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‘Verbeteren en verbinden
				 belangrijker dan ooit’
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VAN HELMOND LOONBEDRIJF,
OMMEL

Een open dag voor iedereen om te laten zien hoe de sector innoveert en werkt
aan een gezonde toekomst is volgens Van Helmond Loonbedrijf een must om
te kunnen blijven voortbestaan. Het innoveren en samen met de klanten op
zoek gaan naar passende oplossingen zijn de sterke punten van dit agrarische
loonbedrijf. Het eigen melkveehouderijbedrijf speelt daarin een belangrijke rol.
Het was begin juli ‘keidruk’ op de open dagen bij
Van Helmond aan de Busserdijk te Ommel ter gelegenheid van onder andere de realisatie van het
nieuwe kantoor met werkplaats en opslagruimte.
Er was een verkeerspleintje voor de kinderen, een
maïsbak en een speurtocht, wat strobalen en natuurlijk de nodige hapjes en drankjes, waarbij de
plaatselijke carnavalsvereniging pannenkoeken
bakte, FrieslandCampina producten uitdeelde,
Yuverta de loonwerkopleiding promootte, de
plaatselijke agrarische natuurvereniging uitleg
gaf en nog twintig bedrijven aanhaakten met eigen stands. De bezoekers konden overal vrij rondkijken en werden door de Van Helmonds en hun
medewerkers en de aanwezige bedrijven bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Planner en vast aanspreekpunt Niels van Hoof legt de meerwaarde van het bijmengen
van meststoffen en mineralen uit bij de nieuwe Ploeger.

BLIJVEN INNOVEREN
Dit ‘feestgevoel’ staat wat haaks op de actuele
onzekerheid in de agrarische sector. Rianne en Ton
van Helmond zien zeker de bedreigingen, maar
volharden in het denken in kansen om door te
kunnen met beide takken. “Wij zitten hier in een
voorgenomen 50-procent-stikstofreductiegebied
en even verderop bij natuurgebied De Peel gaat
het naar 95 procent reductie”, vertelt Rianne. “Wij
zien nu al dat er veel agrarische bedrijven stoppen”, zegt ze. Ton geeft aan dat vrijkomende gronden vooral andere bestemmingen krijgen, vaak
akkerbouw- en vollegrondsteelten of natuurgebied. Deze ontwikkelingen zetten druk op de bedrijfsvoering. “Zo’n open dag is dan even heel fijn
in deze onzekere tijden”, zeggen beiden volmondig. Juist daarom zoeken Ton en Rianne verbinding met de mensen uit de eigen omgeving en
gaan ze door met innoveren, omdat ze graag door
willen met wat er in jaren is opgebouwd.

PROEFONDERVINDELIJK
Die aanpak zien we direct terug in hun bedrijfsvoering. Het moderne veehouderijbedrijf (zie kader) is

daarin een belangrijke basis. Zo legt het bedrijf al
ruim twintig jaar maïsproefvelden aan om precies
te weten welke rassen specifiek op deze grond het
beste renderen. Ook startte het al in 2016 met
proeven met onderzaai van een vanggewas. “Wij
hebben ervaren dat je op onze droge gronden beter geen onderzaai kunt doen, omdat dat te veel
concurreert en de maïs toch vroeg genoeg rijp is.”
Van Helmond heeft daarom de afgelopen tijd juist
geëxperimenteerd met diverse methoden van
mechanische onkruidbeheersing, zoals proeven
met schoffelen in de rij in combinatie met een bemestingsgift. “Volvelds eggen voor opkomst scoort
bij ons het beste en daarover gaan we in gesprek
met onze klanten”, zegt Ton. Een treffend voorbeeld is ook het sleepslangbemesten. Het bedrijf
doet dat al dertien jaar op het eigen bedrijf. Nu
begint het ook door te breken in de regio. “De klanten zagen in de eerste jaren het voordeel er niet
van in, maar nu krijgen we deze dienst wel rendabel vermarkt”, vertelt Ton. De opgedane kennis en
de bijbehorende actuele vragen worden in de
loonwerktak direct vertaald naar de klanten.

‘KRINGLOOPLANDBOUW,
BIODIVERSITEIT,
BIOLOGISCH EN LOKAAL
VERBONDEN ZULLEN
BELANGRIJKER
WAARDEN WORDEN’
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MACHINES VERBETEREN

‘EEN BELANGRIJKE
MOTIVATIE OM
DOOR TE GAAN MET
INNOVEREN, IS DAT
ONZE KINDEREN
TROTS OP ONS
BEDRIJF ZIJN EN
HET GRAAG WILLEN
VOORTZETTEN’

Onlosmakelijk verbonden met pionieren is dat je
specifieke machines moet hebben. Dat is echt
Tons passie. De nieuwe, ruime werkplaats met
alles erop en eraan is in dit verband een welkome
stap. “Gangbare machines zijn er alom, maar
voor specifieke die inspelen op onze wensen
moet je toch dikwijls apparatuur aanpassen of
maken”, zegt Ton. Een goed voorbeeld is de bemestingsboom voor het uitrijden van vloeibare
kalk. “Wij zien voordelen in het uitrijden van
vloeibare kalk. Daarom hebben we een specifieke
bemester gebouwd om deze goed te kunnen uitrijden”, aldus de ondernemer. Ook heeft het bedrijf de sleepslangbemester zo aangepast dat er
achteruit de hoeken kan worden ingestoken zonder over de sleepslang te rijden.
Rianne wijst met nadruk op de basis. “Wij adviseren en helpen klanten bij bodemmonstername
en de bijbehorende analyses van bodem- en voederwaarden”, vertelt ze. Ton geeft aan dat ze in
het verlengde daarvan tot dusver geen meerwaarde zien in een NIR-sensor op de bemester of
hakselaar. “Op basis van goed monsteren weet je
vooraf genoeg. In specifieke gevallen trekken we
ruim voor het bemesten een monster uit de put”,
zegt hij. Van Helmond ziet meerwaarde in het
bijmengen van meststoffen en mineralen tijdens
de mesttoediening en past dat al volop toe. Denk
aan natuurlijke meststoffen, spuiwater, krijt en
groeimixen die in de mest worden gemengd op
basis van specifieke klantwensen. “Dit zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen die zich aandienen
en die zich, mede door de huidige hoge kunstmestprijzen, nu snel doorontwikkelen.”

VAST PERSONEEL
Zelfstandig personeel met vaste taken is iets
waar Van Helmond op inzet. “Onze mensen zijn
onze ogen en oren in het vak en onze specialisten
waar klanten van op aan moeten kunnen”, zeggen Rianne en Ton van Helmond. “We zetten ze
daarom op vaste taken met de daarbij behorende

De eigen Willemsen-CCM-molen past goed in het plaatje van het winnen van krachtvoer
voor het eigen melkveebedrijf en voor klanten.

machines. Dat weten onze klanten en dat maakt
ons sterker in de dienstverlening.”
Als voorbeeld noemen ze dat hun spuitspecialist
de percelen kent en weet waar hij met lagere dosering kan spuiten en waar niet. Van Helmond maakt
in piektijden wel gebruik van zzp’ers, het liefst van
zzp’ers die bekend zijn met het bedrijf of er al voor
hebben gewerkt. Vervanging van het personeel is
dus ook een uitdaging, maar volgens Van Helmond
is dat in goed onderling overleg altijd wel rond te
zetten, ook al geven de specialisten hun werkzaamheden natuurlijk liever niet uit handen.

VERBETERD GANGBAAR
Op de open dagen konden relaties en bezoekers
volop kennismaken met deze aanpak en ervaringen uitwisselen. Voor de Van Helmonds was het
een kans om niet alleen klanten, maar ook burgers en andere buitenlui te betrekken bij wat zij
noemen ‘verbeterd gangbaar’. Dat geldt voor hun
landbouwbedrijf en voor hun loonbedrijf. Ton en
Rianne zijn daar helder in. “De landbouw zal
moeten innoveren. Daarbij zullen kringlooplandbouw, biodiversiteit, biologisch en lokaal verbonden belangrijker waarden worden. Dat is waar
wij met beide bedrijven op inzetten en met deze
aanpak willen we beide bedrijven proberen levensvatbaar te houden voor ons en voor onze
kinderen, die het graag willen voortzetten. Daarin
blijven er voorlopig genoeg uitdagingen. Dat past
ons beter dan passief de actualiteiten aan te zien
en daar past die open dag goed bij.”

MELKVEEHOUDERIJBEDRIJF ALS KENNISBASIS
De basis is het eigen veehouderijbedrijf met 285 melkkoeien plus jongvee. Het
heeft een hoge mate van automatisering en levert GGO-soja-vrije melk. Het heeft
daarop inspelend kruidenrijk grasland met veel klaver en koopt lokaal krachtvoervervangers. Van de in 2010 nieuw gerealiseerde stal is veel zelf bedacht en
gemaakt. Zo hebben de Van Helmonds de ligboxafscheidingen zelf gebogen, het
hekwerk verzorgd, de verlichting aangelegd, de buitenmelker aangepast en een
eigen automatisch voersysteem ontworpen. Ton van Helmond geeft aan dat ze de
opgedane kennis delen met hun klanten om zo samen de beste oplossingen proberen te vinden. Naast de open dag zijn er meer excursies en rondleidingen. Er is
buiten een picknickplaats, waar publiek altijd welkom is om kennis te maken.
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