INFOKATERN

De artikelen van het infokatern vallen buiten de verantwoording van de redactie.
Het betreft informatie van een belanghebbende partij die voor opname in het
infokatern betaalt. De naam van deze partij is boven het artikel vermeld.
Uitdrukkelijke voorwaarde voor opname in het info-katern is, dat er sprake is
van een informatieve in plaats van een wervende tekst.

Vertrouwen in Eco-vloer is groot bij
melkveehouderij Aantjes-Blokhuis

HAASTRECHT – Het aantal agrarische bedrijven in Nederland dat overstapt op een Ecovloer van Veld-V-Beton Nederland blijft maar groeien. Van de emissiearme vloer zijn er
alleen al in Nederland, inmiddels 95 projecten verkocht. Ook de firma Aantjes-Blokhuis
in Haastrecht (gemeente Vlist) ging overstag. “We hebben absoluut geen spijt van de
aanschaf. De beloopbaarheid is prima.”
Tekst: Tjerja-Dave Knaken
In de hypermoderne stal in Haastrecht komt de welzijnsvloer volledig tot zijn recht. De
melkveehouders Martijn Blokhuis en Jaap Aantjes namen de stal, die is uitgerust met 280
ligboxen, vier maanden geleden in gebruik. De keuze voor de Eco-vloer is een bewuste.
“Omdat we naast emissiearm wilden bouwen, het dierenwelzijn veel belangrijker vonden
is een dichte vloer geen moment in beeld geweest”, vertelt Blokhuis (35). “We hebben de
Eco-vloer bekeken bij een aantal andere bedrijven en hoorden daar alleen maar positieve
verhalen. De koeien lopen er inderdaad goed op, dat is zeker. Ze zijn actief genoeg.” De
combinatie van rubber en beton is, aldus Blokhuis, ideaal. De eerste versie van de Ecovloer van Veld-V-Beton werd in 2009 geplaatst. De resultaten, onder anderen op beloopbaarheid, en klauwgezondheid van de koeien op de Eco-vloer liegen er niet om.
De koeien blijven bij Aantjes-Blokhuis permanent op stal. Dan is de keuze voor een goed
beloopbare, en schone vloer nog belangrijker, als alleen kijken naar de emissie uitstoot.

Blokhuis en Aantjes doen het werk met z’n tweeën en hebben door de hoge mate van
automatisering in hun bedrijf geen personeel in dienst. “We willen het bedrijf met zo
min mogelijk arbeid rondzetten en zijn nog volop aan het groeien”, licht Blokhuis toe.
Hij werkte hiervoor bij een bedrijf op een andere locatie in de gemeente Vlist en kent de
omgeving goed omdat hij er is geboren en getogen. Omdat er bijna nergens anders mogelijkheden waren om uit te breiden, besloot Blokhuis in een maatschap te gaan met de
familie Aantjes. De nieuwbouwstal in Haastrecht is voor de helft nog maar in gebruik. Het
jongvee wordt uitbesteed aan een veehouder en een maand voor het kalven teruggehaald.
Over de keuzes die gemaakt zijn voor de nieuwbouw verteld Blokhuis: “We voldoen aan de
eisen van deze tijd”. “Bij de bouw van de stal waren drie punten van belang: allereerst het
welzijn van de koeien, emissiearm en automatisering. Daardoor zijn we volledig bij de tijd.
Met minimale investeringen hopen we zo nog jaren vooruit te kunnen.”

Met de Eco-vloer in de prachtige nieuwe stal zou je zeggen dat de firma Aantjes-Blokhuis
klaar is voor de toekomst. “Bijna…”, haast Blokhuis zich te zeggen. “We hebben nu een
grote stap gezet en hopen dat het bedrijf straks een generatie mee kan. In 2015 hopen we
volop te draaien.” Er staan twee melkrobots in de stal en daar komen er dit jaar nog twee
extra bij. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van een automatisch voersysteem. Blokhuis:
“Je kunt wel stellen dat we als boer helemaal opnieuw zijn begonnen en nog volop aan
het groeien zijn. Het is totaal anders werken nu. We zijn van een melkput naar melkrobots
gegaan en binnenkort hopen we dat het bedrijf volledig geautomatiseerd is. We gaan er
vanuit dat het ook allemaal werkt. Tot dusverre hebben we nergens spijt van.”

BEDRIJFSGEGEVENS FIRMA AANTJES-BLOKHUIS MELKVEEHOUDERIJ
Provincialeweg-Oost 127 in Haastrecht
Veestapel: 100 koeien, 80-90 jongvee
Maïs: 12 hectare
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