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Melkveebedrĳf Boerkamp melkt holsteins en zuivere mrĳ’s in één veestapel

Nieuwe stal meteen vol
De familie Boerkamp liet zich bĳ de uitbreiding van hun bedrĳf
leiden door een zo laag mogelĳke kostprĳs en snelle terugverdientĳd. Het koeienwelzĳn mocht er niet onder lĳden. Rob Boerkamp: ‘Een koe wil een goed ligbed, goed voer en regelmaat.’
tekst Jorieke van Cappellen

foto-impressie www.veeteelt.nl

M

et nog enkele dagen te gaan voor
de open dag zĳn bouwvakkers op
het erf van de familie Boerkamp nog
druk in de weer met de afwerking van

het kantoor in de stal. Ook wordt de laatste hand gelegd aan de erfbestrating.
In een jaar tĳd is er veel gebeurd op het
bedrĳf van Jan (62), Diny (59), Rob (33) en

Anne (28) Boerkamp in Olst. Door het
overnemen van de veestapel van buurman Johan Roetert (44) verdubbelde het
bedrĳf namelĳk in één klap van 180
melkkoeien naar 300 melkkoeien. Rob
Boerkamp legt uit: ‘Door lichamelĳke
klachten werd het voor onze buurman
steeds lastiger om zĳn eigen bedrĳf fulltime te blĳven runnen. Toch wilde hĳ
wel graag boerenwerk blĳven doen.’
Samen met Boerkamp kwam het tot een
bĳzondere constructie. Boerkamp: ‘Wĳ
hebben sinds vorig jaar de melkveestapel van 120 raszuivere mrĳ-koeien, de
grond en het quotum van de buurman in

Van links naar rechts:
– Dankzĳ de veestapel van de buurman was
de nieuwe stal direct volledig vol
– De melktank is niet gekocht maar gehuurd
– Boerkamp kocht de tweedehands mobiele
melkstal ongezien uit Oost-Duitsland
De familie Boerkamp houdt zaterdag 12
april een open dag van 10.00 – 15.00 uur.
Adres: Steunenbergerweg 7A, Olst.
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Rob en Anne Boerkamp
De familie Boerkamp
bouwde een nieuwe stal
voor 2700 euro per koeplaats, inclusief verbouw
van de oude stal, straatwerk en aankoop van een
tweedehands melkstal.
Aantal koeien:
Melkquotum:
Melkproductie:
Hoeveelheid land:

De hoogproductieve groep (links) en de
laagproductieve groep (rechts) hebben
ieder een eigen rantsoen

gebruik tegen een afgesproken vergoeding. Het is een langdurige overeenkomst, met als uitgangspunt dat één
plus één drie moet zĳn. Een overeenkomst is alleen duurzaam als er voor
beide partĳen voordeel in zit.’
De constructie stelde Boerkamp in staat
om op een snelle manier zĳn bedrĳf uit
te breiden. ‘Ik beschouw mezelf als een
melkveehouder met hart voor koeien,
maar met die koeien moet ik wel mĳn
inkomen verdienen. Hierbĳ laat ik me
leiden door een zo scherp mogelĳke
kostprĳs. Ik streef naar een kostprĳs van
30 cent, inclusief rente en aflossing.’

Een gloednieuwe stal bouwen en vervolgens maar halfvol zetten is aan de melkveehouder, die vĳf jaar parttime werkte
als agrarisch adviseur bĳ ABN Amro, daarom niet besteed. ‘Hiermee worden de kosten per koe enorm hoog en duurt het veel
langer voordat je de investering hebt terugverdiend. Vergelĳk het maar met een
zzp’er die eerst een gloednieuwe bus en
gereedschap koopt, voordat hĳ überhaupt
klanten heeft. Maar dankzĳ de veestapel
van de buurman kon ik een nieuwe stal
wel direct helemaal volzetten.’
Bĳkomend voordeel was dat Boerkamp
geen duur quotum hoefde aan te schaffen en niet direct het volle pond voor
meer grond hoefde te betalen, terwĳl hĳ
op deze manier vrĳwel volledig in zĳn
eigen ruwvoervoorziening kan voorzien.
‘Onze buurman doet nu het landwerk,
op zĳn land en dat van ons. Daardoor
kunnen mĳn vader en ik volledig onze
focus leggen op de koeien.’

Melkstal ongezien gekocht
Een melkstal met een voldoende grote
capaciteit was de eerste prioriteit met
120 koeien extra. Boerkamp: ‘Een nieuwe melkstal bouwen en installeren zou
te duur zĳn en bovendien veel te lang
duren. We kozen daarom voor een mobiele melkstal van Dairymaster, een
2x10 zĳ-aan-zĳ-melkstal met swing-over.
Boerkamp liet de één jaar gebruikte
melkstal – ongezien — overkomen uit
Oost-Duitsland. Hĳ kwam op het idee
door een buitenlandreis van de studie-

300
2 miljoen kg
7500 4,45 3,65
150 hectare

club waar hĳ in zit. ‘De mobiele melkstal is in het buitenland geen ongewoon
verschĳnsel’, legt Boerkamp uit. ‘In
Duitsland en Denemarken zĳn veel mobiele melkstallen in gebruik op bedrĳven die stopten met de robot en direct
een melkstal nodig hadden.’ Omdat
Boerkamp absolute zekerheid wilde over
de staat van de Oost-Duitse melkstal,
sprak hĳ met de leverancier af de melkstal eerst een jaar te huren, inclusief de
onderhoudskosten. Hoewel het een tĳdelĳke oplossing was, bleek de melkstal
perfect voor de situatie van Boerkamp.
‘Onze visie is dat je het melken met één
man af moet kunnen. Een melkbeurt
duurt bĳ ons vier uur, waarvan ik er
twee melk en vervolgens mĳn vader
twee. Vier dagen in de week melkt ’s
avonds een losse arbeidskracht. Per man
kunnen we met deze melkstal 70 tot 80
koeien per uur melken, waarbĳ het
werktempo precies goed is om toch ook
goed voor te behandelen en na te dippen,
want dat vinden we erg belangrĳk.’
De melkstal heeft een compacte bouw
en een smalle melkput. Juist de smalle
put maakt het gemakkelĳk voor één persoon om snel van de linker- naar de rechterkant te wisselen.
Boerkamp is content met de melkstal:
‘We kunnen veel van het buitenland leren. Wĳ Nederlandse boeren kopen veel
te gemakkelĳk iets nieuws, want we willen vooral luxe melken en binnen twee
uur klaar zĳn. Maar we vergeten dat dit
allemaal doortelt in de kostprĳs.’
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mrĳ-koeien zĳn er gemakkelĳk uit te halen tussen Boerkamps eigen holsteins.
Boerkamp is geen voorstander van inkruisen. ‘Bĳ mrĳ-koeien zoeken we mrĳstieren, bĳ holsteinkoeien holsteinstieren. Elk ras heeft zĳn sterke en zwakke
punten en daar kun je zeker bĳ holstein,
vanwege de grote populatie, nog ruim
voldoende selecteren op robuustheid en
gezondheid. We maken hiervoor ook gebruik van triple A. Bĳ mrĳ is die stierkeuze overigens wel veel beperkter.’

Experiment holstein en mrĳ

De sleuven in de dichte vloer scheiden urine
en mest al op de vloer

Eenzelfde gedachte hield Boerkamp aan
bĳ de melktank, die is gehuurd van leverancier Mueller. Boerkamp: ‘We zĳn in
een aantal jaren tĳd snel gegroeid en
hadden telkens een iets grotere tank nodig. Huren is voordeliger, omdat je juist
in de eerste drie jaar na aanschaf veel
afschrĳft op een nieuwe melktank.’

Stal met proefstalstatus
Boerkamp bouwde uiteindelĳk voor
2700 euro per koeplaats, inclusief de verbouw van de oude stal, het straatwerk en
de aankoop van de Mobistar-melkstal.
De bouw van de nieuwe stal duurde
slechts vier maanden. ‘We hebben de
koeien de hele zomer dag en nacht geweid. Ze moesten in november naar binnen en dwongen ons tot een strakke
planning van de bouw.’
Bĳ de bouw van de stal was economie
een belangrĳke drĳfveer. ‘Ik nam steeds
als uitgangspunt dat ik de stal in tien
jaar tĳd wil hebben terugverdiend’, aldus Boerkamp, Door een gloednieuwe,
dichte emissie-arme ‘proefvloer’ van de
firma Zeus Beton heeft de stal een proefstalstatus en voldoet daarmee gelĳk aan
de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderĳ (MDV). Boerkamp: ‘Op papier
heeft de stal een uitstoot van 5,2 kg ammoniak per vierkante meter. Mocht dit
over een aantal jaar hoger blĳken, dan
behoud ik toch die 5,2 op papier. Blĳkt
het lager, dan zak ik automatisch mee.’
Onder de dichte vloer liet Boerkamp wel
kelders realiseren. ‘Deze optie bleek
voor onze situatie toch goedkoper dan
mestsilo’s van beton buiten de stal bouwen.’ Met de mestopslag loopt Boerkamp vast voor op het plan om de mest
van de koeien te gaan vergisten. ‘We zitten met het bedrĳf vlak bĳ een gaslei-
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ding en we zĳn inmiddels in een gevorderd stadium met de energieleverancier.’
Om mestvergisting rendabel te maken is
constante aanvoering van 7000 kuub
mest nodig. ‘Het aantal koeien dat we nu
hebben, kan dit precies leveren.’ Het
groene gas kan direct op de gasleiding en
hoeft niet te worden omgezet in elektriciteit, waardoor de rentabiliteit een heel
stuk lager zou liggen.

Koe wil regelmaat
De nieuwe stal is eenvoudig van opzet.
De linkerzĳde van de voergang is gereserveerd voor de hogeproductiegroep en
de rechterzĳde voor de lageproductiegroep. ‘Ons doel is om voor zo laag mogelĳke kosten een maximaal welzĳn
voor de koe te realiseren. Want een koe
die zich goed voelt, geeft mĳ veel melk.’
Wat wil de koe volgens Boerkamp? ‘Een
koe wil geen dure klimaatcomputers.
Een koe wil een goed ligbed, een goede
vloer en goed voer. En een koe wil regelmaat, elke dag hetzelfde.’
Deze visie is de belangrĳkste reden dat
alle ‘randzaken’ rondom de koe, het
melken, de behandelingen en het afkalven, in de andere, voormalige melkveestal plaatsvinden. ‘Zo ervaren de productiekoeien geen stress en kunnen we
probleemkoeien of kalfkoeien in de
oude stal optimale aandacht geven. Dat
werkt ook voor onszelf erg prettig.’
In de oude ligboxenstal heeft Boerkamp
ook ruimte gereserveerd voor hoogcelgetalkoeien. Deze groep gaat als laatste
door de melkstal.
Bĳzonder is dat de ‘nieuwe veestapel’ afkomstig van buurman Roetert uitsluitend raszuivere mrĳ-koeien kent, die al
honderd jaar stamboek geregistreerd
zĳn. De meer gedrongen en kleinere

De beide veestapels maken deel uit van
een economisch experiment op het bedrĳf. ‘We gaan over twee jaar kĳken
welke groep onder aan de streep een beter saldo behaalt.’
Verschillen zĳn er na bĳna een jaar melken wel te zien. ‘Onze holsteins behalen
een productie van circa 9000 kilogram
melk, de mrĳ’s 6500. Het rollend jaargemiddelde is wel wat gezakt.’ Pluspunt
zĳn de gehalten, die voor vet en eiwit
met een tiende verbeterden naar 4,45 en
3,65. ‘Bovendien zĳn de mrĳ’s veel duidelĳker en langer tochtig. Hieraan kun
je zien dat holsteins bĳ hoge producties
toch duidelĳk inleveren op het tonen
van tocht.’
Boerkamp maakt bĳ paringen veel gebruik van bewezen stieren en kĳkt dan
vooral naar wat de dochters na drie jaar
melken gepresteerd hebben. ‘Dat zegt
iets over de levensduur van een koe. Dat
vinden we belangrĳk omdat we een
duurzaam bedrĳf willen zĳn.’
Duurzaamheid en rendement gaan volgens Boerkamp prima samen. Het bedrĳf heeft een vervangingspercentage
van slechts 15 procent. Boerkamp: ‘Dat
komt ook doordat wĳ de jongveeopfok
uitbesteden aan een opfokker. Voordeel
is dat je een factuur krĳgt van je opfokkosten. Anders blĳven die kosten vaak
verborgen. De exacte kosten op papier
stimuleert om je vervangingspercentage
zo laag mogelĳk te houden.’

Koeien liggen twee uur langer
Hoewel Rob en Jan beiden veel tussen de
koeien lopen, maken ze gebruik van activiteitsmeting die naast tocht ook loopen ligduur registreert. ‘Dit geeft je veel
extra informatie over de koe. Sinds we
diepstrooiselboxen hebben, liggen de
koeien veertien uur per dag, twee uur
meer dan toen we matten hadden.’
Dat de koeien het goed hebben, stemt
beide melkveehouders tevreden. Boerkamp: ‘Met deze opzet hebben we een
bedrĳf waarmee we goed kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.’ l
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