ALS IK DE BAAS ZOU ZIJN GIJS EN STEF SCHUTTE

Met melkrobots naar
een eenmansbedrijf

Gijs Schutte: ‘Voor investeren
in melkrobots krijg je drie keer
melken per dag terug’
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Royaal in het volk. Dat zit familie Schutte op dit moment met
vader Martin en de potentiële bedrijfsopvolgers Gijs en Stef.
Met het toekomstdoel van een eenmansbedrijf is de robot
echter een bewuste investering. ‘We staan er allemaal achter,
al zal voor pa de verandering het grootst zijn.’
TEKST FLORUS PELLIKAAN
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iks is voordeliger dan melken in een afgeschreven melkstal. Het was de reden dat
familie Schutte bĳ de uitbreiding van de
ligboxenstal in 2010 de 2 x 9-melkstal intact liet.
Langzaam groeide de veestapel naar de huidige
130 melkkoeien en er is ruimte voor 160 stuks.
Twee jaar geleden kwamen Gĳs (26) en Stef (22) in
de maatschap met hun vader Martin (55) Schutte.
Begin dit jaar bleek de tĳd rĳp om over te stappen
op een nieuwe manier van melken.

Waarom stoppen jullie met het lucratieve
melken in de oude melkstal?
Gĳs: ‘Het bedrĳf wordt in zĳn huidige opzet te
groot om alleen te melken. Hierdoor moest een van
ons beiden bĳ iedere melkbeurt bĳspringen voor
de randwerkzaamheden als boxen schoonmaken
en kalfjes voeren. Aan het begin van de week spreken we af wie wanneer beschikbaar is. Daarnaast
willen we het bedrĳf door laten groeien en toch
allebei zo veel mogelĳk buiten de deur blĳven werken. Het is goed om elders ervaring op te doen,
ook omdat nog niet duidelĳk is wie van ons met
het bedrĳf verder gaat.’

Welke opties hebben jullie overwogen?
Stef: ‘We hebben kort nagedacht over een grote
melkstal. Pa, die graag melkt, gaf aan die keuze
prima te vinden, maar niet in zĳn eentje in zo’n
ren-je-rotstal te willen melken. Hierdoor zou er
altĳd iemand moeten helpen.’
Gĳs vult aan: ‘In mĳn werk heb ik intussen al veel
ervaring opgedaan met robotmelken. De flexibiliteit past bĳ onze huidige situatie, want dikwĳls
lopen werkzaamheden buiten de deur uit. Bovendien zĳn zowel pa en ma als wĳ tweeën van mening dat op termĳn een van ons beiden met het
bedrĳf verder moet gaan. De verschillen tussen ons
zĳn te groot om samen het bedrĳf te runnen. Maar
hierdoor moet het wel een eenmansbedrĳf zĳn en
robotmelken kan daarbĳ helpen.’

En dus zijn het melkrobots geworden?
Beiden knikken instemmend, waarna Stef vertelt:
‘We zĳn inmiddels begonnen met de aanpassingen
aan de stal en een kleine aanbouw. In augustus
komen de robots. Flexibiliteit heeft de doorslag in
de keuze voor robots – van het merk DeLaval – gegeven. Vooral ook omdat de toekomst hier nog
ongewis is. We zien robots meer als een machine

waarop je afschrĳft, zoals een trekker, mocht je de
machine niet meer nodig hebben, dan doe je haar
weg. Bĳ een grote melkstal is dat anders, daar heb
je een ruimte voor gebouwd en daar moet je gewoon 30 jaar mee doen. Nu houden we alsnog alle
opties open en robots passen nu bĳ “ons plaatje”.’

Waren jullie eensgezind in de keuze voor
robots?
Gĳs: ‘Zeker, al hadden Stef en pa iets meer tĳd
nodig, omdat die gewoon nog minder bekend waren met robotmelken. We hebben diverse bedrĳven
bezocht. Bovendien hebben we al goede ervaringen
met een mestschuifrobot en kalverdrinkautomaat.’
‘Voor pa zal de verandering uiteindelĳk ook het
grootst zĳn. Hĳ heeft veertig jaar gemolken, moet
dat werk nu loslaten en zal de dag heel anders
moeten gaan plannen. Maar hĳ steunt ons in de
keuze en is van plan alles te leren.’

Wat verwachten jullie van het robotmelken?
Stef: ‘Het gaat voor een verandering van het werk
zorgen. Dingen die je normaal in de melkstal zag,
moet je nu op een andere manier boven water
krĳgen. We zullen overdag vaker tussen de koeien
te vinden zĳn.’
Gĳs: ‘Maar we krĳgen er ook een hulpmiddel bĳ
aan de hand van dataverzameling. We zien het als
een uitdaging om te ontdekken wat we daar allemaal mee kunnen. Als extra optie hebben we ook
nog voor de bodyconditiescore-camera gekozen.’

Robotmelken wordt vaak als duur gezien,
was dit voor jullie nog een argument?
Gĳs: ‘Jawel, maar voor de keuze voor melkrobots
krĳg je drie keer melken per dag terug. Dat geeft
doorgaans een hogere productie. Bovendien geeft
het minder belasting voor koe en boer, dat heeft
ook zĳn waarde. En een robot geeft sociale vrĳheid.
Ik ben in ieder geval niet iemand die een week lang
niemand hoeft spreken.’

Zijn jullie van plan om voor meer robots te
kiezen op het bedrijf?
Stef: ‘We hebben het wel eens over een voerrobot
gehad, maar het lĳkt ons dan voordeliger om te
laten loonvoeren. En dan misschien aangevuld
met een aanschuifrobot. Maar dit zĳn keuzes voor
de persoon die straks definitief met het bedrĳf
verder gaat.’ l
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