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VA N D E R H E I J D E N
In Epen combineren Jef, Elian
en Jos Vanderheijden een
melkveebedrijf met een recreatietak. Bij beide takken streven ze naar maximaal rendement.

Epen

Aantal koeien:
123
Aantal stuks jongvee:
43
Melkquotum: 1,1 miljoen (incl. 4 ton leasemelk)
Aantal hectaren:
56
Rollend jaargemiddelde:
9558 4,25 3,56
Levensproductie aanwezige koeien:
21.844
Verwachte tussenkalftijd:
432 dagen
Tankcelgetal:
197.000 cellen/ml
Bedrijfskundige cijfers 2009
Kg melk per ha voeroppervlak:
12.400
Kg melk per vak:
346.000
Variabel deel kostprijs (€/100 kg melk):
12,7
Toeslagrechten/saldo
nevenactiviteiten (€/100 kg melk):
16,2
Vast deel kostprijs (€/100 kg melk):
12,0
Vervangingsinvesteringen (€/100 kg melk):
3,1
Break-even-melkprijs (€/100 kg melk):
33,6
Werkelijke melkprijs (€/100 kg melk):
26,5
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et ferme pas komen wandelaars
de oprijlaan naar de carréboerderij van de familie Vanderheijden uit het
Zuid-Limburgse Epen aflopen. Even verderop zitten campinggasten met koffie
voor de tent, met uitzicht op grazende
koeien. Ondertussen draait de voermengwagen het rantsoen voor de koeien. Op Hoeve Klein Kullen gaan recreatie
en agrarische activiteit hand in hand.
Vijftien plaatsen telt de camping. Daarnaast zijn er twee appartementen. Die
tweede tak betekent allerminst dat het
melkveebedrijf stil is blijven staan. Integendeel, het bedrijf van Jef (58), Elian
(55) en Jos (29) Vanderheijden is volop in
ontwikkeling. Vanaf de weg is de twee
jaar oude zaagtanddakstal al zichtbaar.
In eerste instantie wilden de Limburgse
melkveehouders een stal bouwen met
één grote kap, maar voor die plannen
kregen ze geen toestemming. ‘De gemeente vond zo’n vijfde gevel – zo noemen ze hier het dakoppervlak – te massaal en de nok te hoog’, vertelt Elian.
Dankzij het zaagtandmodel is het dakop-
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Jos, Jef en Elian Vanderheijden

Zaagtanddak zorgt voor prettig klimaat

Compacte stal door voeren aan buitenzijde

De camping telt vijftien plaatsen

Jef, Elian en Jos Vanderheijden zich bezig richting 2020.

Afgelopen jaar leverde het bedrijf ruim
1,1 miljoen kg melk aan de fabriek. Het
komende jaar produceren de koeien naar
verwachting ruim 1,2 miljoen kg melk.
‘Ons quotum bedraagt 750.000 kg, we
leasen ruim vier ton. We kiezen voor leasen omdat we dan wellicht kunnen profiteren van een daling in de leaseprijs en
het bovendien een rentevoordeel oplevert’, meldt Jos, die het bedrijf op termijn zal overnemen.
Om een hoog rendement te halen, is het
streven een zo hoog mogelijk saldo per
koe. Het rollend jaargemiddelde ligt op
9558 kg melk met 4,25% vet en 3,56%
eiwit. ‘We gaan niet blindelings voor een
hoge productie. We zoeken naar het
keerpunt waar het te veel kost om extra
liters te produceren’, vertelt Jef.

tekst Inge van Drie

Derde robot

Familie Vanderheijden zet in op maximaal
rendement melkveebedrijf én recreatietak

Recreëren op
bedrijf dat groeit
Er staat al een nieuwe stal, maar hoe levert de investering daarin
zo snel mogelijk maximaal rendement op? Met die vraag houden

pervlak veel kleiner en de nok lager. Om
binnen het bouwblok te blijven, bouwden de Vanderheijdens bovendien compact. De stal is kort en breed en er wordt
aan de buitenkant gevoerd. ‘Achteraf gezien zijn we er blij mee. Deze stal past
prima in het landschap en het klimaat is
perfect; het is er droog en fris. De koeien
hebben het hier ontzettend naar de zin.
In de zomer gaan ze naar buiten, maar
door de open zijwanden lijkt het eigenlijk alsof ze het hele jaar buiten lopen.’

Vier ton leasen
Waar mogelijk kozen de Limburgse
melkveehouders voor automatisering.
Zo prijken er twee melkrobots in de stal
en houdt een mestrobot de roosters
schoon. ‘We kunnen daardoor de lichamelijke arbeid zo veel mogelijk beperken
en hebben tijd voor andere activiteiten.’
Niet alleen op het melkveebedrijf, ook in
de recreatietak spannen de Vanderheijdens zich in om een zo hoog mogelijk
rendement te halen. ‘Omdat we in een
nationaal landschap wonen, mogen we

het aantal campingplaatsen niet uitbreiden. Door samen te werken met andere
kampeerboeren in Zuid-Limburg willen
we het seizoen verlengen en de bezettingsgraad verhogen. We werken ook samen aan kwaliteitsverbetering, door bijvoorbeeld speciale arrangementen aan
te bieden, zoals een excursie bij agrarische bedrijven’, geeft Elian aan.
De melkveehouders maken bewust tijd
vrij voor de gasten. ‘Kleinschaligheid en
persoonlijk contact, daar onderscheiden
we ons mee. En natuurlijk profiteren we
van de combinatie van een camping met
een boerderij in bedrijf. De kinderen mogen bijvoorbeeld elke dag meehelpen om
de kalfjes te verzorgen en te voeren.’
Zeventig koeien telde de veestapel op het
moment dat de nieuwe stal in gebruik
werd genomen. Inmiddels zijn er ruim
120 aan de melk. ‘De stal staat er, dan
moet je ook melk produceren. Wel de
lasten voor een stal van 147 koeien, maar
inkomsten voor 70 stuks, dat kan niet.
Daarom hebben we vorig jaar drie koppels koeien bijgekocht’, legt Elian uit.

Na het melken kunnen de koeien zelf kiezen
of ze binnen blijven of naar buiten gaan

De familie Vanderheijden heeft ongeveer
56 hectare in gebruik, waarvan 35 hectare in eigendom is. Naast gras wordt
17 hectare mais verbouwd. Het bedrijf
telt ook nog 300 vleesvarkens. Of die er
in 2015 ook nog zijn? ‘De kans is groot
dat we de varkensstallen de komende jaren moeten aanpassen vanwege nieuwe
milieuwetgeving. Dat is een mooi moment om ermee te stoppen.’
Liever breidt Jos, die in samenwerking
met de buurman zo’n 25 uur per week
aan loonwerk doet, op termijn uit in de
melkveehouderij. ‘We zouden de ruimte
van de varkensstallen kunnen benutten
voor het jongvee, dat we nu uitbesteden
vanaf acht maanden, en de droogstaande
koeien. Dan kunnen we in de ligboxenstal een derde robot plaatsen en groeien
naar 180 koeien. Op die manier zorgen
we ervoor dat de investering in de nieuwe stal zo snel mogelijk maximaal rendement oplevert.’
Op welke termijn de plannen gerealiseerd zijn, is voor Jos nog de vraag. ‘We
zijn zwaar gefinancierd. We moeten nu
bekijken hoe en wanneer we de plannen
kunnen uitvoeren.’ l
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