BEDRIJF IN BEELD
Op bezoek bij één van de leveranciers
van Vreugdenhil Dairy Foods.

maatschap, omdat hij interesse heeft de
boerderij op termijn over te nemen. Naast
het melkveebedrijf wil hij na afronding van
zijn studie ervaring opdoen in een andere
baan, gelieerd aan de agrarische sector.

Op eigen kracht

Zoon Arie hield tijdens
de bouw van de stal een
vlog bij (scan de QRcode om de filmpjes te
bekijken):

Nevenactiviteiten

‘Wij zijn een echt
gezinsbedrijf’
IN CIJFERS
Aantal
melkkoeien:

115
Jongvee:

60
70 ha:
80% grasland,
20% snijmaïs

Verwachtte
productie 2021:

1 miljoen
liter

Gemiddeld
celgetal 2020:

175

Gemiddeld
kiemgetal 2020:

15

8
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Aan de rand van het dorp Everdingen, hemelsbreed een
kilometer van de rivier de Lek, ligt het melkveebedrijf van
de familie Van Eck. Sinds vorig jaar beschikken ze over
één van de meest innovatieve stallen van de gemeente
Vijfheerenlanden.

H

et melkveebedrijf van de
Familie Van Eck heeft een
lange historie. “Onze boerderij
werd in 1923 gebouwd door
mijn opa”, vertelt Willem van Eck. Het
begon als gemengd bedrijf, met fruitteelt
en daarnaast varkens, koeien en kippen.
Door de jaren heen ging de familie zich
specialiseren en groeide het bedrijf uit
tot een melkveebedrijf. Tot 1994 stonden
de koeien in een grupstal, daarna kwam
de eerste ligboxenstal met ruimte voor
75 melk- en kalfkoeien.

Nieuwe ligboxenstal
De laatste zeven jaar stonden in het
teken van het maken van plannen;

aanvragen en wijzigen van vergunningen
en financiering van de nieuwe melkvee
stal. Dat resulteerde vanaf maart 2020
in de bouw van een vergaand geautoma
tiseerde melkveestal voor 140 melkkoeien.
De koeien worden gemolken door twee
melkrobots, een andere robot schuift
het voerrantsoen aan. De met rubber
ingelegde roostervloer – voor het welzijn
van de koeien én het beperken van
emissies – wordt schoongehouden
met een mestrobot. In september 2020
werd de stal in gebruik genomen met op
dat moment 72 melkgevende koeien,
inmiddels is dat uitgebreid naar 115
melkkoeien. “We willen verder groeien.
We hebben een bepaalde basisomzet

nodig, alleen al om de vaste kosten te
kunnen dekken.” De bestaande stal
uit 1994 bleef staan en is heringericht
voor de opfok van het jongvee en het
huisvesten van de droge koeien. De
oude en nieuwe stal zijn tegen elkaar
aangebouwd, zodat het één geheel is
en makkelijk te belopen.
De nieuwe stal is gebouwd volgens de
Maatlat Duurzame Veehouderij, met een
lagere milieubelasting en maatregelen
voor een goede diergezondheid en
-welzijn. “We hebben de capaciteit van
de mestopslag vergroot en hebben een
emissiearme vloer geïnstalleerd. Sensoren
meten het gedrag en welzijn van de koe”,
vertelt Willem.
De nieuwe stal van de familie Van Eck
is één van de meest geautomatiseerde
van de gemeente Vijfheerenlanden. Dat
wilde de familie Van Eck graag laten zien
aan hun collega-melkveehouders én
aan de inwoners in hun eigen omgeving:
op 24 september hielden ze een open
dag met het agrarische bedrijfsleven. Er
waren 25 stands neergezet waar rond
de vijfhonderd collega melkveehouders
op afkwamen. Op 25 september was de
open dag voor de buurtbewoners. “Meer
dan 350 inwoners bezochten ons bedrijf.”

Naast het melkveebedrijf heeft Willem
een baan als projectmanager bij een
bedrijf dat zich richt op het onderhouden
van de rijweg- en waterinfrastructuur
binnen de grenzen van Nederland. “Ik
ben niet anders gewend om naast het
melkveebedrijf ook ander werk te doen”,
glimlacht hij. Ook zijn vrouw Marion werkt
parttime in de gezondheidszorg als verzorgende in een verpleeghuis. Zoon Arie
is 19 en zit in het derde jaar van de HAS
Hogeschool. Door alle ‘nevenactiviteiten’
hebben ze elkaar hard nodig om de
boerderij draaiende te houden. “Wij zijn
een echt gezinsbedrijf en doen zoveel
mogelijk zelf.” De melkrobots zijn daarbij
een uitkomst, meent Willem, “want voor
ons is dat de mogelijkheid om naast alle
andere activiteiten de koeien toch gemiddeld drie keer op een dag te melken.”
Zijn vrouw is verantwoordelijk voor
de jongste kalveren. “En ze doet dat
zeer succesvol”, zegt Willem tevreden.
Samen doen ze de dagelijkse routines
op de boerderij: het werk aan de robots,
schoonmaakwerk en het verzorgen van
de koeien. Zoon Arie is, zoals Willem het
omschrijft, de feedmaster. “Hij verzorgt
de rantsoenering en het voeren van de
dieren. Arie en ik zijn inwisselbaar en we
vullen elkaar goed aan. Arie is technisch
onderlegd en goed in sleutelen. Een
storing in de melkrobot lost hij meestal
zelf op, ik houd de vee-administratie strak
op orde.” Onlangs trad Arie toe tot de

Het Everdingse melkveebedrijf levert al
zolang als Willem weet aan Vreugdenhil
en de relatie is volgens Willem uitstekend.
Wel vindt hij dat de melkprijs aan de lage
kant zit. Volgens hem kan Vreugdenhil
veel meer van eigen kracht uitgaan en
moet niet te veel reageren op wat de concurrentie doet. “Vreugdenhil maakt van de
kwaliteitsmelk van haar leveranciers een
uniek product en dat is een hogere melkprijs meer dan waard. Als de melkprijs
hoger ligt, kunnen wij meer investeren en
innoveren.” Nog een idee van Willem: “Ze
zouden kunnen overwegen de melkprijs
voor kortere of langere periode vast te
zetten, dat geeft ons meer zekerheid en is
ook voor Vreugdenhil prima met afnamecontracten af te dekken.”

‘We doen
zoveel
mogelijk zelf’
Toekomstplannen
De familie Van Eck wil de komende jaren
de nieuwe stal zo efficiënt mogelijk benutten. In aansluiting op hun bedrijfsnaam
“DreiEcks Dairy” willen ze zich blijven richten op hun “drie D’s”: Daadkrachtig, Diergericht en Duurzaam. Blijven investeren,
innoveren en meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij hoort daar bij
wat hun betreft. Randvoorwaarden hiervoor vinden ze een betrouwbare overheid
met een stabiel beleid én een melkprijs die
structureel in verhouding is met de kostprijs. Voor vergaderingen en bijeenkomsten vooral ook over deze onderwerpen
gaan ze graag in gesprek in de ‘skybox’
die onderdeel is van de nieuwe stal.
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