C R V- D U U R Z A A M H E I D S T R O F E E

K O E PA D

Hoofdprijs voor Zuid-Limburgs bedrijf dankzij
goede dierprestaties en aandacht voor burger

Ubachs wint
derde CRV-trofee
Ger, Maria en Eric Ubachs uit Epen zijn uitgeroepen tot de winnaars van de CRV-Duurzaamheidstrofee van 2012. De juryleden
loofden de aandacht voor koe en omgeving. ‘Het bedrijf levert
sectorpromotie in optima forma.’
tekst Jaap van der Knaap

Jur y over familie U bachs
‘ B edri j f streeft i n alles n aar de to p
e n levert sector p romotie i n o p tima forma ’

Jur y over
familie W eeda
‘ bedri j f dat E ffici ë n t e n
gestructureerd
wer k t zodat ti j d

Kijk voor filmpjes over de
deelnemers op www.veeteelt.nl

overbli j ft voor
ee n sociaal leve n ’

‘E

en duurzame veestapel en een duurzaam bedrijf zorgen bij ons voor
veel arbeidsplezier. En dat plezier is niet
alleen voor ons, maar dat delen we ook
graag met de gasten op onze minicamping.’ Het waren treffende woorden die
Eric Ubachs uitsprak nadat hij de derde
CRV-Duurzaamheidstrofee gekregen had
uit handen van CRV-voorzitter Evert Alderkamp.
Zichtbaar geëmotioneerd dankte Eric
zijn ouders Ger en Maria, die in Epen de
basis legden voor het melkveebedrijf. De
geldprijs van 5000 euro die bij de hoofdprijs hoort, zal zeker ook met hen gedeeld worden. Naast Ubachs vielen ook
de andere genomineerden in de prijzen.
De familie Lemm uit Zevenaar, de familie Pauwelyn uit Poelkapelle en de familie Weeda uit Zeijerveld kregen elk een
cheque van 1500 euro.

Jur y over
familie L E M M
‘ O n der n emers met
overdosis passie voor
het va k D I E
k oecomfort met
hoofdletters schri j ve n ’

Louis Cox
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Fons Kersten

Jur y over
familie PA U W E LYN
‘ Net j es e n verzorgd
bedri j f met
gezo n de bala n s

Hoge levensproducties
Het viertal genomineerden voor de CRVDuurzaamheidstrofee was overgebleven
na een strenge selectie die begin november startte met een uitnodiging van CRV
aan de beste 2,5 procent bedrijven van
Nederland en Vlaanderen om deel te nemen aan de competitie. Deze bedrijven
waren geselecteerd op basis van celgetal,
melkproductie en levensduur en werden
opgeroepen om te motiveren op welk gebied zij zich onderscheiden op het gebied
van duurzaamheid.
Een strenge schifting van de teruggestuurde formulieren volgde, waarna een
vakjury vier bedrijven nomineerde en
deze bezocht. Het oordeel van de jury
telde voor vijftig procent mee in de einduitslag, de andere vijftig procent werd
door het publiek bepaald, dat kon stemmen via de CRV-ledenvergadering en via
de website veeteelt.nl.
De vakjury bestond uit Fokje Steenstra,
onderzoeker duurzame productiesystemen in Wageningen, dierenarts Toon
Meesters, Stephan Cuvelier, winnaar van
de CRV-Duurzaamheidstrofee 2010, en
biologisch melkveehouder en juryvoorzitter Wichert Koopman. ‘De koeien realiseren hoge levensproducties op het be-

Tijdens de algemene ledenvergadering van CRV in Den Bosch heeft
Louis Cox (52) afscheid genomen
als lid van de raad van commissarissen van CRV. De melkveehouder uit
Roermond maakte tien jaar lang deel
uit van de raad van commissarissen
en was ook al bestuurlijk actief bij de
rechtsvoorgangers van CRV.
Cox was niet herkiesbaar en stapt uit
de veeverbeteringswereld, maar blijft
lokaal bestuurlijk actief. De komende
tijd wil hij zich erop oriënteren hoe hij
het bedrijf, met 1 miljoen kg melk en
een stevige neventak in de kinderopvang, verder wil uitbreiden.

tusse n eige n
e n vreemd vermoge n ’

drijf van Ubachs en de familie streeft ook
in voermanagement en koecomfort naar
de top. Daarnaast is er oog voor de omgeving door het natuuronderhoud en het
exploiteren van een minicamping. Het bedrijf levert sectorpromotie in optima forma’, zo beargumenteerde Koopman de
keuze van de jury. ‘De koeien van de familie Ubachs logenstraffen dat hoge producties niet samengaan met weidegang’, en
Koopman wees op de productie van ruim
11.000 kg melk en de veertien honderdtonners die het bedrijf al huldigde.
Dat de campinggasten zich goed vermaken bij Ubachs bleek wel uit de vele
stemmen en positieve reacties die ze kregen via internet. ‘We behandelen onze
gasten als onze vrienden, dan krijg je
ook wel eens wat van ze terug’, zo stelde
Ger Ubachs.
De vele reacties van burgers op de duurzaamheidsverkiezing op internet greep
Petra Tielemans, projectleider duurzame
zuivelketen, aan om te wijzen op het be-

lang van duurzaam melk produceren.
‘Dat bedrijven moeten werken aan duurzaamheid is geen discussie, het is het
recht dat je krijgt van je omgeving om te
mogen produceren’, zo stelde Tielemans,
die een korte inleiding hield over duurzaamheid. ‘Je moet zorgen voor draagvlak.’ Ze noemde het handhaven van het
huidige percentage weidende koeien als
een van de uitdagingen. ‘In de beeldvorming is weidegang gekoppeld aan dierwelzijn. Weidegang maakt je als sector
zichtbaar.’
Ook de CRV-Duurzaamheidstrofee heeft
zeker bijgedragen aan meer zichtbaarheid voor de sector. De vele reacties op
de site kwamen van buren, vrienden en
dorpsgenoten tot zelfs de dominee aan
toe. ‘De verkiezing zorgt niet alleen voor
een positieve uitstraling van ons bedrijf,
maar voor de hele sector’, zo verwoordde Eric Ubachs. ‘Uiteindelijk willen we
allemaal laten zien dat we zo duurzaam
mogelijk melk produceren.’ l

Fons Kersten (42) heeft Louis Cox
opgevolgd als nieuw lid van de raad
van commissarissen van CRV. Kersten melkt in Sevenum op 25 hectare grond zijn melkquotum vol met
180 koeien en melkrobots.
Kersten is relatief nieuw in de veeverbetering en deed onder meer bestuurlijke ervaring op bij Campina.
De Limburgenaar hecht veel belang
aan coöperaties en samenwerking
tussen en binnen bedrijven. Zo
werkt hij onder meer samen met
praktijkschool PTC+ uit Horst. Studenten van deze onderwijsinstelling
krijgen van specialisten praktijklessen over diergezondheid en voeding
op het bedrijf van Kersten.
Op tachtigjarige leeftijd is de bekende Canadese fokker Pete Heffering
overleden. Heffering startte in 1973
in het Canadese plaatsje Port
Perry Hanover-Hill Holsteins. In de
jaren zeventig en tachtig boekte
Hanover-Hill grote fokkerijsuccessen. Zo kregen Hanover-Hill Starbuck en Triple Threat wereldwijd
veel invloed en Heffering leverde
een flinke bijdrage aan de ontwikkeling van de Roxyfamilie. In 1998
verkocht Heffering zijn veestapel en
stak hij zijn energie in het fokken
van racepaarden. Ook hierin bleek
hij erg succesvol.

V E E T E E LT

M A A RT

1

2012

31

