| achtergrond

Berendsens Merlo

te vullen. Maar hij kan er ook mee schudden, harken en grondbewerken.

kuilen zijn vaak vier meter hoog. Een trek
ker met voorlader had ik overwogen als
ik minder koeien had, maar vanwege de
grotere veestapel wilde ik een robuustere
machine.”
Wat bij zijn keuze ook een rol speelde, was
dat hij steeds meer werk uitbesteedde aan
de loonwerker. Alleen het kleine werk en
maaien, schudden en harken doet
Berendsen nog zelf. Om zijn machinepark
te kunnen inperken tot slechts één trekker
en verreiker, koos Berendsen voor een ver
reiker met hefinrichting en een aftakas.

Tekst: Wilbert Beerling – Foto Henk Beunk

Demomachine

tot 160 stuks en er kwam een voermeng
wagen op het bedrijf. Berendsen had toen
drie trekkers waarvan één met voorlader.
Die gebruikte hij om de voermengwagen te
vullen. Berendsen: “De trekker was oud en

“Met een demomachine laadde ik onze
toenmalige 16-kuubs voermengwagen. Ik
koppelde de voermengwagen aan, mengde
het rantsoen en draaide het voor het voer
hek. Dat lukte. Dus ruilde ik twee trekkers
in en ging ik verder met de Multifarmer en
één trekker”, vervolgt Berendsen.

Meer dan alleen een verreiker
Arjan Berendsen gebruikt dagelijks een verreiker om zijn voermengwagen

D

ankzij een melkmaatschap maak
te het melkveebedrijf van Arjan
Berendsen in Halle in de
Achterhoek vanaf 2005 een groeispurt door.
Het aantal melkkoeien verdubbelde bijna
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nadat de koppelingsplaten voor de tweede
keer in enkele jaren vervangen moesten
worden, ben ik me gaan oriënteren op een
verreiker of shovel. Een shovel viel af met
het oog op de beperkte hefhoogte. Onze

Na verloop van tijd kocht hij echter een
grotere voermengwagen van 24 kuub
gekocht. En als deze wagen volledig geladen
was, kon de Merlo hem niet rond krijgen.
En dus was Berendsen genoodzaakt om er
toch weer een trekker bij te kopen.

Eenvoudig werk
Eén van zijn twee trekkers komt vrijwel
alleen uit de schuur tijdens arbeidspieken.
De melkveehouder gebruikt de Multifarmer
ook om te schudden en te harken en tevens
voor eenvoudig werk op het land. “Ik heb
er ook wel eens een cultivator achter gehad
voor de maisstoppelbewerking en ook een
drie meter brede eg. Dat gaat prima.”
Qua vermogen is Berendsen dik tevreden.
“De Multifarmer doet gevoelsmatig niet
onder voor onze John Deere 6510.” En er
is nog iets waarover hij zeer te spreken is:
“Het zicht op de hefstangen en trekhaak is
beter dan bij onze trekkers. Daardoor is het

aankoppelen van machines met de Merlo
niet moeilijker dan met een trekker. Toen
we de Merlo kochten, hebben we wel direct
een camera laten monteren. Maar die
gebruik ik eigenlijk nooit.” Berendsen over
weegt in de toekomst een voermengwagen
met stationaire motor te kopen, dan kan
hij het werk zeker rond zetten met één
trekker.

Maatschap Berendsen
Arjan Berendsen melkt 160 koeien en levert
bijna anderhalf miljoen kg melk. Samen met
zijn vader zet hij het werk rond. De jongveeopfok besteden ze uit. In 2009 bouwde
Berendsen een nieuwe ligboxenstal met
carrousel. Drie jaar terug kocht hij de Merlo
Multifarmer met hefinrichting. Die heeft
inmiddels 1.500 uur op de klok.
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