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Arjan en Saskia van Erp
Tweehonderd koeien houden
in een hoog geautomatiseerd systeem. Dat was het
doel van de familie Van Erp,
die afgelopen winter een
nieuwe stal in gebruik nam.
Aantal koeien:
Melkquotum:
Hoeveelheid land:
Gedwongen afvoer:

Midwolda

160
1.500.000 liter
105 hectare
< 20 procent

Saskia en Arjan van Erp

Het staldak ligt vol met zonnepanelen

Midwolderfokkers Arjan en Saskia van Erp: ‘We zĳn ons bewust van onze
hoge kosten, maar dit is de strategie die bĳ ons past’

Tellen onder de streep
De fokkers van stieren als Goldmar, Douglas en Mardonno namen afgelopen winter een fonkelnieuwe stal in gebruik. Familie Van Erp uit het Groningse Midwolda aarzelde niet om stevig te
investeren in dierwelzĳn en automatisering. Ze zien extra investeringen als een plus.
tekst Tĳmen van Zessen
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Links de voorraadbak voor zaagsel

A

chter de nieuwe stal rĳdt een trekker met dumper weg met een vracht
grond. Het is een restant van de grond die
vrĳkwam bĳ het uitgraven van de mestkelder. Al met al moet het een flinke berg
grond zĳn geweest, want de nieuwe stal
van Arjan (39) en Saskia (37) van Erp is
50 meter lang en 45 meter breed. Samen
met Arjans ouders Jan (63) en Nelly (65)
hebben ze een melkveebedrĳf in Midwolda. Door de forse breedtemaat van de
stal kwam de nokhoogte uit op 14 meter.
‘Aanvankelĳk was het de bedoeling om
een serrestal te bouwen, maar daar wilde
de welstandscommissie niet aan meewerken. De dakhelling voor traditionele

De zelfrĳdende voermengwagen

De nieuwe stal staat achter de oude stal

bouw staat vast en zodoende is de nokhoogte hierop uitgekomen’, legt Arjan
uit.
Met een Facebook-pagina hielden Arjan
en Saskia de mensen uit de buurt op de
hoogte van de bouwplannen. ‘We zitten
hier kort langs de provinciale weg en willen mensen laten zien wat we doen’, vertelt Saskia. ‘Het was wel even wennen om
alle vaktermen om te zetten in burgertaal. Een afkalfstal is een kraamafdeling
en de droge koeien zĳn koeien met zwangerschapsverlof.’

De investering in automatisering sprak
voor Van Erp voor zich. ‘Ons doel is
tweehonderd koeien houden in een hoog
geautomatiseerd systeem waarbĳ het
landwerk voor een groot deel aan de
loonwerker wordt uitbesteed’, vat Arjan
zĳn ambitie samen.

Apart melken voor droogstand
De nieuwe stal biedt ruimte aan 170 melkkoeien. Van Erp bouwde de stal tegen de
achtergevel van de oude ligboxenstal aan.
In deze stal huisvest het bedrĳf de dertig
droge koeien en een deel van het jongvee.
De oude stal biedt ook plaats aan de afkalfruimte, een ziekenstal en in het achterste deel aan koeien die bĳna droog
gaan. ‘In die ruimte kunnen we de koeien
apart voeren, zodat de melkproductie voldoende daalt om ze zonder antibiotica
droog te kunnen zetten. We kunnen deze
dieren door de robot laten melken omdat
onze melkrobot van twee kanten koeien
kan inlaten. Koeien die ik droog wil zetten, zitten rechts van de robot, de andere
koeien links van de robot.’
Arjan van Erp melkt zĳn koeien met drie
melkrobots van Boumatic. Het systeem
sluit de koeien door de achterbenen aan
en er draaien er wereldwĳd inmiddels
200. ‘Boumatic is een groot melkmachinemerk, maar met melkrobots is het
nog een nieuwe speler. Het voordeel van
achterwaarts aansluiten vind ik de rust
waarmee het gepaard gaat. Een ander
voordeel is dat de transponders van Boumatic van dezelfde producent zĳn als die
van het Ovalert-systeem waarmee ik per
se wilde werken. Dat bespaarde ons de
kosten voor een extra set transponders’,
verklaart Van Erp. Hĳ maakt er geen geheim van dat Boumatic graag wilde leveren en daarom ook het scherpst was met
de offerte.

Sociaal aanvaardbare tĳden
Sinds 2008 heeft Arjan van Erp ervaring
met automatisch melken. De tweedehands A2-robot van Lely molk een deel
van de 140 koeien, de rest ging dagelĳks
door de oude visgraatmelkstal. ‘Het voordeel van automatisch melken is dat je het
werk rond kunt zetten op sociaal aanvaardbare tĳden. De onderhoudskosten
zĳn weliswaar hoger dan in een traditionele melkstal, maar de personeelskosten
zĳn lager. En storingen zĳn er ook, maar
er zĳn veel meer momenten dat het wel
goed gaat.’ Saskia knikt en vult Arjan
aan: ‘De tĳdstippen van het melken zĳn
ook de drukste momenten in je gezin.
Het is etenstĳd, de kinderen moeten naar
school of naar sport. Wĳ hebben een jong
gezin met vier kinderen, daar willen we
ook tĳd voor maken.’
In de oude ligboxenstal van 1981 was
geen ruimte om een tweede robot te
plaatsen. Daarom werd besloten tot
nieuwbouw, waarbĳ de veestapel werd
uitgebreid tot tweehonderd koeien.

Automatisch boxen instrooien
Van Erp automatiseerde niet alleen het
melken, ook het instrooien van de diepstrooiselboxen is een nagenoeg automatisch proces. Via een vĳzel en een serie
valpĳpen (één per vier boxen) wordt met
één druk op de knop het zaagsel vanuit
een voorraadbak naar de ligboxen gebracht. Tĳdens het opschonen van de
boxen hoeft Van Erp het zaagsel alleen
nog maar te verdelen over het ligbed. ‘Na
het melken en voeren is boxen instrooien
de grootste piek in dagelĳks terugkerende arbeid. Voor ons was dat een reden om
daarin te investeren. Het maaien van gras
is maar een paar keer per jaar, dat soort
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werkzaamheden is beter op te vangen met
loonwerk of externe krachten. Dagelĳks
werk willen we zo veel mogelĳk automatiseren.’
Toch is het in de nieuwe stal lang zoeken naar
een automatisch voersysteem. Van Erp koos
in plaats daarvan voor een zelfrĳdende voermengwagen. ‘Wĳ voeren relatief veel voersoorten en met dit systeem kun je die snel laden. Bovendien voeren we hiermee ook het
jongvee dat bĳ mĳn ouders staat, op een bedrĳf hier tweeënhalve kilometer vandaan.’
Een voeraanschuifsysteem van JOZ maakt
de reeks aan automatiseringstechniek compleet. ‘Het is een model dat nog niet op de
markt is, we zĳn er nu mee aan het testen.’

Minder brandjes blussen
Los van de automatisering zit de stal vol met
de nieuwste inzichten rondom stalinrichting. De glasfiber boxafscheiding is flexibel
en voorkomt dat koeien zich bezeren aan de
box. ‘In Amerika is er al langer ervaring mee
en het kan tegen een stootje. Het is tien procent duurder dan een stalen boxafscheiding,
maar we wilden een koevriendelĳke stal bouwen. Dat betekent zo min mogelĳk staal en
beton’, licht Arjan toe. Zo is de emissiearme
sleuvenvloer voorzien van twee stroken rubber van 60 centimeter. Saskia merkt dat de
koeien hier graag op lopen. ‘Er zĳn koeien
die niet van het rubber af willen als je ze ophaalt. Dat zegt toch genoeg? Je hoeft een koe
niet uit te leggen wat lekker loopt.’
Een koevriendelĳke stal is mooi voor de koe,
Linksboven: stroken rubber op de vloer
Linksmidden: de testversie van de JOZvoeraanschuifrobot
Linksonder: De koeien kunnen de Boumaticmelkrobot aan beide zĳden verlaten
Onder: De ligboxen zĳn van glasfiber en
daardoor flexibel en koevriendelĳk
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dat zullen weinig mensen tegenspreken.
Maar is het ook mooi voor de portemonnee? De investering in de stal kwam in
totaal uit op 7500 euro per koeplaats, inclusief stalinrichting, melkrobots, zonnepanelen en renovatie van de oude stal.
Van Erp onderkent dat dit bedrag fors is
en weet dat er nog een bedrĳfsovername
aankomt. De hoge financiering na die bedrĳfsovername zet het bedrĳf voor een
uitdaging, weet Van Erp.
Toch hebben Arjan en Saskia de overtuiging dat de prĳzige keuzes in de stal het
rendement niet ondermĳnen. ‘Als je goed
bent voor de koe, dan is ze dat ook voor
jou’, stelt Saskia beslist. Arjan knikt. ‘In
een diervriendelĳke stal hoef je minder
brandjes te blussen, zĳn er minder koeien waarbĳ het even tegenzit. We zĳn ons
bewust van onze hoge kosten, maar dat
is de strategie die bĳ ons past. Het gaat
erom wat er onder aan de streep overblĳft, we houden er niet van om anderen
te kopiëren.’
Arjan let bĳ de beoordeling van zĳn bedrĳf vooral op technische kengetallen als
de bsk of het kvem-verbruik per honderd
kilo melk. ‘Die cĳfers geven het vakmanschap weer. Het verbruik aan kvem uit
aangekocht voer zit op 23,6 kvem per 100
kilo melk, dat is 3,5 kvem minder dan gemiddeld.’

Lage gedwongen afvoer
De hoge kosten moeten zich volgens Van
Erp ook terugverdienen uit een hoge productie per koe en een hoge omzet en aanwas. Het rollend jaargemiddelde ligt op
9697 kg melk met 4,26% vet en 3,47%
eiwit. De omzet en aanwas lag in 2013 op
6,77 euro per honderd kg melk, bĳna
twee keer zo hoog als op een doorsnee
bedrĳf. ‘De gedwongen afvoer lag in de

oude stal al beneden de twintig procent
en dat kunnen we met een koevriendelĳke stal zo houden. Dat betekent dat er
meer dieren voor export weg kunnen.’
Maar de belangrĳkste verklaring voor de
hoge post omzet en aanwas zĳn de inkomsten uit fokkerĳ. ‘Jaarlĳks spoelen
we zo’n 25 dieren en daar proberen we
vooral via de verkoop van embryo’s wat
mee te verdienen. De kans dat je een
stiertje aflevert aan de ki is sinds de intrede van genomics vrĳ klein, die inkomsten zie ik meer als een extraatje.’
De fokkerĳprestaties van het Midwolderfokbedrĳf bleven tĳdens de laatste indexdraai in elk geval niet onopgemerkt.
Midwolder Goldmar (v. Goldwyn) manifesteerde zich als de hoogste debutant
tussen de dochtergeteste stieren. Net als
zĳn halfbroers Douglas (v. Mascol) en
Mardonno (v. Mascol) is hĳ een zoon van
Midwolder Marjon. Zĳ is op haar beurt
een volle zus van Etazon Renate, de moeder van onder meer Atlantic en Astro.
‘Marjon was voor ons een voorbeeldkoe.
Ze had kracht en met 87 punten heel
goed exterieur.’ Marjon is twee jaar gespoeld en Van Erp betreurt het dat ze na
haar tweede kalving niet meer drachtig
werd.
De meest in het oog springende dochter
van Marjon is op dit moment Marjon 15
(v. Mascol). ‘Ze was stiermoeder en heeft
onlangs voor de derde keer gekalfd. Ze
heeft 85 punten en een Fanaticvaarskalf
uit haar is momenteel een van de hoogste Fanatics van Nederland.’

Hard werken voor lage gehalten
Het stiergebruik op het Midwolderfokbedrĳf bestaat voor een derde uit genoomstieren en voor een derde uit fokstieren.
De rest van de dieren kalft van een em-

Stiermoeder Midwolder Marjon (v. O Man)

bryo. ‘We gebruiken nog steeds Fidelity,
Cricket en Paramount en zetten Douglas
en Goldmar ook in. Met jonge actuele
stieren willen we zo veel mogelĳk spreiden, op dit moment doen we dat met
Sundance, Danno, Vitesse en Rocky’, vertelt Van Erp.
In de fokkerĳ legt hĳ het accent op productie, benen en kruisligging. Binnen de
productie vindt Arjan de kilo’s eiwit belangrĳk, maar wil hĳ de gehalten niet uit
het oog verliezen. ‘Koeien met lage gehalten moeten voor dezelfde kilo’s eiwit
meer melk maken. Daar moeten ze harder voor werken en uiteindelĳk moeten
ze dat wel aankunnen.’
Binnenkort gaan de koeien voor het eerst
vanuit de nieuwe stal naar buiten. De selectiepoorten staan al klaar voor montage. ‘We zĳn in deze regio een van de weinige melkveehouders die nog weiden,
maar wĳ vinden dat weidegang een
bĳdrage levert aan het imago van de
melkveehouderĳ. Het is niet voor niets
dat FrieslandCampina voor de Campinaopenboerderĳdagen alleen bedrĳven benadert die weiden. De meest voorkomende vraag die burgers stellen, is of de
koeien weiden.’ l

Open dag 6 juni
Familie Van Erp organiseert op
6 juni een open dag voor veehouders. Wie meer wil weten over
de snufjes in de nieuwe stal, is
welkom aan de Gereweg 2 in
Midwolda. In dezelfde week zet
het bedrĳf ook de deuren open in
het kader van de Campina-openboerderĳdagen.
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