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Corne van Beek: ‘Ik kon hier met hetzelfde
kapitaal veel meer bereiken’

Corne van Beek
Met zijn Poolse vrouw kocht Corne van Beek een voormalig staatsbedrijf in het noorden van Polen. Ooit werd
er met veel handwerk een veestapel van 700 koeien
verzorgd, nu staat er een melkrobot voor 250 koeien.

Nooit meer weg
uit Polen
Metershoog onkruid, loshangende of gestolen dakplaten en
overal rondslingerend beton. De gebouwen die Corne van Beek

Objazda

kocht van de Poolse staat waren het aanzien niet waard. Toch
Kaatsheuvel
Polen

Aantal koeien:
Melkquotum:
Hoeveelheid grond:
Medewerkers:

200
1.600.000 kg
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5

prikkelde de uitdaging hem er het beste van te maken. Een robot
melkt inmiddels zijn koeien.
tekst Tijmen van Zessen

‘H

ier komt nieuwe erfverharding,
daar komt een hekwerk en die
oude schuren ruim ik binnenkort leeg.’
Corne van Beek (39) maakt drukke gebaren als hij aanwijst hoe de inrichting van
zijn erf eruit moet gaan zien.
Te midden van stapels golfplaten, betonroosters en bouwmatten vertelt Van
Beek over de start van zijn bedrijf in het
noorden van Polen, in de plaats Objazda.
In 2004 kocht hij één van de laatst over-

gebleven staatsbedrijven, waar sinds het
eind van het communisme nog niets
mee was gedaan. Als Nederlander was
hem dit niet gelukt, maar dankzij het
huwelijk met zijn Poolse vrouw Karolina (27) stond de Poolse staat hem toe
eigenaar te worden van wat over was
van een megabedrijf. Hij betaalde
40.000 euro voor de gebouwen.
Corne werkte hard aan de renovatie van

Van Beek investeerde
veel in renovatie

het complex, waar ooit 700 koeien gemiddeld drieduizend kilo melk per dier
produceerden. Vier bouwwerken zijn inmiddels vernieuwd. De panden zagen er
mistroostig uit. Het onkruid stond er
meters hoog, de dakplaten hingen los of
waren gestolen en overal lag puin. Zelfs
de mest zat na zestien jaar leegstand nog
in de putten.

Robotmelken in Polen
Wie begint er nu in een puinhoop als
deze? ‘Ik zag het als een uitdaging en Polen trekt me gewoon omdat het een mooi
land is. Ik wil hier nooit meer weg. In
Nederland was de grond destijds twintig
keer duurder, dus kon ik hier met hetzelfde kapitaal veel meer bereiken. Natuurlijk heb ik ook wel eens zwarte
sneeuw gezien. We moesten negen
maanden wachten op water en stroom.

Dakplaten hingen los, overal lag puin

En de bank trok op het laatste moment
zijn lening terug waarmee ik veertig
vaarzen had willen aankopen. De dieren
stonden al in quarantaine.’
Van Beek is een doorzetter en streeft ernaar om over vier jaar klaar te zijn met
de metamorfose van erf en gebouwen. In
één van de vijf schuren beschikt hij over
een houtzagerij. Van Beek benut de materialen bij zijn verbouwing.
Van Beek deed veel werk in eigen beheer,
samen met de dertien werknemers die hij
in dienst had. Hoewel arbeid in Polen relatief goedkoop is, heeft Van Beek inmiddels met acht mensen het contract beëindigd. Als tweede melkveehouder in Polen
laat hij de koeien melken door een robot.
‘De robot draait nu ruim een half jaar.
Voorheen had ik vier melkers, die allemaal verschillend molken. Het gevolg
was een groter risico op mastitis; ik had
regelmatig driespenen. Mijn ervaringen
met het Poolse personeel zijn matig. In
Polen moet je medewerkers nog steeds
dag na dag zeggen dat ze bijvoorbeeld de
ligboxen moeten bijvullen, anders staan
ze stil. Bovendien vertrekken de betere
Poolse werknemers naar het buitenland
en komen ze hier ook niet meer voor een
euro per uur.’

Mest aanvoeren is duur
Van Beek dicht zichzelf niet de rol toe
van de werkgever zoals die in Polen gebruikelijk is. ‘Vertegenwoordigers vragen mij soms ‘waar is de baas?’. Bazen
Een van de stallen voor de renovatie
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Rubbermatten, klaar voor installatie

lopen in Polen met een stropdas en horen niet te werken met dieren.’
Van Beek had in Nederland een melkveebedrijf in Kaatsheuvel. Hij verkocht het
melkquotum en heeft nu samen met
zijn broer Gerrit nog een vleesveehouderij op dezelfde locatie. Met de opbrengst
van het quotum financierde hij de emigratie naar Polen. De investeringen in
gebouwen en melkrobot verwacht hij
binnen zes jaar terug te verdienen, met
name dankzij besparing op arbeid.
Dankzij de extra informatie uit melkrobot en stappentellers zijn attentiekoeien
sneller in beeld dan voorheen. ‘Een ander voordeel is de rust die ik in de stal
ervaar, het opdrijven van koeien is verleden tijd.’ Op termijn wil de jonge ondernemer 250 koeien melken in de vijfbox
Titanrobot, momenteel zijn het er tweehonderd. Het aantal melkingen per dag
ligt op 2,7 bij een productie van 21 kilo
melk per koe. ‘Het koeverkeer verbeteren we nog en we melken nu veel oudmelkte vaarzen. Ik streef naar een productie van achtduizend kilo melk per
koe.’ De huidige 305 dagenproductie ligt
op 7650 kilo melk per koe met 4,05% vet
en 3,48% eiwit.
Het voer verbouwt Van Beek zelf. Om de
uitgemergelde grond productief te krijgen, werd het land bekalkt en bemest
met dierlijke mest. ‘Er is nog wel een tekort aan dierlijke mest in dit gebied. Er
is weinig veeteelt in de omgeving en de
afstanden zijn groot. Door kosten voor

transport is mestaanvoer relatief duur.
De opbrengst van een hectare mais ligt
op 30 tot 35 ton product en het vergt
veel investering om het land op orde te
krijgen’, tackelt Van Beek het vooroordeel dat in Polen alles goedkoop zou zijn.
Zijn bouwplan omvat naast mais de eiwitbronnen zonnebloemen en gras.

Fokken op een koe die doorzet
In totaal verstrekt Van Beek de veestapel
48,5 kilo ruwvoer (mais en gras) per dag.
Dit mengt hij met bierbostel, natte pulp,
frietafval, geplette tarwe, graszaadhooi,
krijt en zout en mineralen. Daarnaast
verstrekt Van Beek gemiddeld 3,5 kilo
krachtvoer per koe per dag in de robot.
Hij geeft 25 procent van zijn kostprijs uit
aan voer en voederwinning, met name
vanwege de hoge bewerkingskosten van
het land. ‘Als de pH-waarde van de grond
op het juiste peil zit, kan dat aandeel
fors dalen. Ik wil de productie op peil
houden met zo min mogelijk kosten.’
Niettemin zet Van Beek ’s werelds beste
genetica in om zo een sterke koe te fokken. ‘Ik wil een koe die doorzet en veel
voer op kan nemen.’
Hij maakt zijn koeien drachtig met O
Man, Shottle, Paramount, Olympic, Canvas en de Aerolinezoon Aero Beek, die
Corne fokte voor een Poolse ki. ‘Ik heb
nu nog zes stiermoeders op stal, maar
ben gestopt met het leveren van stiertjes. De Poolse fokkerijorganisaties betalen te weinig.’ l

Een stal die nagenoeg gereed is

V E E T E E LT

a u g u st u s

2

2009

47

