M E L K T O E R

Arnaud Baranger en Martine Brouwer fietsen naar
een nieuwe kĳk op de melkveehouderĳ

ten. Veeteelt volgt de fietsende melkveehouderĳspecialisten op

houders moeten we verder kĳken dan
alleen Frankrĳk of Europa.’
‘Een goed adviseur moet zich bewust
zĳn van zĳn vooroordelen’, vervolgt Arnaud de bedenkingen. ‘Een mogelĳkheid om onze vooroordelen te beperken’,
vinden beiden, ‘is ons te verdiepen in
hoe de melkveehouderĳ in andere landen werkt. Hoe bouwen ze daar de stallen, welke voersystemen gebruiken zĳ?
Ook willen we vragen stellen als: op basis van welke factoren nemen melkveehouders beslissingen en hoe regelen zĳ
de melkafzet? We kunnen pas een echt
goed advies geven als we weten hoe
melkveehouders elders op de wereld het
doen.’ Zo groeide het idee uit tot een
fietsmelktoer rond de wereld.

hun reis door de wereld van zuivelproductie.

Winst in de mens

Beter advies dankzĳ
wereldse blik
Arnaud Baranger en Martine Brouwer stappen op de fiets om

snaam

wereldwĳd melkveehouders en anderen uit de sector te ontmoe-

tekst Martine Barwegen

‘H

et is niet dat we dit een keer hebben gedroomd en deze droom
even uitvoeren’, vertellen Martine Brouwer en Arnaud Baranger. ‘We hebben
goed nagedacht over wat we met onze
wereldreis op de fiets willen bereiken.’
Het begon met het idee om er een jaartje
tussenuit te gaan en te fietsen naar de
broer van Arnaud in Hongkong. ‘Maar
dan gaan we naar huis met foto’s, waar
we verder niets mee doen. We willen de
reis graag met iedereen delen.’

zegt het tweetal. ‘Maar melk is een
groeiend handelsproduct op de wereldmarkt. Bovendien ontwikkelt de melksector in rap tempo en groeit de melkproductie in landen als China en Brazilië
snel. Voor het beste advies aan melkvee-

‘Op onze reis gaat het om de mensen.
We willen zo veel mogelĳk horen van
wat zĳ willen, hopen en geloven en hoe
ze omgaan met uitdagingen in de sector’, vertelt Martine.
Het fietsende paar zoekt naar een andere manier om melkveehouders in Frankrĳk te benaderen. Door te luisteren naar
melkveehouders over de hele wereld,
willen ze dat bereiken.

Nieuwe adviezen
Vanuit de gedachte de reis te delen,
groeide het idee om hun interesse voor
de melkveehouderĳ te combineren met
fietsen. Martine en Arnaud werken allebei als adviseur in de agrarische sector.
‘Wĳ vroegen ons af of we goed bezig zĳn
in ons vak. Geven we wel goed advies?
Wĳ geven adviezen op basis van onze
studie, werkervaring en achtergrond’,

Arnaud Baranger
Arnaud Baranger (28) is geboren en
getogen op het platteland van Seine
et Marne in Frankrĳk. Arnaud volgde
net als Martine een opleiding aan de
agrarische school en specialiseerde
zich in fokkerĳ en huisvesting.
Na zĳn studie werkte hĳ twee jaar
als staltekenaar bĳ de Chambre
d’Agriculture, een soort Kamer van
Koophandel voor 50 procent van en
voor boeren.
Daarna zette hĳ zĳn carrière voort
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als technischcommercieel
m e d e w e r ke r
in de agrarische sector bĳ
staalproducerend
bedrĳf
Arcelor Mittal.
Hĳ stopte in
augustus met
zĳn baan om samen met Martine de
laatste zaken voor de reis te regelen.
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Martine Brouwer

Martine en Arnaud
Martine Brouwer en Arnaud Baranger beginnen 17 september met hun rondreis op de ﬁets door de wereld van
zuivelproductie.
Start:
Duur:
Fietskilometers:
Aantal lekke banden:
Calorieën:
Aankomst:

17 september 2009
1 jaar
22.000
143 naar verwachting
1.500.000
Space 2010, Rennes (Fr.)

‘Er zĳn veel studies gedaan naar de melkveehouderĳ. Daarin gaat het vaak om
cĳfers en statistiek. Het ligt dan vooral
aan de visie van de lezer hoe hĳ de cĳfers
leest en of hĳ het dus wel of niet met de
studie eens is’, vindt Martine. ‘Door wereldwĳd te praten met mensen in de sector, wisselen we kennis en ervaring uit.
Juist de menselĳke factor, bĳvoorbeeld
op basis waarvan iemand keuzes maakt,
voegt wat toe aan de cĳfers.’

Martine Brouwer (29) verhuisde op
zestienjarige leeftĳd naar Frankrĳk,
Bretagne. Haar ouders verkochten het
melkveebedrĳf in de Beemster om
in Frankrĳk verder te boeren. Zĳ volgde een agrarische opleiding in Frankrĳk en specialiseerde zich in mechanisatie. Na haar stage bĳ Lely in Nederland
ging ze daar aan de slag op de afdeling
‘customer and sales support’. Na twee
jaar keerde Martine terug naar Frank-

‘Afhankelĳk van de mensen die we op
onze reis ontmoeten, komen we over
een jaar met nieuwe ideeën thuis. Wĳ
hopen dan inzicht te hebben in de wereldmarkt en in waar en hoe het beste
melk kan worden geproduceerd. Dat
kan bĳvoorbeeld op een plek zĳn waar
melkveehouders graag boeren. Of het
kan in een land zĳn dat zich economisch
ontwikkelt door realisatie van een melksector.’

Tweedehands melktanks
Het duo komt straks thuis met een berg
persoonlĳke ervaring en veel kennis

rĳk en werd
daar adviseur
bĳ een melkcontroleorganisatie.
Sinds 2009 is
ze bezig met
de voorbereiding van de
wereldreis en schrĳft ze als freelancer
teksten in de agrarische sector.

over zichzelf, maar ook met ervaringen
voor hun sponsoren.
Sponsor Charriau wil weten of er op de
wereld een plek is waar ze tweedehands
melktanks kunnen verkopen. Lely wil
graag een boek maken over de toekomst
van de melkveehouderĳ. Wellicht verzinnen ze onderweg nog meer ideeën,
maar nu eerst op reis.
Ook Veeteelt is een sponsor en doet regelmatig verslag op de website en in het
tĳdschrift. I
Volg Arnaud en Martine op de website:
www.veeteelt.nl/melktoer
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