BOERIN EN MELKEN

Fluitend

in de melkput
NIENKE HEMELTJEN: ‘ONZE GRUPSTAL HEEFT IETS KNUSSIGS,
JE ZIT LETTERLIJK ONDER EN TUSSEN DE KOEIEN’
‘In een grupstal zit je letterlijk onder en
tussen de koeien. Dat heeft iets extra’s. Je
zit zo dicht bij ze, je maakt zo veel contact
met de koeien. Onze grupstal heeft iets
knussigs, al vinden velen het misschien
wel ouderwets en echt iets van vroeger.
Maar ik vind het fijn.’
‘Ik volg de hbo-opleiding dier- en veehouderij in Dronten, maar ga elk weekend
naar de boerderij van mijn ouders in Teuge. Eigenlijk elk weekend melk ik dan wel
een keer, omdat ik het leuk vind om te
doen.’
‘Ik heb ook wel gemolken in een melkstal
en ik heb gewerkt op een bedrijf in de
buurt met vier melkrobots. Dat is ook leuk,
maar toch anders. Zeker bij een melkstal
is er minder contact met koeien. Bij de
melkrobots heb ik geleerd dat het juist be-

langrijk is dat je vaak tussen de koeien
bent. De beste robotboeren zijn de echte
koeienboeren. Je moet met robots juist
oppassen dat je niet te gemakzuchtig
wordt en denken dat je vanachter het
computerscherm alles in de gaten kunt
houden. Dat is het voordeel van een
grupstal. Tijdens het melken merk je meteen wanneer er iets mis is met een koe
omdat ze anders doet of anders reageert.’

Melken schept een band
‘Melken op de grup is niet zwaar, al heb ik
wel veel respect voor mijn vader, die naast
zijn werk altijd op deze manier koeien is
blijven melken. Je moet wel door de knieen om de uier schoon te maken en weer
gaan staan en het melkstel verplaatsen
naar de volgende koe, maar dat is, zeker

naam: Nienke Hemeltjen (20) •
woonplaats: Teuge • melkt: in het
weekend op de grupstal de 21 koeien
van haar ouders Henk en Jeanet

met ons aantal koeien, niet een heel grote
belasting. Het geeft juist een voldaan gevoel wanneer je weer een koe uit hebt en
het melkstel moet verhangen.’
‘Koeien melken schept een band. Mijn
stalfavoriet is een koe die altijd snuffelt
aan mijn haar als ik haar ga melken. Dan
draait ze zich half om, ruikt met die grote
neus aan m’n haar en af en toe geeft ze
me een grote lik met haar ruwe tong. Zoiets kan alleen op een grupstal. Heerlijk
toch?’
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Melk jij dagelijks fluitend de koeien? De vraag op de Facebook-pagina van De Boerin
leverde honderden reacties op. We moesten ons helaas beperken tot vier verhalen. Maar wel
verhalen van vier trotse boerinnen die vertellen waarom melken toch zulk geweldig leuk werk
is. Enthousiast poseerden ze proostend met een glas melk in de hand voor de camera.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

CORRIE VERSCHUURE: ‘ALS IK EEN DAG NIET MELK, DAN MIS IK
DE KOEIEN ENORM’
‘Melken van 400 koeien saai werk? Echt
niet. Iedere keer is het weer anders. Dan
geeft de ene koe meer dan verwacht, terwijl een andere koe juist een paar liter
minder geeft. Als zo’n koe minder geeft,
gaat er bij mij meteen een belletje rinkelen: zou er iets aan de hand zijn? Is ze ziek
of tochtig? Die signalen oppakken maakt
het melken zo mooi, je bent echt intensief
met de koeien bezig.’
‘Sinds drie jaar melk ik bij de familie Van
Stee uit Wissekerke. Ik hielp er al eens
mee, omdat mijn zoon er een bijbaantje
had. Toen ze er in 2015 een nieuwe stal
bijplaatsten en mij als melker vroegen omdat ze drie keer per dag wilden melken,
zei ik meteen ja.’
‘Voordat ik trouwde, heb ik ook altijd gemolken op het bedrijf van mijn ouders. In

de winter op de grupstal, in de zomer in
een melkwagen waar vier koeien in konden. Dat is wel een verschil met de 400
koeien die hier nu per keer door de melkstal gaan. Toch herken ik nog elke koe als
ze de melkstal in komt.’

naam: Corrie Verschuure (51) • woonplaats: Kapelle-Biezelinge • getrouwd
en kinderen • melkt: in loondienst
zeker één keer per dag 400 koeien
in een 26 stands swing-overmelkstal
van DeLaval

Vijf uur melken per keer
‘Het melken, het opdrijven van de verschillende groepen koeien en het schoonmaken van de melkstal duurt in totaal ongeveer vijf uur per keer. Soms verzorg
ik twee melkbeurten achter elkaar. Dan
eet ik snel even wat in de kantine en heb
ik een kleine pauze. Als Vormvervolgens
het reinigen van de melkstal klaar is, begin
ik weer opnieuw. Maar zelfs twee keer
melken per etmaal vind ik geen belasting.
Melken is geen zwaar werk, ik vind

het zelfs een vorm van ontspanning.’
‘Ik word als “joker” ingezet: als er een melker nodig is, roosteren ze mij in. Dat vind ik
fijn, de kinderen zijn groter en ik ben flexibel met mijn tijd. Maar ik heb wel gezegd
dat ik in ieder geval elke dag één melkbeurt wil melken. Als ik een dag niet melk,
dan mis ik de koeien enorm en word ik
minder blij. Ik heb gewoon echt een band
met ze.’

39

DB02-vier keer melken.indd 39

16-10-17 16:00

BOERIN EN MELKEN

DONNA DE CAUSMAECKER: ‘MET EEN MELKROBOT HEB JE EEN
HEEL ANDER CONTACT MET DE KOEIEN’
‘Vroeger molken we in twee stallen met
twee visgraatmelksystemen. Er moesten
daardoor altijd minimaal drie mensen
helpen wanneer het melktijd was. Daarom hebben we vanwege arbeidsgemak
in 2009 een nieuwe stal bijgebouwd met
een robot, maar zijn we ook gebruik blijven maken van een van de visgraatmelkstallen die nog in goede staat is.’
‘Eigenlijk vind ik het werk met allebei de
systemen aangenaam. In de melkstal is
het tof om de melkmachine aan te zetten
om vervolgens te zien dat koeien met
hun mooie volle uiers graag naar binnen
lopen om gemolken te worden. Melken
in de melkstal is echt routinewerk en dat
maakt het ook zo ontspannen. Laatst
moest ik voor iemand opschrijven hoe
de melkstal werkt, welke knoppen aan
of uit moesten. Ik kan de handelingen
blindelings uitvoeren, maar opschrijven

bleek best lastig, omdat melken voor mij
zo vanzelfsprekend gaat.’
‘Het werken bij de robot is juist leuk, omdat je een paar keer per dag tussen
de koeien loopt. Onze robotkoeien zijn
daardoor zeer rustig en gemakkelijk in
de omgang. Wanneer je controlekoeien
naar de robot jaagt, check je ook alle andere koeien. Het contact met de koeien
is heel anders, maar ook wel weer heel
aangenaam.’

Afspreken na acht uur
‘Ik melk elke dag de koeien en ik voel het
ook als mijn verantwoordelijkheid. Soms
willen vriendinnen om vijf uur ’s middags
afspreken in het weekend, maar inmiddels weten ze dat ik pas na acht uur ’s
avonds kan. Sommigen vragen wel eens
of mijn ouders dan niet even kunnen
melken, zodat ik vrij kan nemen. Dat zou

naam: Donna De Causmaecker (25)
• woonplaats: Waterland-Oudeman
• partner: Thomas Vandevoorde •
kinderen: in verwachting • melkt:
125 koeien met een Lely A3-robot en
in een visgraatmelkstal

kunnen, maar ik heb gekozen voor een
toekomst op de boerderij en voel het
als mijn verantwoordelijkheid om er elke
dag te staan.’
‘We verwachten ons eerste kindje volgend jaar en zo lang het kan, blijf ik melken. Hoe het volgend jaar gaat, dat zal
zichzelf wel uitwijzen. In de toekomst
denk ik wel dat er een tweede robot bij
zal komen vanwege de arbeidsdruk.
Maar nu doen we het nog even met beide systemen naast elkaar.’
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EMMA WEIKAMP: ‘MELKEN IS NIET MOEILIJK, JE MOET RUSTIG
BLIJVEN EN HET VOORAL DURVEN DOEN’
‘Ik had je voor gek verklaard als je me vier
jaar geleden had voorspeld dat ik koeien
zou gaan melken in de toekomst. Ik heb
geen agrarische achtergrond, groeide op
in een dorp en had zeker niets met koeien. Maar nu vind ik koeien melken samen
met mijn vriend Mathijs een van de mooiste klussen om te doen.’
‘Het leuke is dat je samenwerkt en dat je
meteen het resultaat ziet in de vorm van
melk in de tank. Het geeft me ook een
goed gevoel dat ik echt zelf kan melken
en daarmee Mathijs een handje kan helpen. Hij werkt hard en dit is mijn manier
om een steentje bij te dragen op de boerderij. Ik heb mijn eigen baan in de gezondheidszorg en melken is eigenlijk de enige
taak die ik doe op de boerderij.’
‘Melken is niet moeilijk, maar ik heb er
toch wel een paar maanden over gedaan
om het te leren. Je moet het vooral durven

doen. Wanneer in het begin een koe een
poot optilde, zei ik tegen Mathijs dat hij
die maar moest schoonmaken en het
melkstel aan moest sluiten. Maar nu weet
ik dat als je zelf maar rustig bent, de koe
dat ook is.’

Moment van geluk
‘Ik kan inmiddels ook helemaal alleen melken. Daar ben ik best wel trots op. Het
helpt wel dat er in de melkstal allemaal
hulpmiddelen zitten. Door de zenders
worden koeien die behandeld zijn tegen
uierontsteking, automatisch herkend en
wordt het melkstel geblokkeerd. Dan kan
er weinig misgaan.’
‘Ik vind melken inmiddels een ontspannend werkje. Je moet wel geconcentreerd
blijven, er is geen tijd om met andere dagelijkse dingen, zoals het werk, bezig te
zijn. Het is eigenlijk wel vergelijkbaar met

naam: Emma Weikamp (24) • woonplaats: Aalten • partner: Mathijs
Heusinkveld • melkt: 75 koeien in
een 2 x 12 zij-aan-zijmelkstal van SAC

mijn werk in de zorg; ook bij melken moet
je secuur zijn. Bovendien is het ook aanpoten. Zeker in onze melkstal met twaalf
koeien aan elke zijde moet je best doorwerken om alles goed bij te houden.’
‘Soms is het in het weekend laat geworden en dan zegt Mathijs bij het opstaan de
volgende dag dat ik gerust kan blijven liggen. Maar dat kan ik dan helemaal niet.
Juist dan is het ’s morgens een fijn moment om samen wakker te worden om te
melken. Ik vind dat samen kunnen werken in de melkput echt ons moment van
geluk.’
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