

e en is het eerste aanspreekpunt. Vanwege 

de bureaucratische werkwijze in RO, is dit voor ons 

In de volgende nieuwsbrief stelt zij 

Daarnaast is Silvio begonnen als 

trekkerchauffeur, hij is 20 jaar en studeert 

We leiden hem op bieden hem 

alvast een contract, zodat hij in ons bedrijf kan 

minstens zo belangrijker dat 

Tymen is eind mei één jaar 

hij krijgt er in september een 

Een echte verrassing en dat 

maakt het ook weer bijzonder. We zijn verhuisd 

van Beclean naar Hurez, een huis met grote 

Dus genoeg ruimte voor uitbreiding… 

In de volgende nieuwsbrief komen we met ons 

koe+box+ha. De manier om 

melkveebedrijf Frylapte, 

betrokken te worden, zonder de zorg 

de dagelijkse bedrijfsvoering. De koeien 

gemolken, en toch ben je boer! 

willen weten, neem dan 

aula.bos@frylapte.com.  

Paulus, Paula en Tymen 

 


