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Een slim bedrijf
is op de toekomst
voorbereid

Erve Veldman. (foto’s: Wim Ahne)

In Brecklenkamp, in het uiterste puntje
van noordoost-Twente, ligt Erve Veldman.
Jeroen en Angelique Groeneveld wonen er
met hun kinderen Melle, Wessel en Linde.
Het melkveebedrijf onderscheidt zich door
duurzaamheid en moderne technologie.
Erve Veldman vormde eeuwenlang samen met de omliggende
erven Scholten, Molendijk en Rotman de kern van de marke
Brecklenkamp. In 1651 kreeg de heer van Twickel,
Adolf Hendrik van Raesfelt, ze door een ruil met Ernst
Willem graaf van Bentheim in het bezit. Later werd erve
Meestersplaatsje, waar de meester van de markeschool
woonde, toegevoegd. De erven Scholten en Meestersplaatsje,
hebben geen agrarische functie meer. Op de erven Molendijk,
Rotman en Veldman wordt nog volop geboerd.
Het gezin Groeneveld nam in 2005 zijn intrek op Erve Veldman
nadat duidelijk was dat de boerderij van de ouders van Jeroen
in Oud Ootmarsum niet kon groeien. Angelique kent de
omgeving goed, want ze is opgegroeid op een loonbedrijf in
de buurt. Bij de verhuizing lieten zij zelf een stal bouwen en
renoveerde Twickel het woonhuis. De stal is in 2014 uitgebreid
en herbergt momenteel 145 koeien. Deze worden gevoerd
met gras en maïs van de 48 hectare gepachte grond rond de
boerderij.“Het liefst voer ik de koeien het gras vers van het
land, dus ze zijn buiten of in de stal waar ze de hele dag voer
tot hun beschikking hebben. Inkuilen doen we zo weinig
mogelijk maar een voorraad heb je wel nodig.”

Duidelijke visie
Groeneveld is een ondernemende boer met een duidelijke
visie: “Onze boerderij moet een modern landbouwbedrijf
zijn in een kleinschalig landschap dat rekening houdt met
natuurdoelen.” Technologie en duurzaamheid zijn daarom
belangrijke thema’s op erve Veldman. Een voorbeeld van
slimme technologie is de melkrobot die drie koeien tegelijk
kan melken. “Zowel voor mens als dier een plezierige
uitvinding. Zelf heb je fysiek veel minder zwaar werk en
voor de koeien is het ook goed. Ik kan de melkproductie en
hun gedrag goed volgen door het hele systeem dat achter
zo’n melkrobot zit. Ook de robot die voer aanschuift in de
stal scheelt ergonomisch gezien veel.”
Een aantal jaar geleden zijn er zonnepanelen op het dak
van de stal gelegd. Afgelopen voorjaar zijn er panelen
bijgekomen waardoor de stal en het woonhuis nu volledig
energieneutraal zijn. Ook zijn de gasboilers in de stal
vervangen door een warmtewisselaar. Groeneveld is er
enthousiast over: “De warmte van de melk wordt gebruikt
om het water voor het schoonmaken van de melktank en
de melkrobot te verwarmen tot uiteindelijk 85 graden.
Behalve dat het duurzaam is scheelt het ook nog eens
maandelijks flink op de energierekening! Bovendien zijn er
fiscale voordelen. Dit is een investering die zich na een aantal
jaren gaat uitbetalen. De melkprijs is al heel erg lang gelijk,
terwijl allerlei kosten zijn gestegen. Als ondernemer moet ik
dus kijken hoe ik de kosten zo veel mogelijk kan bedwingen.”
Samenwerken
Groeneveld is geen type om stil te zitten en komt graag op
voor de belangen van de boeren. Zo zit hij in het bestuur van
de landelijke Bond voor Landpachters en is hij voorzitter

Groeneveld is te spreken over de samenwerking met Twickel.
“Natuurlijk zijn er ook dingen die niet of moeizaam voor elkaar
komen, maar dat is soms net zo frustrerend voor Twickel als
voor de pachters. Neem het natuur- en landschapsbeheer
dat van boeren verlangd wordt. De houtwallen en solitaire
bomen in een wei zijn prachtig mooi, ik rij er wel omheen,
maar het extra werk dat je daarmee hebt, en soms het
economische verlies, wordt niet allemaal gecompenseerd.
Via de landschapsregeling van Twickel is er een gedeeltelijke
vergoeding maar vanuit de provincie zou er in de vorm van
gebiedscollectieven meer gecompenseerd moeten worden.
Twickel maakt zich er hard voor.”

De melkrobot is voor mens en dier een prettige uitvinding.
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toekomst mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het
bedrijf. “Een mogelijkheid zou kunnen zijn door samenwerking
met de andere pachters in Brecklenkamp, de provincie en
Twickel een kringlooplandbouw in dit gebied op te zetten,
waar het landelijke landbouwbeleid zich ook op richt.” Net als
veel collega’s deelt Groeneveld de zorgen over de toekomst en
het beleid om de stikstofuitstoot te beperken. “Er wordt heel
veel op ons bordje gelegd en er wordt niet geluisterd naar de
sector. Dat zorgt voor frustraties.” Hij deed onlangs mee aan
een actie van bezorgde boeren tegen plannen om agrarische
grond in de buurtschap om te vormen tot natuur. “Ik ga zelf
liever op plaatselijk niveau het gesprek aan, maar dat moet
wel ergens toe leiden. Als het nodig is ga ik met de tractor
naar het gemeentehuis!”

Kalverstal
Het pachten op Twickel brengt ook voordelen met zich
mee. Een aantal jaren geleden is, vanuit het Pact van Twickel,
een leegstaande en niet meer functionele veldstal op het
erf opgeknapt. Groeneveld heeft er de kalfjes ondergebracht:
“Met relatief kleine aanpassingen is het een mooi verblijf
geworden.” Ook deze stal herbergt met een kalver
drinkautomaat een voorbeeld van moderne technologie.
Een chip in een oor geeft aan hoeveel melk het dier mag
drinken waarna dit automatisch wordt klaargemaakt.
Een deel van de kalfjes gaat naar de mesterij, een deel wordt
gehouden als jongvee. Dat staat, vanaf dat ze drie maanden
oud zijn, overigens niet op het erf maar is ondergebracht bij
de ouderlijke boerderij in Oud Ootmarsum, waar Groeneveld
nog eens 24 hectare grond grotendeels in eigen bezit heeft
en deels pacht van Staatsbosbeheer. Groeneveld ziet in de
Familie Groeneveld.
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van de pachterscommissie op Twickel. “We trekken als
pachterscommissie samen met Twickel op als het bijvoorbeeld gaat over verwaarding van onze producten, een van
de thema’s uit het rapport van de Landbouwcommissie
(zie Twickelblad zomer 2019). We hebben bijvoorbeeld
bekeken wat nodig is om van Twickel meer een merk te
maken en dat heeft onder andere met herkenbaarheid
te maken. Denk bijvoorbeeld aan een website waar alle
Twickelboerderijen zullen worden geportretteerd.”

