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Flexibel werken dankzij
groot koppel koeien
BEDRIJFSPROFIEL
Judith Siebers (43)
Griethausen, Duitsland
790 melk- en kalfkoeien,
480 stuks jongvee
gemiddelde productie 9632 kg melk met
4,05% vet en 3,5% eiwit
grond 400 hectare, waarvan
195 hectare snijmais en
70 hectare grasland
aantal medewerkers 12
neventakken 18.000 kalkoenen en
400 kW biogasinstallatie
eigenaren
plaats
veestapel

Griethausen

Dat Judith Siebers het bedrijf van haar ouders
wilde voortzetten, stond wel vast toen ze met een
agrarisch diploma thuiskwam. Maar het dagelijks
werk op een gezinsbedrijf combineren met de
zorg voor kinderen zag ze niet zitten. Haar
oplossing: vergaande schaalvergroting om werk
uit handen te kunnen geven en zelf flexibel te
blijven. In minder dan tien jaar tijd groeide de
veestapel van 140 naar bijna 800 melkkoeien.
TEKST WICHERT KOOPMAN

Duitsland
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dag in de melkput staan en al het werk in de stal
doen, in combinatie met de zorg voor kinderen zag
ik niet zitten’, legt ze uit. ‘Zo ontstond het plan om
het bedrĳf te ontwikkelen tot een omvang waarbĳ ik
het dagelĳks werk op het bedrĳf aan medewerkers
kan uitbesteden om zelf flexibel mĳn tĳd te kunnen
indelen.’
Overigens is inmiddels ook Judiths man werkzaam
op het agrarisch bedrĳf. Hĳ is onder andere verantwoordelĳk voor het beheer van de biogasinstallatie
en een neventak met 18.000 kalkoenen.

ij

Zes kilometer van het
ouderlijk bedrijf is in 2009
een nieuwe locatie voor de
melkkoeien gerealiseerd

Melkveestal op zes kilometer

Judith Siebers koos voor
vergaande schaalvergroting om
zelf flexibel te kunnen blijven

E

en rondleiding door de stallen van het grootschalige Duitse landbouwbedrĳf ‘OyvernestMilch’ wordt met regelmaat onderbroken voor
een praatje. Bedrĳfseigenaar Judith Siebers laat geen
mogelĳkheid onbenut om even met een van haar
medewerkers van gedachten te wisselen, is het niet
rechtstreeks, dan wel via de telefoon.
Mensen aansturen is het belangrĳkste onderdeel van
het werk van de 43-jarige onderneemster. ‘Ik kan het
bedrĳf niet tot in de details overzien en zeker niet
alle problemen oplossen’, geeft ze aan. ‘Ik ga de medewerkers niet vertellen hoe ze moeten werken. Dat
weten ze zelf vaak veel beter dan ik. Het draait om
wederzĳds vertrouwen en daarvoor is het belangrĳk
om continu met elkaar in gesprek te blĳven’, legt
Siebers uit.
Ze vertelt dat ze bewust heeft gekozen voor een bedrĳfsopzet waarbĳ ze zelf – letterlĳk – de handen
voor een belangrĳk deel vrĳ kan houden. ‘Belangstelling voor het bedrĳf van mĳn ouders heb ik altĳd
gehad’, herinnert de boerendochter zich. ‘Maar mĳn
man volgde een opleiding tot timmerman en had
nooit veel interesse in de koeien. Zelf twee keer per

Tot het jaar 2009 molk de familie Siebers nog maximaal een 140-tal koeien op hun gemengde bedrĳf.
Naast de melkveetak had het bedrĳf ook toen al een
omvangrĳke akkerbouwtak. Bovendien hielden de
veehouders kalkoenen en vleesstieren. Een eerste
stap in de uitbreiding van de veestapel werd gezet
met de overname van 90 koeien van een stoppende
buurman. Omdat er in de eigen stal geen ruimte was
voor deze dieren molken de ondernemers tĳdelĳk op
twee plaatsen.
‘Onze boerderĳ ligt tegen de bebouwde kom aan.
Plannen om een grotere koeienstal te bouwen konden we hier daarom niet realiseren’, vertelt Siebers.
‘Zes kilometer buiten het dorp hadden we al eens
een bedrĳf met verouderde gebouwen en 45 hectare
grond overgenomen. Op deze locatie konden we onze
bouwplannen wel uitvoeren’, legt ze uit. Op de plaats
waar in het verleden 40 koeien op een oude grupstal
stonden, verrees een grote nieuwe ligboxenstal met
500 boxen. Enkele jaren geleden werd deze nog eens
verlengd tot de huidige omvang met plaats voor ongeveer 800 koeien.
De gebouwen bĳ de ouderlĳke boerderĳ – het oudste
dateert al uit 1874 – zĳn daarnaast ook nog volop in
bedrĳf en bieden stalruimte aan zo’n 480 stuks jongvee. De vleesstieren hebben hier overigens inmiddels
plaatsgemaakt voor pinken. ‘Als de vaarskalveren
ongeveer twee weken oud zĳn, verhuizen we ze van
de melkveelocatie naar het oude bedrĳf’, vertelt
Siebers. ‘Enkele weken voor het afkalven brengen we
ze weer terug.’
Ook al het landwerk, dat voor het grootste deel in
eigen beheer wordt uitgevoerd, wordt vanaf de thuis-
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De grote maar compacte nieuwe stal heeft twee voergangen en in totaal
twaalf rijen ligboxen

De drijfmest van de koeien gaat in de biogasinstallatie, net als alle vaste
mest, inclusief die van de kalkoenen

locatie georganiseerd. Zo is op dit erf een loods met een
uitgebreid machinepark en een werkplaats aanwezig. De
familie Siebers bewerkt in totaal ongeveer 400 hectare
grond en teelt, naast de voedergewassen gras en snĳmais, ook tarwe, koolzaad en suikerbieten.

Ruimte voor vakmanschap
De nieuwe ligboxenstal is al vanaf een afstand niet te
missen. Het is een imposant maar compact gebouw. De
stal heeft twee voergangen en in de breedte in totaal
twaalf rĳen boxen. De melkstal, technische ruimtes en
het tanklokaal zĳn in een aanbouw voor aan de stal gesitueerd.

‘We melken de koeien in een buitenmelker-carrousel
met vĳftig standen’, laat Siebers zien. ‘Hierbĳ zĳn altĳd
drie medewerkers aanwezig, waarbĳ er één zorgt voor
het wisselen van groepen en het schoonmaken van de
boxen. De tweede persoon behandelt de koeien voor en
voert controle uit op de uiergezondheid. En de derde
hangt de melkstellen onder. Bĳ het verlaten van het platform worden de spenen automatisch gesprayd’, vertelt
ze. Een uitgekiend systeem van meerder separatiepoorten zorgt er vervolgens voor dat alle koeien na het melken vanzelf weer teruggaan naar hun eigen groep.
De onderneemster stipt de inrichting van het melkproces aan als een van de voordelen van de huidige schaal

De koeien worden gemolken in een 50 standsbuitenmelker. Twee melkers en één hulp in de stal melken samen 200 tot 240 koeien per uur

40

veeteelt AUGUSTUS 1 2017

XA12_buitenlandreportage Duitsland.indd 40

08-08-17 12:02

De Nederlandse ‘herdmanager’ Marcel van Zee heeft de dagelijkse
leiding op het melkveebedrijf

van het bedrĳf. ‘Omdat we de kosten kunnen uitsmeren
over veel liters melk, hebben we de ruimte om te investeren in capaciteit en automatisering. Zo realiseren we
niet alleen een hoge arbeidsproductiviteit, maar zĳn we
ook flexibel bĳ het inzetten van de medewerkers en
houden we het werk voor hen zo aantrekkelĳk mogelĳk’, aldus Siebers, die erop wĳst dat de werkeloosheid
in Duitsland met ongeveer vĳf procent momenteel erg
laag is.
‘Het aantrekken van personeel is dan ook best lastig,
zeker als het gaat om geschoolde medewerkers’, legt ze
uit. Dit betekent dat de arbeidsomstandigheden op het
bedrĳf voortdurend een punt van aandacht zĳn en dat
de onderneemster hierover altĳd met haar mensen in
gesprek is. Maar het betekent ook dat het de moeite
waard is om na te denken over de manier waarop medewerkers het meest effectief kunnen worden ingezet. ‘Het
onderhangen van melkstellen is in deze melkstal eenvoudig werk’, geeft Siebers als voorbeeld. ‘Dit kan prima
door ongeschoolde arbeidskrachten worden uitgevoerd.
Zo kunnen we de mensen met een vakopleiding taken
geven waarin ze hun kennis en vakmanschap kwĳt kunnen.’

Goede cijfers noodzaak
De dagelĳkse leiding op het melkveebedrĳf is in handen
van de Nederlandse ‘herdmanager’ Marcel van Zee. Hĳ is
verantwoordelĳk voor de technische resultaten van de
veestapel. Met een gemiddelde productie van ruim 9600
De oude bedrijfsgebouwen zijn in gebruik voor de opfok van
het jongvee

Elke twee weken bekapt de klauwverzorger de koeien die tussen de 200
en 214 dagen drachtig zijn

kg melk met 4,05% vet en 3,50% eiwit, een tussenkalftĳd van 400 dagen en een tankcelgetal van 140 liggen
deze op een goed niveau. ‘Ook voor mĳn werk is een
goede communicatie met de medewerkers het belangrĳkst’, benadrukt hĳ. ‘Met bĳna 800 koeien op stal kan
ik echt niet alles zien en zelf alle problemen oplossen’,
licht hĳ toe.
Om het werk zo veel als mogelĳk te plannen wordt in de
stal gewerkt met vaste afspraken en duidelĳke protocollen. Zo komt de klauwverzorger iedere twee weken op
het bedrĳf om, naast de dieren met problemen, alle koeien die tussen de 200 en 214 dagen drachtig zĳn, te bekappen. Voor de wekelĳkse vruchtbaarheidsbegeleiding
schakelt Siebers een gespecialiseerde dierenarts in.
Siebers en Van Zee zien nog voldoende mogelĳkheden
om de resultaten verder te optimaliseren. Ze wĳzen erop
dat de huidige omvang van de veestapel pas twee jaar
geleden werd bereikt. ‘We hebben veel koeien aangekocht, weinig geselecteerd en er zĳn relatief veel vaarzen ingestroomd. De gemiddelde leeftĳd van de veestapel is nu 4,5 jaar en dat kan zeker hoger’, geven ze als
voorbeeld. Ook met de productie van ruim 9600 kilo
melk zĳn de onderneemster en de herdmanager nog niet
tevreden. Een bedrĳfsgemiddelde van boven de 10.000
kilo moet volgens hen binnen enkele jaren haalbaar zĳn.
‘Het realiseren van goede technische cĳfers is voor ons
van groot belang’, stelt Siebers. ‘We hebben in betrekkelĳk korte tĳd grote stappen gezet. Nu zullen we ervoor
moeten gaan zorgen dat we deze investeringen terug
gaan verdienen’, benadrukt ze.

Werk gaat door
Overigens wĳst Siebers erop dat ze de boerderĳ, ondanks
de omvang, nog steeds beschouwt als een echt familiebedrĳf. Ook haar vader Leo (70) en moeder Beate (65) werken nog volop mee. ‘Wĳ hebben ervoor gekozen om ons
bedrĳf op onze manier te ontwikkelen, maar dat betekent absoluut niet dat we neerkĳken op collega’s die
andere keuzes maken. Deze bedrĳfsopzet past bĳ ons
omdat ik niet alleen met de koeien bezig wil zĳn. Onze
kinderen zĳn nu drie en vĳf jaar oud. Als het nodig is,
wil ik er voor ze kunnen zĳn en vanavond moet ik gewoon weer zorgen dat er warm eten op tafel staat. Dat
lukt alleen als ik weet dat het werk op het bedrĳf ondertussen gewoon doorgaat.’ l
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