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Pierre Berntsen: ‘Je moet als starter opboksen tegen 17.0

Kleine kans vo or
Velen kennen wel iemand die met het oog op
het einde van de quotering wil starten met melken. Toch zĳn er maar incidenteel nieuwe melkers
en schatten specialisten het uiteindelĳke aantal
tussen de honderd en tweehonderd. Grond of
kapitaal, maar vooral liefhebberĳ en veel inzet
blĳken onmisbaar. Veeteelt trapt af met een serie
en bezoekt tot april zes nieuwe melkers.
tekst Florus Pellikaan

H

et in 1984 ingevoerde melkquotum heeft de
start voor nieuwe melkveehouders op z’n minst
bemoeilĳkt, zo niet onmogelĳk gemaakt. Want zonder dit dure productierecht was het afleveren van
melk boetevrĳ nu eenmaal niet mogelĳk. Lang is
door potentiële starters dan ook uitgekeken naar het
einde van het quotum. Met nog een half jaar te gaan
tot het definitieve quotumeinde staan de seinen voor
het starten van een melkveebedrĳf bĳna op groen.
Toch verwachten deskundigen geen wildgroei aan
nieuwe melkveebedrĳven. ‘Op de hele populatie
melkveehouders bezien komen starters slechts sporadisch voor’, stelt Marĳn Dekkers, sectormanager
melkveehouderĳ bĳ Rabobank Nederland. ‘En de
initiatieven waarvan we horen, zullen ook niet allemaal tot wasdom komen. Hoewel de drempel van
het quotum wegvalt, komen er nieuwe beperkingen voor terug, zowel fysiek als economisch. Denk
aan ammoniakrechten, het fosfaatplafond en de
nieuwe melkveewet. En de voormalige quotumkosten zullen voor een groot deel worden ingevuld
door hogere voer- en mestkosten.’
Directeur agrarische bedrĳven bĳ ABN AMRO Pierre
Berntsen vult aan: ‘De melkveehouderĳ is van origine een grondgebonden sector, waarbĳ gebouwen
en vooral grond voor een acceptabele prĳs worden
doorgeschoven. Maar het rendement van het totale
vermogen is laag, waardoor je veel eigen vermogen
moet inleggen voor een acceptabele exploitatie. Dat
is voor veel starters nog steeds een probleem.’

Veertig aanmeldingen melkfabrieken
Toch weten alle deskundigen voorbeelden op te
noemen van ondernemers die op dit moment starten met melkveehouderĳ. Ze variëren van gestopte
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gen 17.000 enthousiaste concurrenten op volle snelheid’

vo or gelukszoekers
melkveehouders die opnieuw starten, tot akkerbouwers of oud-adviseurs die koeien gaan melken.
‘Enerzĳds is het de liefhebberĳ voor de melkveehouderĳ, waarvoor nu eindelĳk enige ruimte is en
waar mensen met heel veel passie instappen. En
anderzĳds heeft het natuurlĳk ook te maken met
het veelbelovende perspectief in de zuivelsector.
Een hectare gras omgezet in melk levert nu eenmaal een hoger saldo op dan een hectare tarwe’,
vertelt Jaap Gielen, specialist melkvee bĳ Countus
accountants en adviseurs. Berntsen: ‘Het feit dat
mensen nadenken over het instappen in de melkveehouderĳ geeft de dynamiek aan die op dit moment in de sector zit en dat is prachtig. Na jaren
met drie procent afname van het aantal melkveebedrĳven zien we die daling nu stagneren.’
Een rondje langs de melkfabrieken brengt boven tafel dat er op dit moment circa veertig nieuwe melkveehouders zĳn die inmiddels melk leveren of lid
zĳn geworden van een zuivelfabriek. Alhoewel dit
laatste nog geen garantie is voor een daadwerkelĳke
start, verwachten deskundigen dat het uiteindelĳke
aantal nieuwe melkers in Nederland zo tussen de
honderd tot tweehonderd bedrĳven uit zal komen.
Ook in Vlaanderen zĳn er startende melkveehouders weet Isabelle De Wispelaere, bedrĳfseconomisch adviseur bĳ SBB accountants en adviseurs. ‘Al
konden starters in Vlaanderen de laatste jaren al
goedkoop aan quotum komen vanwege de regeling
bĳ eerste installatie. Sommige nieuwe melkers zĳn
daardoor al twee jaar bezig. Maar ook nu krĳgen we
verzoeken om bĳ vleesveehouders of mensen die jaren in de periferie hebben gewerkt, te brainstormen
over het opstarten van een melkveebedrĳf.’

Biologisch perspectiefvol alternatief

Na lange tĳd kunnen ondernemers met veel
passie instappen in de melkveehouderĳ

De deskundigen zĳn zeer bereid met geïnteresseerden de kansen voor de start in beeld te brengen,
maar zĳn wel een kritisch. ‘Iemand moet grond en
gebouwen hebben of een flink kapitaal. Zonder enige vorm van kapitaal is het nauwelĳks mogelĳk’,
stelt Dekkers. Vanuit dit oogpunt lĳken in het verleden gestopte melkveehouders kansrĳk. ‘Als melkveehouders zĳn gestopt, intussen van iets anders
hebben geleefd en er nu een bedrĳfsopvolger staat
te trappelen om te beginnen, dan is dat best een
goede uitgangspositie. Ten opzichte van bestaande
bedrĳven hebben deze starters geen quotumkosten
die nog enkele jaren meelopen’, aldus Dekkers.
Erik van Wĳk, senior bedrĳfsadviseur bĳ Flynth adviseurs en accountants, is ook kritisch op de kansen
voor herintreders. ‘Wĳ hebben twee van onze klanten afgeraden opnieuw te beginnen. Iemand wilde
zelfs in een dubbele grupstal gaan melken. Maar
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DEEL 1: CORNÉ EN PETRA LAUWEN
S E R I E
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Op 1 april 2015 verdwĳnt na 31 jaar het melkquotum en
dat geeft starters in de melkveehouderĳ weer een kans.
Veeteelt portretteert tot april in een serie zes startende
melkveehouders.
PE TR A

E N
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43 en 48
havo/mas en las
ĳsbergslatelers met
boerderĳwinkel
Gestart met melken:
eind juli
Huidig aantal melkkoeien: 26
Hoeveelheid grond:
43 ha
Aantal koeien in 2020:
90
Leeftĳd:
Opleiding:
Huidige baan:

N

a vĳf jaar plannen maken kalfde op
donderdag 31 juli de eerste vaars bĳ
de ĳsbergslatelers Corné en Petra Lauwen
in Breda. Het melken moest de eerste
anderhalve week met een losse melkemmer tot er vier vaarzen in productie waren en één kant van de visgraatmelkstal
kon worden gevuld. Eerst bleef de totale
melkproductie nog onder de minimale
afleverhoeveelheid van 300 liter en dus
kregen de kalveren een ruime portie verse melk. Maar binnen twee weken werd
ook voor het eerst de melktank geleegd
door DOC Kaas.

Liever geen arbeidspiek meer
Het hele proces van het opstarten van de
melkerĳ en de daarbĳ behorende problemen is intrigerend om te horen. De kans
dat een kleine hoeveelheid melk in de
tank kan aanvriezen bĳvoorbeeld of hoe
je een balans vindt in de voeding voor een
goed ureumgetal. ‘Alles is echt nieuw, ook
al heb ik vroeger op het ouderlĳk bedrĳf
tot 1994 mee koeien gemolken’, vertelt
Corné Lauwen. Voor Petra, geboren op
een gemengd bedrĳf met vleesvee, was
het nog meer een ontdekkingstocht. ‘Ik
had nog nooit gemolken, maar ik kan
zeggen dat het heel snel leert.’
Inmiddels passeren tweemaal daags 26
verse vaarzen de melkstal. ‘We zĳn erg
druk doordat ook de slaoogst nog twee
weken loopt, maar het gaat wel heel goed
en we genieten ervan. Rond 1 april hopen
we zo’n vĳftig vaarzen te melken’, ontvouwt Corné de plannen.
Het idee om te starten met melkvee dateert al van vóór 2009. ‘Toen ik van school
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Corné Lauwen: ‘Wat we in de sla hebben verdiend,
gaan we in de koeien nooit meer verdienen’

Corné en Petra Lauwen in Breda aangezet tot het starten met

Vier jaar probeerden Corné en Petra Lauwen vergunning te krĳgen om bĳ de tuinderĳ een melkveestal te bouwen.
Door aanpassing van het bestemmingsplan en later het verplicht verwerven van
ammoniakrechten werd het plan steeds
gedwarsboomd. Met de dreigende komst
van dierrechten leek de droom echt in
duigen te vallen. Lang twĳfelde Lauwen
dan ook niet toen eind vorig jaar op 2 kilometer afstand een klein melkveebedrĳf
te koop kwam. ‘Daar stond een ligboxenstal voor 55 koeien bĳ, er waren ammoniakrechten aanwezig en er was 5 hectare
grond. En daar zitten we dus nu’, vertellen Corné en Petra met gepaste trots.

melkvee. Op 1 april willen ze vĳftig koeien melken en een deel

Iedere dag kost geld

Naast sla snĳden
ook koeien melken
Een nieuwe uitdaging en meer kans op bedrĳfsopvolging hebben

van de zuivelproducten via de boerderĳwinkel afzetten.
tekst Florus Pellikaan

kwam hadden we op het ouderlĳk bedrĳf
melkkoeien en tuinbouw met augurken
en spruiten. Eigenlĳk was ik vroeger al
meer koeienboer dan tuinder’, geeft Corné aan. ‘Maar uitbreiden in koeien door
te betalen voor quotum was toen nog vrĳ
ongewoon. Ook gaf mĳn toenmalige partner niks om koeien en dus ben ik met de
slateelt begonnen. Dat was destĳds zonder resistente rassen geen gemakkelĳke
teelt en was dus een uitdaging.’
Wat begon met 5 hectare ĳsbergsla breidde Lauwen uit tot een jaarlĳkse productie
van 35 hectare met 2,5 miljoen slaplanten. ‘Doordat we hier op warme grond zitten, konden wĳ drie weken eerder sla
oogsten dan veel collega’s. Wat we in de

sla hebben verdiend, gaan we in de koeien nooit meer verdienen’, stelt Corné.
Toch is de huidige overstap welbewust gemaakt door een optelsom van uiteenlopende redenen. ‘De uitdaging in de sla
viel langzaam weg door meer concurrentie vanuit andere landen en lagere prĳzen. Ook werden we eigenlĳk te intensief
en konden we te weinig aan wisselteelt
doen. Daarnaast waren we toe aan een
meer constante arbeidsbelasting. Slateelt
is in de zomer heel intensief en in de winter heb je weinig te doen.’ Petra knikt instemmend en vult aan: ‘En onze jongste is
wel geïnteresseerd in koeien, maar niet in
de tuinbouw. Door te gaan melken wordt
de kans op bedrĳfsopvolging groter.’

Na de aankoop volgde een arbeidsintensieve periode met verbouwen, sla planten
en oogsten, koeien melken en heen en
weer rĳden tussen beide locaties. ‘Nu verhuren we dit huis nog, maar volgend jaar
willen we hier zelf gaan wonen. Bĳ de
koeien wonen is toch echt meer nodig
dan bĳ de sla’, onderkent Petra.
De Brabantse ondernemers hebben een
kleine hoeveelheid quotum gekocht en
proberen op dit moment de melkproductie te drukken. ‘Iedere dag kost door de
quotumkosten nu geld, dus het eerste
jaar is overleven en de gemiddelde productie laag houden.’
De fleckviehkalveren verraden met hun
welgestelde aanblik veel melk weg te werken. ‘We hebben voor zuiver fleckvieh
gekozen omdat we vanwege de combinatie met slateelt een sterke en arbeidsvriendelĳke koe willen hebben’, vertelt
Corné. Alle aanwezige vaarzen zĳn als
pink gekocht in Duitsland.

Twee weken geleden zĳn Corné en Petra
begonnen met een boerderĳwinkel met
onder andere binnen de regio geteelde
groenten. ‘En we willen een deel van onze
melk laten verwerken tot ĳs en zuivelproducten zoals onze eigen Overase kaas. We
zitten hier aan de rand van Breda en tĳdens de open dag zĳn er 600 bezoekers
geweest. Dus we hebben er wel vertrouwen in dat dit gaat lopen’, stelt Petra.
In de toekomst willen de ondernemers de
slateelt gaan inkrimpen tot voornamelĳk
de vroege teelten die doorgaans goed renderen. Ook is het mogelĳk om op deze
percelen dan nog mais te zaaien. En de
toekomstplannen met de melkveetak?
‘Dat hangt af van wat de sla opbrengt,
omdat zeker in het begin groeien vanuit
de opbrengsten van het melkvee lastig
zal zĳn’, vertelt Corné. ‘Maar als de
mogelĳkheden er zĳn, willen we
uitbreiden naar een arbeidsvriendelĳke melkveetak
met negentig koeien in
een nieuwe stal. Want
melkvee is ons nieuwe doel.’ l

Corné Lauwen:
‘Eigenlĳk was ik
vroeger al meer
koeienboer dan
tuinder’

Vanwege de combinatie met de slateelt is voor een sterke, zuivere fleckviehkoe gekozen
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een stal die tien jaar geleden al laag en donker was,
maakt technisch goede resultaten best lastig’, stelt
Van Wĳk. ‘Als er dan ook nog vee vanaf meerdere
bedrĳven wordt aangekocht, zie je wat melkkwaliteit en diergezondheid betreft vaak een paar moeilĳke eerst jaren aankomen. En juist in die jaren
moet geld worden verdiend. Bovendien stelt vreemd
kapitaal eisen aan de omvang en uitbreiden is voor
starters lastig.’ Van Wĳk ziet voor herstarters die
kleinschalig starten in bestaande gebouwen, mogelĳkheden bĳ een biologische bedrĳfsvoering. ‘Dat
vraagt toch wat minder schaalgrootte en er is behoefte aan biologische melk.’
Dekkers kan de kritiek op oude gebouwen van Erik
van Wĳk wel volgen. ‘Midden jaren tachtig en ook
later zĳn er varkenshouders begonnen die eerst bĳvoorbeeld gewoon metselaar waren. Ze begonnen in
oudere gebouwen, maar waren jaren later niet in de
mogelĳkheid om die te vervangen. Binnen alle bedrĳven geldt dat dé kritische momenten vervangingsinvesteringen in gebouwen en bedrĳfsovername zĳn. Dan komt het erop aan of er voldoende
vermogen in bedrĳven zit. De start is één, maar
door kunnen gaan is twee.’

Melkveehouderĳ in de genen
Bĳ de start in nieuwe gebouwen door bĳvoorbeeld
akkerbouwers speelt het probleem van oudere gebouwen niet. ‘Maar melkvee houden is een heel andere manier van leven, die wel bĳ een akkerbouwer
moet passen. Daarnaast kan het kennisniveau een
probleem zĳn. Maar er zĳn akkerbouwers die vanuit een goede financiële positie starten en het melkveebedrĳf laten runnen door een bedrĳfsleider. Die
hebben perspectief’, stelt Van Wĳk.
In Vlaanderen lĳkt op voorhand een gemakkelĳke
start als melkveehouder weggelegd voor vleesveehouders. ‘Er zĳn inderdaad vleesveehouders die het
rendement van het omlopende kapitaal in hun dieren willen vergroten en gaan melken’, vertelt De
Wispelaere. ‘Maar met alleen kĳken naar de melkprĳs ga je het niet redden. Melkveehouderĳ is een
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heel ander kennisgebied. Daarom zie je veel vleesveehouders wachten op de uitval van het vleesaanbod, waardoor de prĳzen gaan herstellen, in plaats
van te starten met melken.’
Terug nog even naar grond en kapitaal die de kans
op succes als starter vergroten. Zonder deze middelen is het avontuur niet per definitie gedoemd om
te mislukken. Gielen: ‘Ik ken een melkveehouder
die is gestart en van beide weinig had. Maar het was
wel iemand met veel affiniteit met de sector en veel
ondernemerschap. Als de nieuwe melkveewet het
toelaat, zou je zelfs grondloos kunnen starten. Wanneer je maar in staat bent om het net zo goed of
beter dan je collega’s te doen, dan zĳn er kansen.’
De andere deskundigen sluiten zich daar unaniem
bĳ aan. ‘De liefde en kennis voor het vak en het vakmanschap moeten gewoon in je genen zitten’, stelt
De Wispelaere. Berntsen vult haar aan en verwĳst
naar het recent uitgebrachte rapport ‘Nieuwe horizon voor Nederlandse zuivel’: ‘Eigenlĳk is het niet
anders dan bĳ bestaande bedrĳven. Daar zie je ook
grote verschillen tussen succesvolle en minder succesvolle groeiers.’

Prĳsschommelingen opvangen
Om de kansen van het te starten melkveebedrĳf
goed in te schatten is het volgens De Wispelaere belangrĳk om de nieuwe begrenzende factoren in
beeld te brengen. ‘Vroeger was dat het quotum,
maar nu is het voor ieder bedrĳf een andere factor,
zoals mestafzet, ruwvoeder, een goede melkafzet of
kapitaal. Deze knelpunten kunnen grote valkuilen
zĳn. Het gaat erom dat deze valkuilen bĳ elk project
bloot komen te liggen, alvorens te starten.’
De Wispelaere zet ook melkprĳsschommelingen
graag op de agenda. ‘Als met quotumbescherming
in 2009 en 2012 al twee op de vĳf jaar de melkprĳs
matig is, wat worden dan de fluctuaties zonder quotum?’ Van Wĳk valt haar bĳ: ‘En een starter heeft
meestal niet zo veel vet op de botten om die prĳsfluctuaties op te vangen. Daarnaast is het moeilĳk
inschatten wat er na 1 april gaat gebeuren. Niet alleen het quotum is weg, ook de oude toeslagrechten
verdwĳnen en nieuwe komen.’
Daarnaast is het volgens Berntsen voor starters lastig aan te haken bĳ de huidige ontwikkelingen in de
sector. ‘Als starter begin je uit stilstand en ben je
bezig met het bevestigen van je bestaansrecht. En
dan moet je ook nog opboksen tegen 17.000 enthousiaste collega’s op volle snelheid.’
Grote investeerders met veel geld ziet Marĳn Dekkers van Rabobank niet als potentiële starters.
‘Daarvoor moeten ze in de melkveehouderĳ te lang
op rendement in cash wachten. Je ziet wel wat aankoop van cultuurgrond als veilige belegging, maar
complete bedrĳven nauwelĳks. Wanneer je als investeerder vreemde arbeid per uur moet betalen,
kan dat in Nederland al snel niet uit.’
Het woord is dus aan personen met veel kennis,
kunde en vooral veel doorzettingsvermogen. ‘Hun
motivatie is zo groot dat er zeker succesverhalen
komen. En voor deze gelukzoekers kunnen we niet
anders dan heel veel bewondering hebben. Want
makkelĳk wordt het ook zonder quotum niet.’ l
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