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Door hoge financieringslasten en
met een bedrijfsovername voor de
boeg zijn al te grote plannen voor
Klaas en Martine Schoone nu niet
mogelijk. Door samenwerken hopen ze de kostprijs te drukken.

Lelystad

Aantal koeien:
107
Aantal stuks jongvee:
54
Melkquotum:
9,6 ton
Aantal hectaren:
50
Rollend jaargemiddelde:
8313 4,36 3,52
Levensproductie aanwezige koeien:
18.628
Verwachte tussenkalftijd:
414
Tankcelgetal:
247.000 cellen/ml
Bedrijfskundige cijfers 2009-2010
Kg melk per ha voeroppervlak:
24.600
Kg melk per vak:
631.000
Variabel deel kostprijs (€/100 kg melk):
8,5
Toeslagrechten/saldo
nevenactiviteiten (€/100 kg melk):
6,9
Vast deel kostprijs (€/100 kg melk):
7,7
Vervangingsinvesteringen (€/100 kg melk):
2,0
Break-even-melkprijs (€/100 kg melk):
36,4
Werkelijke melkprijs (€/100 kg melk):
27,9
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Klaas en Martine Schoone

Beperkte huiskavel aan Klokbekerweg

Stal biedt ruimte voor 130 koeien

hark met zes boeren. Zo’n hark gebruik
je zes keer per jaar en verder staat hij stil.
Zo benutten we hem beter.’ Voor machines om de grond te bewerken klopt Klaas
graag aan bij de akkerbouwers. ‘Zij hebben daar weer mooi materiaal voor. Het is
ook in hun voordeel dat ik die machines
gebruik: ze hebben graag hun land goed
in orde.’

Klaas Schoone: ‘Zonder zware leningen aan te gaan
toch groeien, dat is de uitdaging‘

Kosten in de hand
met samenwerken

Weer naar Visvijverweg?

Samenwerken is hét kenmerk van het bedrijf van Klaas en Martine
Schoone uit Lelystad. ‘Er zijn niet veel dingen die we alleen doen.’
Op die manier proberen ze de kosten laag te houden.
tekst Inge van Drie
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et meerdere akkerbouwers grond
en mest rouleren, met zes veehouders een grashark in eigendom, grond
verhuren aan een bollenboer. Klaas (34)
en Martine (27) Schoone-Rill uit Lelystad
zoeken nadrukkelijk naar manieren om
met andere veehouders en akkerbouwers
samen te werken. ‘Er zijn niet veel dingen
die we alleen doen. We hebben onlangs
zelf een voermengwagen gekocht, maar
ook daarvoor geldt dat we eerst hebben
onderzocht of we het voeren konden uitbesteden of de machine samen met anderen aan konden schaffen.’
De verklaring voor de vele samenwerkingsverbanden is simpel, vertelt Klaas.
‘We zitten behoorlijk zwaar gefinancierd,
dus al te woeste plannen zijn niet mogelijk. De uitdaging is om onze kostprijs zo
scherp mogelijk te houden, zodat we kunnen blijven melken. Door samen te werken hopen we de kostprijs te drukken.’
Een standaardverhaal hebben Klaas en
Martine beslist niet. Hun verhaal is er een
van verhuizen, renoveren en investeren.
Jarenlang boerden de vader en oom van
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Klaas in maatschap aan de Klingenweg en
de Visvijverweg. Toen Klaas in 2002 in het
bedrijf kwam, is die maatschap in goed
overleg gesplitst. ‘We zijn met 5,5 ton
melkquotum verder gegaan, hebben de
ligboxenstal aan de Visvijverweg gerenoveerd en een nieuwe melkstal geplaatst.’

Doorgroeien naar 130 koeien
Kapitaalvernietiging, zo oordeelt Klaas
achteraf. Want inmiddels boert hij in
maatschap met zijn vader Maarten
Schoone alweer drie jaar op een bedrijf
twee kilometer verderop aan de Klokbekerweg. ‘Het erf en de stal waren hier
groter. In deze stal kunnen we doorgroeien naar 130 koeien. Niet iedereen zou
deze keus zo gemaakt hebben, maar wij
houden wel van iets nieuws.’
Ook deze stal – uit 1971 – renoveerde de
familie Schoone, die naast Klaas en Martine uit Kris (3) en Sanne (1) bestaat. ‘Om
kosten te besparen hebben we veel zelf
gedaan en meegenomen van het andere
bedrijf, onder meer de krachtvoerboxen
en de melkstal.’

De huiskavel is beperkt; meer dan een
uitloopweitje voor de droge koeien is er
niet. ‘We wilden best uitbreiden, maar de
grondprijs ligt hier boven de 65.000 euro
per hectare. Dat gaat de bank bij ons niet
financieren.’
Bij de oude locatie, waar een deel van
het jongvee staat en waar het woonhuis
inmiddels op naam staat van de ouders
van Martine, wordt 27 hectare gepacht.
Daarnaast is nog 12,5 hectare in eigendom en beheert de familie Schoone acht
hectare dijk. ‘We rouleren grond en mest
met meerdere akkerbouwers. Zo hebben
zij een ruimer bouwplan en wij kunnen
onze mest afzetten. Die samenwerkingsverbanden willen we graag uitbouwen,
om de mestafzet beter te kunnen garanderen. Dat zal na 2015 alleen maar belangrijker worden. Zonder zware leningen aan te gaan toch groeien, dat is de
uitdaging.’
Ook machines deelt het duo graag met
anderen. ‘We hebben bijvoorbeeld een balenklem met onze buurman, met drie andere veehouders een mestpomp en een

Samen aanschaffen voermengwagen mislukt

Om kosten te besparen is
de melkstal meegenomen
naar het nieuwe bedrijf

Nu produceren zo’n honderd koeien jaarlijks 9,6 ton melk. Op termijn willen Klaas
en Martine, die drie tot vier dagen in de
week buitenshuis werkt, graag de stal
volledig vullen met melkkoeien. De vraag
hoe snel precies vindt Klaas niet zo interessant. ‘In principe kan ik morgen besluiten om extra koeien te kopen. Met eigen aanfok uitbreiden valt toch tegen.’
Ideeën hebben ze in ieder geval volop.
Samenwerken doen Klaas en Martine ook
als lid van de natuur- en milieucoöperatie
Rivierduingebied. Zowel melkveehouders
als akkerbouwers zijn bij de coöperatie
betrokken en inmiddels kunnen ook burgers zich erbij aansluiten. ‘Als coöperatie
doen we bijvoorbeeld aan bermbeheer,
vogeltelling en aanleg van veldleeuwerikenstroken. Uitgangspunt is het behoud
van het toekomstperspectief voor de agrarische bedrijven in dit gebied. We willen
de banden met burgers aanhalen en het
gebied zo inrichten dat ze ook graag een
kijkje komen nemen.’
Hoe het bedrijf van Klaas en Martine eruitziet in 2020? Al te vast omlijnde plannen hebben de jonge ondernemers daarvoor niet. ‘We hopen het bedrijf dan overgenomen te hebben’, vertelt Klaas. ‘We
willen graag in dit gebied blijven boeren,
maar niet per se op deze locatie. Nu hebben we bijvoorbeeld geen uitloop voor
alle koeien. Ik vind dat voor mezelf best
moeilijk te verantwoorden en gezien de
maatschappelijke discussie daarover zou
het op termijn best verplicht kunnen
worden. Wie weet zitten we in 2020 wel
weer aan de Visvijverweg.’ l
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