Deelnemers netwerk Maatwerk voor Koecomfort zetten elkaar op scherp!

Stel, je loopt met bouwplannen en je bent zelfs al bezig met de bouwtekeningen om je bedrijf te
gaan uitbreiden… maar je bent er nog niet helemaal zeker van en je zou je idee wel eens willen
spiegelen aan collega’s? Wacht niet langer en nodig ze uit op je bedrijf!

Drie deelnemers van dit netwerk daagden hun collega’s uit om met goede ideeën te komen. Op 27
september stonden de bedrijven van Edward Berendsen en Gerben Colenbrander centraal. Beide
veehouders hebben concrete uitbreidingsplannen en hadden al tekeningen klaar.
De deelnemers die te gast waren op de bedrijven wisten van te voren niet wat de plannen waren van deze
veehouders. Wel kregen ze de opdracht mee om te weten te komen wat de uitgangspunten waren van de
boer; in hoeverre wil hij/zij groeien, welke bezetting is acceptabel (ligboxen en voerhek), hoe zit het met
arbeid, etc. Vervolgens werd er gebrainstormd door de bezoekers: “wat zou ik doen als het mijn stal was?”
Vaak kwamen de bezoekers tot een ander plan dan de betreffende veehouder zelf! Dat maakte ook gelijk
duidelijk dat iedereen weer andere waarden belangrijk vindt; zoals de loopafstanden, het uitzicht vanuit huis,
type voer- en melksysteem, bedrijfsgebouwen aan het huis vast of juist niet, etc.
Deze discussies zorgden ervoor dat de beide veehouders goed moesten nadenken en onderbouwen
waarom ze juist deze plannen hadden. Door het te verdedigen tegenover je collega’s moet je wel heel goed
weten waarom je het eigenlijk op deze manier wilt doen! Voor Edward en Gerben was het nuttig, ze kwamen
erachter dat de aanpak die ze in gedachten hadden, inderdaad nog niet zo gek was.

Edward Berendsen legt zijn plannen uit aan twee
andere deelnemers.
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Een aantal collega’s buigt zich over de
tekeningen van Gerben Colenbrander.

Op 18 oktober was het bedrijf van Carla Nijen Es aan de beurt. Carla had nog geen concrete ideeën over
eventuele aanbouw of nieuwbouw. De jongvee verzorging kost haar nu te veel tijd omdat het op
verschillende plekken staat in verouderde stallen. Daarnaast wordt de ligboxenstal te klein. Ze was daarom
benieuwd wat de groep voor plannen voor haar bedrijf zou maken. Ook DLV-er Jos van Het Erve
(http://www.dlvbmt.nl/) liet zijn licht schijnen over dit bedrijf en kwam met het idee van een complete
nieuwe ligboxenstal voor de melkkoeien, waarbij de oude ligboxenstal gebruikt zou kunnen worden voor
jongvee.

De collega’s kwamen met een ander idee. Op de
foto is te zien hoe een van de deelnemers
schetst hoe hij de bestaande ligboxenstal zou
uitbreiden.
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