BEDRIJFSREPORTAGE KREBBERS

Een hoge robotcapaciteit
met hulp van een melkstal

In de nieuwe stal lopen de koeien in vier
groepen van ongeveer 125 dieren

‘Als we niet slapen, dan denken we.’ De
Duitse veehouder Johannes Krebbers
zegt het met een lach, maar zijn uitspaak
blijkt geen loze kreet. Over ieder detail in
de bedrijfsvoering van de veelzijdige
onderneming is nagedacht. De
productiviteit van de medewerkers en
melkrobots is hoog. Met dank aan een
melkstal van meer dan dertig jaar oud.
TEKST WICHERT KOOPMAN
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‘H

ier hebben we voor ons bedrĳf al veel geld
verdiend’, verklaart Johannes Krebbers als
hĳ de deur opentrekt die toegang biedt tot
de oude melkstal. De 2 x 8 visgraat is inmiddels meer
dan dertig jaar in gebruik, maar wordt nog intensief
benut. ‘Er was een tĳd dat we hier driemaal daags
ruim 250 koeien molken en zo 3 miljoen kilo melk
per jaar produceerden’, vertelt de 61-jarige ondernemer. Samen met zĳn zoon Clemens exploiteert hĳ in
het Duitse Weeze een grootschalig gemengd bedrĳf.
Hun veestapel is inmiddels gegroeid tot een omvang
van 620 melk- en kalfkoeien en er staat sinds 2011
een nieuwe stal met 500 ligboxen en acht melkrobots.

Niet spoelen maar melken
Ondanks de aanschaf van robots is de oude melkstal
nog steeds in bedrĳf. ‘Toen we automatisch gingen
melken, kregen we snel in de gaten dat zorgkoeien
veel tĳd kosten. Op de eerste dag stond een mede-
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Johannes (61) (foto rechts) en Clemens (37) Krebbers
Weeze, Duitsland
620 melk- en kalfkoeien en 470 stuks jongvee
10.000 kg melk met 3,95% vet en 3,58% eiwit
395 dagen tussenkalftijd, 1,6 inseminatiegetal
240 hectare, waarvan 40 hectare aardappels,
40 hectare suikerbieten, 20 hectare graszaad,
80 hectare gras en 60 hectare mais
9
8 robots en een 2 x 8 visgraatmelkstal
biogasinstallatie, zonnepanelen

werker twintig minuten te wachten op drie koeien.
Toen hebben we direct besloten om de melkstal weer
op te starten’, vertelt Krebbers. ‘Alle dieren die extra
aandacht nodig hebben, melken we hier’, legt hĳ uit.
Naast de verse koeien zĳn dit bĳvoorbeeld dieren
met een lage dagproductie die slecht naar de robot
lopen. Koeien die met antibiotica zĳn behandeld,
verhuizen eveneens naar de oude stal. ‘Robots moeten melken, niet spoelen’, stelt Krebbers, doelend op
de extra reiniging die nodig is na de melkbeurt van
een dier dat mogelĳk residuen van medicĳnen met
de melk uitscheidt.
‘Door zorgkoeien apart te melken verspillen we geen
robotcapaciteit en kunnen de medewerkers in de
nieuwe stal heel efficiënt hun werk doen’, aldus de
ondernemer, die ook de flexibiliteit in het aantal te
melken koeien als voordeel van de traditionele melkstal aanstipt. Nee. De oude melkerĳ zal voorlopig
niet verstoffen. Sterker nog: binnenkort gaat de vacuümpomp weer extra uren draaien. ‘Een buurman
stopt met melken en wĳ hebben zĳn zeventig koeien
overgenomen. De droge koeien verhuizen straks naar
zĳn bedrĳf, zodat we hier ruimte kunnen maken
voor meer melkkoeien. Deze extra koeien gaan we

eerst maar eens melken in de melkstal’, verklaart de
ondernemer. ‘Die staat er toch.’

Ongeveer 60 koeien worden twee keer per dag gemolken
in de 2 x 8 visgraat melkstal

In de oude stal staan alle koeien die extra aandacht vragen
overzichtelijk bij elkaar

Geld uit stroom
De manier waarop vader en zoon Krebbers een afgeschreven melkstal benutten om maximaal rendement te halen uit nieuwe investeringen, tekent hun
inventiviteit en ondernemerschap. Ze wisten binnen
tien jaar tĳd hun veestapel meer dan te verdubbelen,
bouwden een nieuwe stal en investeerden in de productie van groene energie. De daken van de gebouwen liggen vol met zonnepanelen, die gezamenlĳk
goed zĳn voor een vermogen van 500 kilowattpiek.
Achter de nieuwe stal is een monovergister met een
vermogen van 25 kilowatt gebouwd. ‘Angela Merkel
is mĳn vriendin’, grapt Krebbers als hĳ uitleg geeft
over de gunstige subsidieregelingen voor de levering
van duurzame energie van de Duitse overheid. ‘Vorig
jaar hebben we met de koeien geen geld verdiend,
maar de inkomsten uit de levering van stroom liepen
gewoon door’, stelt de ondernemer. Naast elektriciteitsproducenten en veehouders zĳn vader en zoon
Krebbers overigens ook akkerbouwers. Zo telen ze
jaarlĳks onder andere 40 hectare aardappels.

veeteelt JULI 1/2 2017

XA11-repo Krebbers.indd 73

73

03-07-17 13:37

BEDRIJFSREPORTAGE KREBBERS

De kalverstal van de familie Krebbers
1

1 De nieuwe kalverstal is twee jaar geleden in gebruik genomen. Een mooi voorbeeld van de simpele, maar slimme organisatie op het melkveebedrijf van de familie
Krebbers. Het eenvoudige gebouw biedt plaats aan ongeveer 120 kalveren tot een
leeftijd van een half jaar.
2 Iedere veertien dagen – meestal op dinsdag – verhuist een nieuwe groep van
ongeveer tien kalveren vanuit de eenlingboxjes naar de stal. De dieren kunnen
beschut liggen in een groepsiglo en hebben een frisse, overdekte uitloop.
3 De kalveren worden gevoerd met speenemmers. Om meer controle te houden
op de melkopname is de drinkautomaat weer van het bedrijf verdwenen. De emmers worden gevuld met een melktaxi en hangen aan een rail die van het ene naar
het andere hok geschoven kan worden.
4 Bij ieder hok hangt een overzicht – gemaakt via een zelfgebouwd programmaatje in excel – met het opfokschema. Per dag is de melkgift aangegeven, vermenigvuldigd met het aantal kalveren, om het de medewerkers gemakkelijk te maken
de juiste hoeveelheid kunstmelk aan te maken.
5 Als de kalveren ongeveer drie maanden oud zijn, steken ze de voergang over
naar een van de drie groepshokken op stro. Hier blijven ze tot een leeftijd van ongeveer een half jaar, waarna ze worden verplaatst naar een tweede opfoklocatie.

2

Met de overname van de veestapel van een buurman
groeide het koppel koeien van de familie Krebbers
tot ongeveer 700 stuks. ‘Deze kans kwam voorbĳ en
konden we niet laten lopen’, licht de ondernemer de
volgende stap in de bedrĳfsontwikkeling toe. ‘Maar
voor de komende jaren is het plan om vooral uit te
breiden in oppervlakte grond’, geeft hĳ aan. Nu bewerken de boeren en hun medewerkers in totaal 240
hectare land, waarvan ongeveer 100 hectare wordt
ingezet voor de teelt van akkerbouwgewassen. Ruwvoer kopen ze gedeeltelĳk aan in de vorm van mais.
Een deel van de mest zetten ze af in de omgeving.
Nu is relatief intensief produceren nog geen enkel
probleem, maar dat kan, onder invloed van de publieke opinie, ook in Duitsland in de toekomst zo
maar anders worden, redeneert Krebbers. ‘Door te
investeren in grond investeren we in zekerheid van
productiecapaciteit voor de toekomst’, stelt hĳ. ‘Bovendien kunnen we onze eigen mechanisatie efficienter inzetten als we met dezelfde machines meer
hectares kunnen bewerken.’

Vakmanschap is organisatie
Naast slimme ondernemers zĳn vader en zoon Krebbers vakkundige koeienboeren, al noemt senior de
aansprekende technische cĳfers vooral het resultaat
van een goede organisatie en het inhuren van goede
mensen. Zo verklaart hĳ de nette tussenkalftĳd van
395 dagen bĳ een inseminatiegetal van 1,6 met name
uit een strakke vruchtbaarheidsbegeleiding door een
expert. ‘Ook het insemineren van de dieren laten we
graag over aan mensen die er hun vak van hebben
gemaakt. Zĳ hoeven tĳdens hun werk aan niets anders
te denken, terwĳl wĳ vaak minder geconcentreerd zĳn
omdat we in ons hoofd met van alles en nog wat bezig
zĳn.’
De inseminator maakt iedere ochtend een stop op het
bedrĳf en komt eigenlĳk nooit voor niets. Van de middagronde maken de veehouders bewust geen gebruik.
Ze zĳn van mening dat de eventuele voordelen hiervan
niet opwegen tegen de extra arbeid die nodig is om
koeien voor inseminatie uit te selecteren. Activiteitsmeting is de basis voor de tochtsignalering en deze
Aan weerszijden van de voergang zijn twee eilanden met
vier robots ingericht
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is gekoppeld aan het managementsysteem van de
robots. ‘Koeien die volgens het systeem in aanmerking komen voor inseminatie, worden automatisch
gesepareerd als ze ’s nachts de robot passeren. Zo
staat tachtig procent van de dieren ’s morgens vroeg
al klaar en hebben de medewerkers er niet veel
werk meer aan’, legt Krebbers uit.

Meer denktijd dankzij secretaresse
Om efficiënt te kunnen werken zĳn de melkrobots
in de nieuwe stal centraal gegroepeerd. Op twee
eilanden aan weerszĳden van de voergang staan in
totaal acht boxen, twee voor iedere groep van ongeveer 125 koeien. Drie groepen zĳn willekeurig samengesteld, in de vierde groep lopen de vaarzen.
‘Dit betekent dat we per robot gemiddeld 62,5 koeien melken. Bĳ een productie van 32 kilo melk per
koe per dag komt dat neer op 2000 kilo melk per
robot per dag’, rekent Krebbers voor. ‘Hier zit nog
wel ruimte voor verbetering’, denkt de veehouder,
die hiervoor vooral mikt op een hogere daggift.
De gemiddelde productie van de veestapel ligt nu
rond de 10.000 kg melk met 3,95% vet en 3,58%
eiwit per koe per jaar. ‘Op dit niveau zaten we acht
jaar geleden ook al’, geeft hĳ aan. ‘Sindsdien is de
veestapel verdubbeld en om dit te realiseren hebben
we koeien aangekocht en nauwelĳks geselecteerd.
Nu kunnen we gaan werken aan productieverhoging’, aldus Krebbers. ‘Dat gaat ons ook helpen om
de arbeidsproductiviteit van de medewerkers te
verhogen’, trekt hĳ de lĳn door. Dit kengetal ligt
overigens nu al op een hoog niveau. Naast vader en
zoon werken er op het bedrĳf negen volwaardige
arbeidskrachten. Hiervan is ruim 3,5 VAK nodig
voor het landwerk, zodat nog 5,5 VAK resteert voor
alle werkzaamheden rondom de verzorging van
meer dan 1000 dieren.
Aan ambities ontbreekt het de 61-jarige ondernemer
niet. ‘We hebben sinds kort voor twee dagen in de
week ondersteuning van een secretaresse’, vertelt
hĳ. ‘Nu hoef ik minder uren door te brengen op
kantoor en hou ik meer tĳd over voor werk op het
land en in de stallen. Zo kan ik de medewerkers
motiveren en nadenken over nieuwe ideeën die het
bedrĳf vooruit kunnen brengen.’ l

De mais is geoogst met de
shredlage-techniek om extra
structuur in het rantsoen te
brengen

Video
Bewegende beelden met slimme details van de
kalverstal van de familie Krebbers zijn te zien op
de website.

Film op veeteelt.nl
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