Reportage

“De koeien bepalen nu helemaal zelf hun leefritme”

Stal van de toekomst
nu al realiteit door slim
subsidiegebruik

In de nieuwe grote stal op het erf van de broers Jan en Simon Rotgans in het Noord-Hollandse
Hippolytushoef is het opvallend rustig. Er staat namelijk een hypermoderne en volledig
geautomatiseerde Integraal Duurzame Melkveestal. De agrarisch ondernemers, die samen het
boerenfamiliebedrijf runnen, hebben volop geïnvesteerd in de nieuwste technieken. Deze investering
konden ze doen door verschillende subsidies slim te combineren. Hierbij vonden ze in Flynth de
juiste specialistische partner.

>>

35

>> vervolg van pag. 35

Als agrarisch
ondernemer moet
je altijd voorop
lopen.

Jan (48), de oudste van de twee broers, heet

Persoonlijk dieet

ons welkom in de stal van de toekomst.

Bepaalde de boer vroeger wanneer er

“Ik ben al ruim dertig jaar veehouder en

gemolken werd, nu bepaalt de koe dat zelf

probeer

met

door naar de melkrobot te lopen. En hetzelfde

vernieuwingen. Toen we besloten om een

geldt voor het voeren. “De voerrobot rijdt elk

nieuwe stal te bouwen, hebben we er uit-

uur langs het voerhek om het voer ‘aan te

eindelijk ook het nieuwste van het nieuwste

schuiven en te meten’. Zo wordt iedere koe

ingezet. Alles gaat nu computergestuurd.

zes keer verspreid over de dag gevoerd.

De koeien bepalen zelf hun dagritme en dat

Ook het krachtvoer halen de dames zelf op

maakt ze rustig. Dat merk ik onder meer aan

bij een robot. Iedere koe heeft een geavan-

de melkproductie. Gaf een koe in de vorige

ceerde chip. Hiermee wordt precies bijge-

stal gemiddeld drieëntwintig liter melk, nu is

houden hoe vaak ze eet, hoeveel krachtvoer

dat wel dertig liter.”

ze al heeft gehad en hoeveel ze nog krijgt.

altijd

voorop

te

lopen

Iedere koe heeft haar persoonlijke dieet.
Maar de chip houdt ook bij hoeveel melk een
koe per dag geeft.”
Nieuwe stal nodig
In 2008 werd het duidelijk dat er echt een
nieuwe stal moest komen. “Als agrarisch
ondernemer moet je altijd vooroplopen,
en daarvoor was een nieuwe stal nodig.
Verder verwacht ik dat nu het melkquotum
weg is, de prijs van melk op de wereldmarkt
meer gaat schommelen. En daarbij groeit de
vraag naar Nederlandse melk. Hét moment
dus om werk te maken van meer koeien.
Eerst hebben we gekeken naar een conventionele stal zonder alle technische innovaties.
Deze plannen waren al in een vergevorderd
stadium toen ik in gesprek kwam met een
lokale pluimveehouder. Hij had volgens de
normen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) met behulp van subsidie een
nieuwe energiezuinige en diervriendelijke
stal gebouwd. Hij attendeerde mij op de
begeleiding en expertrol van Flynth.”
Vooroplopen
Hierop nam Jan contact op met Erik de Rond
van Flynth Schagen. “Bij de eerste kennismaking merkte ik al dat Jan en zijn broer
agrarische ondernemers zijn die graag
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vooroplopen”, vertelt de Flynth-adviseur.
“Eerst hebben we gekeken naar de mogelijkheden van een MDV-stal. De certificering
bestaat uit een puntensysteem met als
onderdelen dierenwelzijn en -gezondheid,
energieverbruik, milieu, brandveiligheid en
landschappelijke inpassing. De veelgehoorde
combinatie van licht, lucht en ruimte maakt
dat de stal gemakkelijk voldoende punten
scoort. Ik heb ze ook gewezen op de
IDS-subsidie (Integraal Duurzame Stallensubsidie). Die subsidie ondersteunt boeren
die voorop willen lopen op het gebied van
dierenwelzijn, milieu en arbeid.”

“Zonder de IDS-subsidie
hadden we de automatische
voerrobot nog niet
aangeschaft.”

Welke subsidies zijn er gebruikt?
De broers Rotgans maken bij hun nieuwe stal

provincies hebben wel plannen gepubliceerd

gebruik van twee verschillende subsidies.

voor het ondersteunen van innovatieve

Ze ontvangen subsidie voor de meerkosten

agrarische ondernemers, dit vanuit de POP 3

voor de nieuwe stal vanuit de Integraal

regelingen. POP 3 is het derde Plattelands-

De plus

Duurzame Stallenregeling (IDS). En ze maken

ontwikkelingsprogramma 2014 - 2020. Het

Die extra subsidie was de ‘plus’ waar Jan en

gebruik van de MIA- en VAMIL-regeling,

programma richt zich onder meer op het

zijn broer naar zochten. Jan Rotgans: “Zonder

omdat de stal voldoet aan de eisen van de

versterken van innovatie, verduurzaming en

de IDS-subsidie hadden we de automatische

Maatlat Duurzame Veehouderij.

concurrentiekracht

van

het

platteland.

Erik de Rond van Flynth Schagen verwacht

voerrobot nog niet aangeschaft. Ik kijk met
genoegen terug op de begeleiding van Flynth.

MDV

dat in de herfst van 2015 de eerste

De veehouderij is zo’n specialistische markt

Als een nieuwe of verbouwde stal gecer-

mogelijkheden

dat het een gewone boekhouder snel te

tificeerd wordt volgens de normen van de

provincies subsidies aan te vragen. De focus

ingewikkeld wordt. Het is met alle regels,

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dan

ligt dan minder op duurzame stallen, maar

subsidies en vergunningen zo complex

kunnen de investeringen in de stal in aan-

subsidie op de bouw van innovatieve en

geworden dat je echt naar een specialist

merking komen voor Milieu-investerings-

duurzame stallen blijft mogelijk. Door het

moet. En die echte specialisten heb ik bij

aftrek (MIA) en Vrije Afschrijving Milieu-

veranderende subsidielandschap én de

Flynth gevonden. Als ondernemer zoek ik

investeringen (VAMIL). Een MDV-stal voldoet

verschillen tussen provincies, is het nog

altijd naar de beste partners en zoals ik voor

aan strenge duurzaamheidseisen op de

belangrijker om op tijd een subsidiespecialist

het voer Agrifirm heb, heb ik voor de cijfertjes

thema’s: ammoniakemissie, diergezondheid,

van Flynth te raadplegen.

Flynth.”

dierenwelzijn, energie, bedrijf en omgeving,
brandveiligheid en fijnstof.

komen

om

bij

enkele

Meer informatie
Neem contact op met de subsidiedesk

IDS

van Flynth: subsidiedesk@flynth.nl of bel

De landelijke IDS-subsidieregeling komt

(026) 354 26 00. Kijk op www.flynth.nl/

waarschijnlijk niet meer terug. Diverse

Diensten/Subsidie-en-financiering.
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