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Met eigen inzet en tweedehandsmateriaal bouwde familie Scheper
een nieuwe stal. Het bedrijf werd gesplitst en zo is Henk sinds
anderhalf jaar melkveehouder. ‘Ik wil doorgroeien naar honderd
koeien. De vervanging is 20 procent en de werkweek 50 uur.’

L

anguit liggen de droge koeien in een
dikke laag zand. De boxen uit de
oude ligboxenstal zijn eruit gesloopt en
een ruimte van zo’n zes meter diep is
volgestort met zand, vertelt melkveehouder Henk Scheper uit Fluitenberg.
‘De droge koeien moeten zich makkelijk
kunnen bewegen en vlot kunnen opstaan. Dat houdt ze gezond.’

Ligruimte met stro
Koecomfort wordt door de melkveehouder met hoofdletters geschreven. Ook
zijn nieuw gebouwde stal is voorzien
van een grote ligruimte, nu met stro gevuld én direct naast de melkstal; speciaal voor pas gekalfde koeien en minder
valide dieren, vertelt Henk. ‘Weet je wel
dat het zo’n tien dagen duurt voordat
alle spieren en pezen van de koe na het
kalven weer op volle sterkte zijn? Met
dit systeem red je toch het leven van enkele koeien en kalveren per jaar.’
Hij wijst ook op het rubber op de dichte
vloer, de ventilator met de automatische
temperatuur-/luchtvochtigheidmeter, de
aparte groepen voor de vaarzen, koeien
en hoogcelgetaldieren, de mestschuif en

de buizen voor het voerhek. ‘Zo voelen
de koeien zich op hun gemak.’

Tweedehandsstal
Toch is de anderhalf jaar oude stal geen
toonbeeld van luxe. De familie heeft met
eigen arbeid en tweedehandsmateriaal
het hele gebouw in enkele jaren overeind gezet. De spanten lagen al jaren
achter het veld, de dakplaten zijn tweedehands en ook de melkmachine kocht
hij over van een veehouder die met de
robot ging melken. Henk moet op de
kleintjes letten. Zijn broer Wiebe boerde
al op het ouderlijk bedrijf en dus ging
Henk na de has aan het werk als buitendienstmedewerker voor Agrifirm. ‘Ik
werkte veertig uur voor de baas en daarnaast veertig uur thuis.’
Het bedrijf volgde een sterke groeistrategie en verdriedubbelde bijna in de quotumtijd. De 1,2 miljoen liter melkquotum werd verdeeld over de beide broers,
waarbij Henk iets verderop in de straat
de tweede locatie betrok. ‘Door de financiële gevolgen van de splitsing en de
bouw van de nieuwe stal zal de stal voor
90 melkkoeien zo snel als mogelijk vol

Duurzaamheid bij familie Schepers
Ouders: Hendrik (59) en Bertha (62)
Gezin: Henk (30), Deborah (29) en dochters Aisa (4), Senna (2) en Lausan (2 weken)
Quotum: 650.000 kg melk
Aantal koeien: 72
Rollend jaargemiddelde: 9418 kg melk, 4,03% vet en 3,45% eiwit (3 x daags)
Levensproductie bij afvoer: 37.413 kg melk, 4,34% vet en 3,49% eiwit
Celgetal: 160.000 cellen/ml
Tussenkalftijd: 392 dagen
Aantal hectaren: 47,7 (13,5 ha mais)
Aantal koeien met meer dan vier lactaties: 24
Aantal honderdtonners: 2 (vorige maatschap)
Krachtvoerkosten per 100 kg melk: € 4,22
Extra’s: groepsaccomodatie en Bed and Breakfast
Met de € 10.000 euro: ‘Investeer ik in aardwarmte.’

moeten om de kostprijs te drukken.’
Dat is ook de reden dat Henk drie keer
per dag melkt. ‘Ik doe het twee keer,
mijn vader één keer. Zo is het sociaal
goed in te passen en heb ik in de namiddag genoeg tijd voor mijn gezin.’ De
groeistrategie betekent ook dat Henk
nog steeds quotum blijft aankopen. Ook
nu het quotum eraf gaat? ‘Dan wordt de
grond of het vee wel duur, dat zie je nu
al. Of de melkprijs gaat naar beneden. Jij
bepaalt je bedrijfsstrategie, niet de politiek.’ En je kunt niet groeien zonder
duurzaam te ondernemen, vindt Henk.
‘Alleen dan haal je het hoogste saldo om
weer opnieuw te kunnen investeren.’

overnemen van zijn ouders die nog in de
maatschap zitten. ‘Dat zal de groei wel
iets afremmen’, realiseert hij zich. Maar
zijn plannen voor de verdere toekomst
zijn al in de maak. Het bedrijf meer intensiveren, luidt het doel. Het voeren is
al uitbesteed aan de loonwerker, zodat
Henk zich volledig op de koeien kan
richten. Hij wil honderd koeien melken
en dan samenwerken met een akkerbouwer. ‘De eerste lijntjes zijn al gelegd’,
glundert Henk. ‘De akkerbouwer kan
voor mij mais verbouwen, want daar
heb ik door de derogatie te weinig ruimte voor. Mais hoort in het rantsoen van
hoogproductieve koeien. Ik wil ze blijven geven wat ze nodig hebben.’

Samenwerken met akkerbouwer
De komende jaren zal Henk het bedrijf

Alice Booij

Melkveehouder Henk Scheper uit Fluitenberg be spaart op bouwkosten, maar niet op koecomfort

Groeien door duur zaam ondernemen
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