Global Farmers Master Class 2014
Update - Farm-stay Henk Jan Winkelhorst

Na 20 uur vliegen en 3 uur autorijden kom ik op het erf van Van den Berg Groep Dairy aan. Erwin is van oorsprong
Nederlander, zijn vader en moeder zijn 32 jaar geleden geëmigreerd naar Australie. Erwin was toen 15 jaar.
Aanleiding voor de emigratie was de aanhoudende frustratie rondom regelgeving.
Na een aantal jaren hard werken, het
rentepercentage was destijds 20%, is inmiddels
een imposant bedrijf opgebouwd. het omvat
660 hectare grond in eigendom en 1.400
melkkoeien met bijbehorend jongvee. De
financieringsstructuur kent een korte looptijd
omdat de 20% rentedruk als "eens maar nooit
weer" wordt beleefd.
De melkveehouderij is "grass based", dat wil
zeggen de koeien lopen jaarrond, 24/7 in de
weide. Koeien komen alleen onder dak om
gemolken te worden. Dit gebeurt in een 2x30
visgraad melkstal en duurt per keer 6 uur
waarbij 3 mensen betrokken zijn. Na het melken
wordt aanvullend voer verstrekt in de open lucht
aan een voerhek. Na melkbeurt gaan koeien
naar een nieuw weiland. Om deze reden is hele bedrijf is opgedeeld in blokken van 4 hectare. Als het gras niet op
is wordt nageweid door het jongvee.
Vanwege het droge klimaat wordt geïrrigeerd, dit gebeurt door de weilanden te bevloeien. Alle kavels zijn
geëgaliseerd en voorzien van watergangen van waaruit wordt bevloeid. Het water komt uit een stuwmeer waarin
het water uit de bergen wordt opgevangen. Om te mogen bevloeien zijn waterrechten gekocht. Dit biedt veel
zekerheid voor de ondernemer, zonder irrigatie is productie uitgesloten.
De melkprijs is ongeveer gelijk aan de Europese prijs. Loonkosten en voerkosten zijn hoger. Loonkosten komen
voort uit de hoge levensstandaard down under, opvallend zijn de hoge krachtvoerkosten in een land waar veel
grond beschikbaar is en veel graan wordt verbouwd, hier zie je de kracht van de Rotterdamse haven en
Nederlandse voerindustrie terug. Huisvesting en loonwerkkosten zijn laag vanwege het beweidingssysteem
(inkuilen niet nodig, bemesten via bevloeiing). Grond is veel goedkoper als in Nederland, circa €5k voor de grond
dat verdubbeld na kosten voor egalisatie, waterrechten en irrigatie.
Na bedrijfsovername, groei en optimaliseren verschuift de strategie van Erwin naar meer tijd voor zijn gezin.
Samen met zijn Australische echtgenote hebben zij een zoontje van15 maanden.
Meer balans tussen werk en privé staat centraal. Zelf goed nadenken en tijdig de juiste beslissingen nemen is
essentieel om kuddegedrag te voorkomen.
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Samen sterker

Economics of scale is de strategie in Australie. Toch ben ik van mening dat zij voor dezelfde uitdagingen staan als
zo wij die kennen. Kostprijsbeheersing, risicomanagement en regelgeving zijn hier het gesprek van de dag.
Stuk voor stuk herkenbare zaken, een fantastische bedrijfsopzet om te zien, ik heb in deze 2 dagen mijn visie op
de melkveehouderij in breder perspectief kunnen plaatsen. Het is goed te zien dat je moet leren omgaan met
regelgeving, je optimaal aanpassen aan de omstandigheden die de locatie je biedt. Immers zonder regen en of
water om te irrigeren kun je hier ook geen melk produceren.
Ik uit naar hetgeen we leren in de Global Farmers Masterclass en de daarop volgende F20 conferentie. Het
programma toont een aantal interessante sprekers, zowel gedurende de masterclass als in de F20. Tussentijds
hoop ik tijd te hebben om wat van Melbourne en Sydney te kunnen zien. De excursies in het programma geven
een goed beeld van de agrarische sector en het leven Down Under,
Groet,
Henk-Jan Winkelhorst
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