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Maatschap Peters – Beene, Denekamp
Vanaf het moment dat Ronnie en Ilse Peters met elkaar in maatschap gingen en het ouderlijk bedrijf
van Ilse voortzette, is er sprake van ontwikkeling geweest. In de loop der jaren zijn alle
bedrijfsgebouwen gerenoveerd, uitgebreid of vervangen en dat heeft geresulteerd in een bijzonder
fraai bedrijf dat er tiptop uitziet.

Vanaf de ingebruikname van de ligboxenstal in 1987 werd er in een 2 x 4 melkstal gemolken. Deze
werd in 2006 uitgebreid naar een 2 x 5. In datzelfde jaar stapte Bennie, een oom van Ronnie in het
bedrijf en werd de ligboxenstal verlengd en de melkveestapel van circa 50 naar 85 koeien uitgebreid.
Tegelijkertijd verhuisde het jongvee naar het bedrijf van Bennie en volgde een fijne samenwerking.
Ongeveer 10 jaar later deed Bennie een stapje terug en werden er plannen gemaakt voor de
toekomst. In de loop der jaren werden er steeds meer koeien gemolken met als bijkomstigheid dat
het melken erg lang begon te duren. In de zoektocht naar arbeidsverlichting en meer flexibiliteit
kwam men uit bij melkrobots. Na een uitgebreide oriëntatie tussen verschillende merken viel de keuze
uiteindelijk, mede vanwege de betrouwbaarheid en service, op Lely. Sinds april worden de dames
gemolken door twee Astronaut A5 melkrobots. Alhoewel de keuze voor automatisch melken er naar
eigen zeggen ééntje is ‘buiten de comfortzone’ ervaren de ondernemers het genot en gemak van de
flexibiliteit die automatisch melken biedt. Terugkijkend op het eerste half jaar ervaren Ilse en Ronnie
dat ze meer rust hebben gekregen en minder tijdsdruk voelen. “Je kijkt minder op de klok en van
móeten melken is geen sprake meer”. Daarnaast is men positief over de begeleiding rondom de
opstart: “Er komt zo veel op je af maar de opstartmonteur doseerde de informatie op een dusdanige
manier dat het heel prettig werkte” aldus Ilse.
Op vrijdag 27 november bent u van harte welkom bij familie Peters – Beene in Denekamp!

Adres gegevens:
Maatschap Peters – Beene
Lattropperstraat 69
7591 PH Denekamp
- Gelieve niet in bedrijfskleding te komen.
- Wij nemen de RIVM richtlijnen in acht en vragen u dat ook te doen.

