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Melkveehouder in Numansdorp maakt cruciale beslissing

Beste groeiscenario bij uitstel bouw
Er is groeiperspectief voor topbedrijven. Maar,
uitstel van groei tot na de afschaffing van het
melkquotum blijkt voor de gemiddelde melkveehouder beter. Die conclusie werd getrokken
op de bijeenkomst die PPP-Agro Advies organiseerde voor haar klanten bij Henk en Nelly Westerlaken in Numansdorp.
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D

e geur van diesel in de
schuur maakt de sfeer
compleet. Tussen de zakken met zaaizaad en machines
links en rechts staan stoelen opgesteld. Melkveehouders zoeken
een plek en voelen zich merkbaar
thuis. Druk praten de boeren onderling voort over hun eigen bedrijfssituatie.
De excursie van PPP-Agro lokte zo’n 40 geïnteresseerde melkveehouders naar het melkveebedrijf van Henk en Nelly Westerlaken in Numansdorp om over de
sector en de komende jaren na te
denken en te discussiëren.

Topbedrijf
Als gevolg van de afschaffing van
de melkquotering in 2015 krijgen
prijzen voor melk en zuivel op
de wereldmarkt meer invloed op
de beslissingen van Nederlandse
melkveehouders.
„In Europa verwacht men sterkere prijsfluctuaties dan in het
verleden”, zegt Jelle Zijlstra van

p ro j ect

‘melken

Animal Sciences Group van WUR
in Lelystad. „Deze kunnen variëren van 25 tot 40 cent. Binnen de
opkomende economieën wordt
meer verdiend en daardoor meer
zuivel geconsumeerd.”
Het realiseren van groei en het
beheersen van risico’s van melkprijsschommelingen worden de
komende jaren moeilijke taken.
Het saldo en schuld per kilogram
melk bepalen sterk het liquiditeitsrisico. „Boeren moeten in
goede tijden een potje maken”,
aldus Zijlstra. „In slechte tijden is
dat dan beschikbaar om anticyclisch te investeren.”
De eerste cruciale beslissing
betreft de verbetering van het
eigen ondernemerschap. Het benutten van persoonlijke kwaliteiten is daarbij de uitdaging. Daarnaast staat groei van het bedrijf
hoog op het verlanglijstje. Hoe te
groeien is het tweede punt. Het
voorbereiden van het bedrijf op
prijsschommelingen, het vereenvoudigen van de bedrijfsorganisatie en het maken van de afweging
van personeel of automatisering
bij extra werk zijn tenslotte de
laatste drie aandachtspunten.

Naarmate de schaalvergroting doorzet wordt arbeid één van de beperkende factors. Henk Westerlaken koos voor
een automatisch voersysteem.
„Het beste perspectief voor groei
ligt bij de topbedrijven”, concludeert Zijlstra. „Uit het onderzoek
blijkt dat Nederlandse melkveehouders verwachten dat de quotumkosten de komende jaren
gaan dalen terwijl de grondkosten
gaan stijgen tot 25 procent. Het
geïnvesteerd bedrag per kilogram
melk bepaalt de haalbaarheid van
groei, maar uitstel van groei tot
na afschaffing van de quotering is
het beste scenario.”

Carrousel
Henk Westerlaken startte vorig
jaar december op zijn nieuwe

i n de n i euwe realiteit’

ASG en LEI van Wageningen UR, European Dairy Farmers en Rabobank Nederland voerden gezamenlijk
het onderzoek ‘Melken in de Nieuwe Realiteit’ uit.
De inventarisaties uit het onderzoek geven een beeld
van wat er leeft in de melkveehouderij met het oog
op de afschaffing van het melkquoteringssysteem. De
Nieuwe Realiteit is een verzamelterm voor de combinatie van veranderingen in beleid, markt en technologie die de komende tien jaren gevolgen zullen
hebben voor de bedrijfsontwikkeling op Nederlandse
melkveebedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd onder

internationale experts en Nederlandse melkveehouders. In juni 2008 is het onderzoek afgerond. Het
onderzoek heeft geleid tot de vijf cruciale strategische thema’s voor Nederlandse melkveehouders. Dit
zijn ondernemerschap, groei, prijsfluctuaties, bedrijfsorganisatie en de inzet van personeel versus automatisering. PPP-Agro Advies, een nog jong adviesbureau
van vier adviseurs uit West Nederland, gebruikt deze
thema’s in de advisering van haar relaties. De organisatie van deze themadag was één van de activiteiten,
er volgt meer.

bedrijf in Numansdorp. Hij koos
voor vooruitgang en bereidde
zich voor op de toekomst. De
slechte vooruitzichten in de Bommelerwaard door onder meer de
ontwikkeling van tuinbouw, bood
weinig toekomstperspectief voor
zijn bedrijf met 90 melkkoeien.
Op de nieuwe locatie worden 127
koeien gemolken in twee groepen. Op het blok van 70 hectare
worden naast 30 hectare gras,
tarwe, maïs en aardappelen verbouwd. „Alleen de schuur stond
er”, vertelt Westerlaken. „De rest
is nieuw.”
Vanaf de provinciale weg springen de twee grote hagelnieuwe
stallen in het oog. De ligboxenstal
van 34 bij 75 meter is bestemd
voor huisvesting van het vee. In
de stal van 20 bij 50 erachter bevinden zich de melkstal, de kalveren en de afkalfruimte. Beide stallen zijn door een open tussenstuk
verbonden met een mogelijkheid
om koeien te behandelen.
Gekozen is voor een 24-stands
carrousel draaimelkstal. „Ik zie
graag de koeien langskomen,
daarom ging mijn voorkeur niet
uit naar automatisch melken”,
zegt Westerlaken. „Met deze
melkstal ben je flexibeler in groei,
is de aanvoerstroom van koeien
constant en kun je dieren makkelijker selecteren.”
De carrousel met een capaciteit van 100 koeien per uur staat
op een verhoging, zodat het goed
schoon te houden is. De wachtruimte loopt hierdoor 90 centimeter op. „Een draaimelkstal is zo’n
30.000 tot 45.000 euro duurder ten
opzichte van een 2x12, maar qua
ruimte scheelt het niet zoveel.”
Het opdrijfsysteem werkt met
een afstandsbediening. In de opdrijfruimte kunnen maximaal 130
koeien. „Dit is het strohok voor de
dragende dames”, wijst Westerlaken op de linkerkant van de stal.
„Het hok van 15 bij 20 meter kan
in tweeën worden gesplitst.”

Voersysteem
Melkveehouder Henk Westerlaken geeft een rondleiding bij de verhoogde 24-stands carrouselmelkstal.

De melkkoeien vertoeven in de
diepe boxen voorzien van een
dikke laag strooisel. In de winter

is twee kilogram stro per box per
dag nodig. Het uitgangspunt van
het bedrijf is dan ook maximaal
koecomfort. „Koecomfort kost
arbeid”, aldus Westerlaken. „Het
kost 45 minuten om de boxen
schoon te maken en de koeien
op te sluiten.” De laagproductieve koeien lopen buiten. Na de
warme periode bleven de hoogproductieve dieren permanent
binnen. De stal met een capaciteit voor 250 melkkoeien is uitgerust met een systeem om de
dunne fractie van de vaste mest
te gescheiden.
Opvallend is het railsysteem
boven in de stal. De dieren worden automatisch gevoerd met een
klein mengwagentje voorzien
van verticale mengvijzels dat zich
door de stal via een hangbaantraject over de stroomgeleide rails
voortbeweegt. De melkkoeien
worden vier keer per dag gevoerd. De overige groepen twee
keer. Uniek is dat het systeem gecombineerd wordt met een stroinstrooisysteem.
Het rantsoen bestaande uit kuil
en snijmaïs ligt klaar in drie tunnels. „Dit is de voerkeuken die uit
aanvoerbodems bestaat die de
voorraad blokken voor meerdere
dagen opslaan”, vertelt de veehouder. „Er passen zeven blokken kuilgras in een tunnel.” De
mengwagen haalt het voer uit de
voerkeuken. Een verticaal snijsysteem snijdt van elke soort de
gewenste hoeveelheid af.
In de mengwagen waar 900
kilogram in gaat, worden ook
krachtvoer, mineralen en geplette tarwe gedoseerd. „Het is
een kwestie van invoeren in de
software en een procescomputer
regelt het hele voerproces”, vertelt Westerlaken. „Het automatische voer en stro systeem kostte
210.000 euro (exclusief), maar
heeft een enorme plus op het arbeidsverhaal, bespaart bouwkosten en het voordeel is dat je akelig secuur kunt voeren met bijna
geen restproducten.”
Tijdens de excursie heeft de ondernemer laten zien hoe een weldoordacht plan is gerealiseerd.
Hiermee kan hij vooruit.

