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Op 1 april 2015 verdwĳnt na 31 jaar het melkquotum en
dat geeft starters in de melkveehouderĳ weer een kans.
Veeteelt portretteert tot april in een serie zes startende
melkveehouders.
WIM
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48 en 18
eerste monteur en mas
garagehouder en student
135 stuks jongvee
half januari 2015
209 ha (52 ha eigendom,
50 ha langdurige pacht)
Aantal koeien in 2020: 200
Leeftĳd:
Opleiding:
Huidige baan:
Huidig aantal dieren:
Starten met melken:
Grondgebruik:

D

at hĳ zuiver boerenbloed heeft, werd
bĳ Wim Polling uit Eelde al ver voordat hĳ zĳn eerste vleesvee kocht duidelĳk. Hĳ begon al op jonge leeftĳd met
een aantal schapen en een stukje land.
‘En als ik wat geld had gespaard, kocht
ik bĳvoorbeeld een oude hooipers’, vertelt Wim Polling. De ouderlĳke boerderĳ
werd verkocht toen hĳ acht jaar oud was,
maar toch stroomde het boerenbloed van
Polling waar het eigenlĳk niet gaan kan.
De schapen werden op den duur ingeruild
voor een aantal stuks vleesvee, maar kostwinning als boer was nog niet mogelĳk.
Polling ging aan het werk als automonteur. ‘In 1990 heb ik een bestaande autogarage met een monteur in dienst kunnen overnemen. Door de jaren heen is dat
uitgebouwd naar een garage met zes
monteurs en een receptioniste en een onbemand tankstation.’ Daarnaast werken
Wim en zĳn vrouw Grea ook zelf mee in
het garagebedrĳf.

Autogaragehouder Wim Polling schakelt met zoon
William over van vleesvee naar 180 melkkoeien

‘Koeien zeuren
tenminste niet’
In vĳftien jaar tĳd bouwde Wim Polling naast zĳn autogarage een
vleesveebedrĳf met 250 dieren op. Omdat hĳ meer vertrouwen
heeft in de melkveehouderĳ, wordt de stal nu omgebouwd en
uitgebreid om half januari met drie robots te gaan melken.
tekst Florus Pellikaan

schakeling in gang gezet. ‘Nu de kans
er is om met melkvee te beginnen, moet
hĳ niet met vleesvee doorgaan. De vleesveehouderĳ is een stroeve sector die
helemaal kapotgemaakt wordt door de
tussenhandel. Voor goed vlees komt
goedkoop vlees uit het buitenland in de
plaats. En als de vleesprĳzen voor de boer
dalen, merkt de consument daar in de
supermarkt niets van’, stelt Wim Polling.
Hĳ ziet als ondernemer desgevraagd meer
toekomst voor de melkveehouderĳ. ‘Anders investeren wĳ er natuurlĳk geen
groot bedrag in. Hoewel de melkprĳs
meer zal gaan fluctueren, lĳkt het economisch perspectief rendabel. Alleen veehouders die nog heel veel quotumlasten
na 1 april meenemen, kunnen het moeilĳk krĳgen.’
William Polling is maar wat blĳ met de

kans die hĳ van zĳn ouders krĳgt. ‘Met
het garagebedrĳf heb ik niet zo veel. Dan
is dit bĳ klanten niet goed en dan dat niet.
Koeien zeuren tenminste niet. Zolang je
goed voor de koeien bent, zĳn ze dat ook
voor jou. Alle stages die ik moest doen,
heb ik op melkveebedrĳven gelopen.
Maar er is niets mooier dan het nu zelf in
praktĳk te kunnen brengen.’

Leveren aan A-Ware
Vader en zoon Polling verkochten afgelopen jaar alle vleesvee en op dit moment
wordt er met man en macht gewerkt aan
de verbouw en uitbreiding van de potstal
tot een ligboxenstal met 212 ligplaatsen.
Ze kozen er bewust voor om niet voorzichtig te starten. Wim Polling: ‘Als je een
bepaalde weg inslaat, moet je groot zĳn
om mee te kunnen komen. De opstart is

De voormalige potstal wordt omgebouwd en uitgebreid tot een ligboxenstal met drie robots

Vleesvee stroeve sector
Terwĳl het garagebedrĳf doorontwikkelde, groeide ook de hobby van Polling. De
eerste vleeskoeien stonden bĳ zĳn ouders
op stal, maar vĳftien jaar geleden bouwde
hĳ op de huidige plek een stal voor 40
limousinkoeien. Door de jaren heen ontwikkelde de vleesveetak zich tot een dierenaantal van 250. ‘De interesse en de
passie voor koeien zitten gewoon diep in
mĳ, dat houd ik echt niet tegen. Hoewel
het koppie altĳd erg vol zat door het runnen van twee bedrĳven, genoot ik ervan.’
Toen zoon William aangaf met de boerderĳ verder te willen, werd een grote om-
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een behoorlĳke investering en om rendement te halen, kun je niet klein blĳven.’
Vanaf half januari kalven er in totaal 135
vaarzen af. ‘Ook kopen we nog wat dieren
bĳ als de eerste vaarzen afkalven, omdat
je de rmo niet voor 100 liter melk kunt
laten komen’, vertelt William. Het is de
brug naar een belangrĳke keuze in de
fase van opstart: de melkafzet. ‘We konden aan NoorderlandMelk en DOC kaas
leveren, maar hebben uiteindelĳk gekozen voor A-Ware. Het is een gezond en
betrouwbaar nieuw zuivelbedrĳf waar
wĳ veel vertrouwen in hebben en waar
ook de bank positief over was’, aldus
Wim Polling.
Vader en zoon kregen zelf ook groen licht
van de bank om hun ambitieuze stap te
verwezenlĳken. ‘Het enige wat voor de
bank telt, is de hoeveelheid grond. En
daar hebben wĳ altĳd zo veel mogelĳk in
geïnvesteerd. We hebben dat niet met een
bedoeling gedaan, maar het blĳkt achteraf wel heel belangrĳk te zĳn geweest’,
zegt Wim en hĳ verwĳst naar het grondareaal van 209 hectare. ‘Daarnaast heeft
natuurlĳk ook het garagebedrĳf een rol
vervuld in deze stap. Wĳ mogen als typische dorpsgarage nog altĳd niet klagen
over de economische situatie.’

Toch robotmelken
Vanaf januari zal William, die op dit moment zĳn eindopdracht voor school al
thuis uitvoert, het leeuwendeel van het
werk gaan verrichten. Naast assistentie
van Wim en Grea blĳft ook de medewerker twee dagen per week actief op het
boerderĳ. Vrĳwel alle landwerk wordt namelĳk zelf uitgevoerd. Het melken gaat
gebeuren met drie melkrobots. ‘We wilden eerst een traditionele melkstal, maar
kwamen toevallig in aanraking met robotmelken. En nieuwbouw bleek toch

wel hét moment om te kiezen voor robots, omdat je dan direct alle looplĳnen
goed kunt inrichten’, vertelt William.
Daarnaast kan ook zĳn lichamelĳk beperkte broer Wilco (16) bĳ het aansturen
van robotmelken mogelĳk een rol spelen.
Tĳdens het gesprek blĳkt duidelĳk dat
de jeugdige nieuwe melker William niet
blind aan het avontuur begint. Zo heeft
hĳ over diverse keuzes zoals de stalindeling goed nagedacht. En het koppel wordt
gesplitst in twee lactatiegroepen.
‘Dan kunnen we de verse koeien
in het voorjaar weiden en de
oudmelkte in het najaar.’
Hoewel William zich
bewust is van een intensieve periode die
eraan komt, staat hĳ
te trappelen. ‘Het
mag van mĳ nu
wel beginnen, liever vandaag dan
morgen. Ik heb
er
ontzettend
veel zin in en ik
heb me in de afgelopen jaren bĳ
andere boeren
zo goed mogelĳk
voorbereid.’ l

Wim Polling:

‘Het enige wat voor
de bank telt, is
de hoeveelheid grond’

V E E T E E LT

VX19_nieuwe melkers deel2.indd 51

N O VE M B E R

2

2 0 1 4

51

17-11-14 16:15

