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”Boerenbedrijf over 10 jaar radicaal anders”
Schaalvergroting, meer weidegang en het verdwijnen van het melkquotum werken
professionalisering van de melkveehouderij in de hand. Directeur Eric van den Hengel van
Stalbouw.NL voorziet een radicale verandering van het boerenbedrijf in de komende decennia.
Begrenzingen en kansen
In Nederland worden we aan alle kanten begrensd door de melkveewet, de schaarse ruimte, het
bouwblok, de weidegangeis. “Maar dat kun je ook zien als een kans om te ondernemen!” Volgens
Van den Hengel wordt de verandering grotendeels aangezwengeld door het verdwijnen van het
melkquotum. De melkprijs gaat omlaag en een groot aantal boeren stopt er hierdoor mee de
komende jaren. “Die locaties komen vrij en boeren raken ze aan de straatstenen niet kwijt, behalve
aan ondernemers en investeerders die ze willen samenvoegen.”
Daardoor ontstaan wel boerenbedrijven van in totaal tot 1000 koeien, maar verdelen ondernemers
die koeien over verschillende locaties. “Zo kun je als boerenbedrijf wel 1000 koeien weidegang
geven, maar gaan die 4000 poten niet op een locatie van stal naar wei en weer terug met alle
gevolgen voor de grond van dien.” Deze zakelijkere aanpak en visie op het boerenbedrijf deelt niet
iedereen met Van den Hengel. “De gemiddelde boer is daar nu nog niet aan toe. Maar die kant gaan
we wel op: kostenbewuster zijn.”
Luxe bouw is niet nodig
Dat geldt ook voor het bouwen van stallen, vindt van den Hengel. “Er wordt soms nog ontzettend
luxe gebouwd en daar moeten we een slag in gaan maken.” Boeren hebben vaak geen idee van wat
ze echt nodig hebben. “Als we allemaal onze eigen stal blijven bedenken, dan blijft het meer kosten
dan nodig.” Eén of maar een paar soorten stallen voor een grote groep boeren, zoals veertig jaar
geleden het geval was, betekent ook dat er heel goed nagedacht is over hoe die stal in elkaar moet
zitten, meent Van den Hengel. Het hebben van een visie kan een boer veel rust geven, denkt Van den
Hengel. “Verkoopt je buurman een lap grond, maar past dat stuk grond niet in je toekomstvisie voor
jouw bedrijf? Dan kun je dus nee zeggen.”
Je bouwtekening in 3D
Om een nog beter idee te hebben van wat je als boer laat bouwen, heeft van den Hengel een nieuwe
tool in de markt gezet: het in 3D uitwerken van de bouwtekening. “Hiermee kan de boer zelf digitaal
door de stal neuzen die hij laat bouwen. Dat geeft een heel goed beeld van hoe de stal in elkaar zit.”
3D koeien zijn nog niet te vinden in de digitale stal, maar wie weet…bij Stalbouw.NL weet je het maar
nooit. “Als je het doet, moet je het goed doen”, lacht Van den Hengel.

