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Bedrijfsgegevens
Maatschap Volker
Bad Nieuweschans
3 vennoten
180 stuks melkvee
100 hectare grond

Tekst en beeld: Ellen van den Manacker

“Luuk wilde
liever
melken”

hand

met de

In 1996 besloot de familie Volker hun gemengde veebedrijf te verplaatsen
van Twente naar het Groningse Bad Nieuweschans. Op het randje van Nederland maakte het bedrijf van Volker een doorstart in de melkveehouderij.
Ze kochten een aaneengesloten kavel van 68 hectare en bouwden hier een
nieuwe melkveestal op. In 1998 was het bedrijf een van de eerste die gebruik
maakte van een melkrobot. Het bedrijf groeide van 80 naar 180 koeien, die
zestien jaar lang door melkrobots werden gemolken. Sinds afgelopen oktober
niet meer. Ben (57) en opvolger Luuk (24) maakten bij het bouwen van een
nieuwe stal de keus voor een melkcarrousel in plaats van de melkrobot.
Structuur
Ben: “Ik ben altijd erg tevreden geweest over
het melken met robots, maar Luuk wilde liever
met de hand melken.”
Luuk: “Met de melkrobots miste ik een structuur in het bedrijf. We waren de hele dag in de
stal, altijd in de buurt van de melkrobot om de
restkoeien door de robot te sturen of storingen
op te lossen.”

Melkcarrousel
Luuk: “Om te kijken hoe het melken met een
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carrousel verliep, heb ik stage gelopen op een
bedrijf met 400 melkkoeien in Duitsland.”
Ben: “Ik had verwacht dat Luuk genezen
zou zijn na zijn stage in Duitsland. Hij heeft
nooit ervaren hoe het is om koeien twee keer
per dag, zeven dagen in de week met de
hand te melken. Maar Luuk kwam thuis met
hele positieve verhalen over de melkcarrousel. Dus heb ik onze melkrobottenleverancier
gevraagd om Luuk te overtuigen van de
melkrobot.”
Luuk: “De leverancier stuurde ons naar Vlaan-

deren, waar we een bedrijf bezochten met 240
melkkoeien en 4 melkrobots.”
Ben: “Het bedrijf was erg goed georganiseerd. De jonge melkveehouder had het allemaal strak voor elkaar. In ruil daarvoor was ze
wel dag en nacht in de stal aan het werk. Toen
kwam bij ons de vraag: willen wij ook de hele
dag in de stal bezig zijn?”

44-stands buitenmelker
Ben: “Het nadeel van melkrobots zijn de
storingen. Wij molken 180 koeien op drie melk-
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robots. Omdat de robotten vol zaten, moesten
storingen binnen een uur worden opgelost.
Dat is niet erg, maar er zijn weken geweest
dat ik er elke nacht uit moest.”
Luuk: “We hebben uiteindelijk gekozen voor
een 44-stands buitenmelker. Sinds half oktober
melken we onze 180 koeien twee keer per dag
in twee uur tijd. Daardoor kunnen we beter
plannen en zit er weer structuur in de dag.”

Plezier
Luuk: “Ik vond het werken met de melkrobots
heel onoverzichtelijk. Nu sta ik ’s ochtends
met veel plezier op om de koeien te melken.
Na de laatste ronde melken is het werk ook
klaar. Voorheen gingen we na het avondeten
altijd weer de stal in.
Ben: “Het voordeel van de melkrobot was dat
we minder gebonden waren aan tijd, maar
de storingen mis ik niet. Nu kunnen we ook
storing hebben, maar dat kan alleen gebeuren
in de twee uur dat we aan het melken zijn. Dat
kan dus gelijk worden opgelost.”

Automatisering
Ben: “Behalve het melken, is er in onze nieuwe stal nog steeds veel geautomatiseerd. Het
gebruiksgemak is ten opzichte van twintig jaar
geleden enorm toegenomen: de vloer waar ik
op sta te melken kan in hoogte versteld worden, de spenen worden automatisch gesprayd

en elke koe krijgt tijdens het melken zijn eigen
portie krachtvoer.”
Luuk: “Sommige dingen in de automatisering
moeten we ook simpel houden. Het voeren
doen we bijvoorbeeld met een mengwagen,
maar die scheppen we wel met de shovel vol.”

Taakverdeling
Ben: “Luuk en ik hebben geen vaste taakverdeling op het bedrijf. We pakken alles op zoals
het uitkomt.”
Luuk: “De ene keer melk ik de koeien en maakt
mijn vader de boxen schoon, de andere keer
doen we het anders. Het is maar net hoe het
uitkomt. Daar zijn wij heel makkelijk in. Op dit
moment zijn we in gesprek met een uitzendbureau over een extra kracht op het bedrijf die
een keer per dag bij ons komt melken.”
Ben: “Twee dagen in de week ben ik actief in
verschillende besturen. Op de dagen dat ik er
niet ben, neemt Luuk het hele bedrijf voor zijn
rekening.”
Luuk: “Doordat mijn vader twee dagen in de
week op pad is, leer ik ook hoe het is om in
mijn eentje het bedrijf draaiende te houden.”
Ben: “Ik vind dat Luuk dat goed doet.”

In 2015…
Luuk: “Als straks het melkquotum eraf gaat,
willen we groeien naar 300 melkkoeien.”
Ben: “Dat is natuurlijk afhankelijk van de

ontwikkeling van de wet ‘Verantwoorde Groei
Melkveehouderij’ en de ontwikkeling van de
melkprijs. Het kostenplaatje moet realistisch
zijn, anders beginnen we er niet aan.”
Luuk: “Wat betreft de overname: ik ben in
2013 in maatschap gegaan. Mijn doelstelling
is om het bedrijf nu nog tien jaar samen met
mijn vader te runnen. Ik kan nog veel leren van
de kennis van mijn vader.”

“Het nadeel van melkrobots
zijn de storingen”

Nieuwbouw

Sinds oktober 2014 zijn de melkkoeien
van maatschap Volker gehuisvest in een
nieuwe drierijige stal met een emissiearme vloer voor 200 melkkoeien. De
stal is gebouwd volgens de richtlijnen
Maatlat Duurzame Veehouderij. Met de
aanschaf van de 44-stands buitenmelker
met wachtruimte neemt maatschap Volker afscheid van de melkrobot.
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