OUD

Bedrijfsgegevens
Maatschap ’t Mannetje
Hellevoetsluis
3 vennoten
65 stuks melkvee
52 hectare grond

Tekst en beeld: Ellen van den Manacker

“Wij hebben
lange tijd gedacht
dat wij de
op het
bedrijf waren”

laatste
generatie

Lange tijd dachten Kees (55) en Ina (50) dat zij geen opvolger hadden voor
hun melkveebedrijf in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis. De interesses van
zoon Arjo (28) lagen meer in de akkerbouw dan in de veehouderij. Toch gaf
hij het ouderlijk bedrijf een kans. Na zijn studie tuin- en akkerbouw in Dronten besloot Arjo een dag in de week te ‘proeven’ van het melkveebedrijf. Met
succes. Arjo kreeg de smaak te pakken en besloot een jaar geleden in maatschap te treden.
Geschiedenis
Kees: “Toen ik vroeger in maatschap kwam,
hadden we een gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee. In 1975 zijn we ons volledig
gaan focussen op de melkveetak. Inmiddels
melk ik in maatschap met Ina en Arjo 65
koeien en hebben we 52 hectare land waar we
gras en maïs op telen.”

volle 100% geïnteresseerd in een bedrijfsovername.”
Kees: “Arjo zou een geschikte kandidaat zijn,
maar zijn passie ligt in de akkerbouwsector.
Om hem daarin tegemoet te komen heb ik
zelfs gedacht om melkquotum te verkopen
en daar grond voor terug te kopen. Dat werd
financieel onaantrekkelijk toen de prijs voor
quotum daalde en de grondprijs steeg.”

Bedrijfsopvolger?
Ina: “Kees en ik hebben lange tijd gedacht
dat wij de laatste generatie op het bedrijf
waren. Geen van onze kinderen waren voor de
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Twijfels
Arjo: “Nadat ik de studie tuin- en akkerbouw
had afgerond, ging ik nadenken over wat ik wilde

in de toekomst. Het bedrijf van mijn ouders overnemen was een van de mogelijkheden. Ik heb
daar lang over getwijfeld. Als klein ventje was ik
al meer geïnteresseerd in akkerbouw dan in koeien. Boer zijn is wel wat ik wil. In de buitenlucht
afwisselend werk verrichten, dat past bij mij.”
Kees: “Om te kijken of de melkveehouderij
ook wat voor Arjo zou zijn, is hij na zijn studie
een dag in de week bij ons komen werken.”
Arjo: “Ik ben mij meer gaan verdiepen in koeien en begon het steeds leuker te vinden. Een
jaar geleden ben ik in maatschap getreden
met mijn ouders.”

NIEUW

Arjo ’t M
Hellevoetsalunnetje
28 jaar is
Lid van A
Voorne/Pu JK
tten

“Als ik verder wil
met het ouderlijk
bedrijf, zal ik

meer
kennis over koeien
moeten opdoen”

Ina: “Ondertussen volgt onze dochter de
opleiding Dier- en Veehouderij. Mocht zij uiteindelijk ook ambitie hebben om in het bedrijf
te stappen, dan hebben we die mogelijkheid
voor haar opengelaten.”

ons laatste jaar te knallen. We hebben nu
iemand op wie we kunnen terugvallen, bij wie
we de verantwoordelijkheid kunnen leggen.”
Kees: “Ik vind het fi jn dat ik hier op mijn oude
dag ook nog kan zijn.”

Verlichtende investering

Zzp’er

Kees: “Zeven jaar geleden was de melkstal
toe aan vernieuwing. Omdat er toen nog geen
opvolger voor ons bedrijf was opgestaan,
hebben Ina en ik gekeken hoe wij het bedrijf
nog voort konden zetten tot ons pensioen. We
besloten te investeren in een melkrobot.”
Ina: “De melkrobot was een verlichtende
investering op de werkvloer. Dat zag Arjo
ook. Door de aanschaf van de melkrobot was
het bedrijf voor hem een stuk interessanter
geworden. Het geeft meer vrijheid op het
bedrijf.”

Arjo: “Het liefst werk ik volledig op de
boerderij. Helaas is het bedrijf daar te klein
voor. Daarom werk ik een dag op het ouderlijk bedrijf en vier dagen in de week bij een
loonwerker. Bij de loonwerker verricht ik
agrarische werkzaamheden, maar ook werkzaamheden in het openbaar groen en sportveldonderhoud. Vanuit de maatschap verhuur
ik mijzelf als zzp’er aan het loonbedrijf. Op
die manier kan ik mij financieel in het bedrijf
werken.”
Kees: “Dat Arjo niet volledig op het bedrijf
meedraait heeft ook zijn nadelen. Hij woont
op vier kilometer afstand van de boerderij. Als
hij bij de loonwerker klaar is met werken, gaat
hij naar huis. Om meer feeling met de koeien
en de gang van zaken te krijgen, zou het beter
zijn als Arjo hier om de hoek woont.”

Doorzetten
Kees: “Nu Arjo heeft besloten dat hij ons
bedrijf wil overnemen, ga ik weer naar de toekomst kijken. Met een opvolger worden Ina en
ik geprikkeld om door te zetten. We willen een
gezond bedrijf doorgeven.”
Ina: “Ik ben ook blij dat Arjo het bedrijf wil
overnemen. Kees en ik hoeven niet meer tot

Kennis
Arjo: “Als ik verder wil met het ouderlijk

bedrijf, zal ik meer vakspecifieke kennis over
koeien moeten opdoen. Ik heb een studie
gevolgd in de tuin- en akkerbouw. De managementaspecten uit deze opleiding kan ik in
ons bedrijf toepassen, maar ik merk dat ik
de basiskennis van de melkveehouderij mis.
Natuurlijk leer ik daarin veel van mijn ouders,
maar het liefst wil ik in de toekomst ook nog
een vakgerichte opleiding volgen.”

Bodemstructuur
Arjo: “De akkerbouwkennis die ik bezit, wil
ik wel toepassen op het melkveebedrijf. In
de aankomende jaren wil ik investeren in het
opknappen en egaliseren van onze percelen.
Ik wil me bijvoorbeeld meer verdiepen in onze
bodemstructuur. Met een gezonde bodem is
het mijn streven om meer ruwvoer van een
perceel te halen.”

Toekomst
Arjo: “Ik wil groeien naar 120 koeien en twee
melkrobots. Voorlopig zijn dat nog plannen,
een exacte termijn durf ik er niet aan te hangen. Als we die stap willen maken, moeten we
ook een nieuwe stal bouwen. Daarnaast hoop
ik na de uitbreiding meer op de boerderij te
kunnen werken.”

BNDR

11

