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BUSINESS
Freedom and flexibility 

for farmer and cow

 We hoeven het niet alléén te doen. Om voorop te blijven lopen, moet 

Fugro zich bezighouden met gezamenlijk onderzoek met universiteiten en institu-

ten, en deze partnerships centraal organiseren. Het vergt grote investeringen en je 

moet accepteren dat ze niet meteen rendement opleveren. Meedoen op hoog ni-

veau kost nu eenmaal geld. Je moet tegen de aandeelhouders durven zeggen: “Dit 

keer krijg je minder dividend, want we willen ook over tien jaar nog een topbedrijf 

zijn.” Tegen die tijd presteren onze concurrenten wat wij nu presteren, maar die 

technologie is dan voor ons niet meer belangrijk, want daarmee loop je niet meer 

voorop.

 
Fundamentele keuzes kosten geld. Waar kunnen we groeien en uitbrei-

den? Volgens mij zouden we geen bedrijven moeten kopen die doen wat Fugro 

al doet, tenzij ze in geografische gebieden opereren die voor ons nieuw zijn. Het 

gaat ons niet om schaalvergroting of marktaandeel. Richt je op de opsporing van 

bedrijven die interessante technologische ontwikkelingen hebben doorgemaakt en 

dingen hebben bedacht die niemand heeft. Als we zulke bedrijven weten te inte-

greren in ons grotere geheel, kunnen we nog veel sterker worden dan we al zijn.’

 
Er zijn ook externe prikkels. De olie- en gasindustrie stelt ons concrete vra-

gen. Ze wil bijvoorbeeld weten hoe wij over vijf jaar onderzoek en inspecties doen, 

onder het poolijs. We hoeven het niet alléén te doen. Om voorop te blijven lopen, 

moet Fugro zich bezighouden met gezamenlijk onderzoek met universiteiten en 

instituten, en deze partnerships centraal organiseren. Het vergt grote investeringen 

en je moet accepteren dat ze niet meteen rendement opleveren. Meedoen op hoog 

niveau kost nu eenmaal geld. Je moet tegen de aandeelhouders durven zeggen.

Dit keer krijg je minder dividend, want we willen ook over tien jaar nog een 

topbedrijf zijn.” Tegen die tijd presteren onze concurrenten wat wij nu presteren, 

maar die technologie is dan voor ons niet meer belangrijk, want daarmee loop je 

niet meer voorop. Fundamentele keuzes kosten geld. Waar kunnen we groeien en 

uitbreiden? Volgens mij zouden we geen bedrijven moeten kopen die doen wat 

Fugro al doet, tenzij ze in geografische gebieden opereren die voor ons nieuw zijn. 

Het gaat ons niet om schaalvergroting of marktaandeel. Richt je op de opsporing 

van bedrijven die interessante technologische ontwikkelingen hebben doorgemaakt 

en dingen hebben bedacht die niemand heeft. Als we zulke bedrijven weten te in-

tegreren in ons grotere geheel, kunnen we nog veel sterker worden dan we al zijn.’

Flexibiliteit zonder compromissen

 
Externe prikkels. De olie- en gasindustrie stelt ons concrete vragen. Ze wil 

bijvoorbeeld weten hoe wij over vijf jaar onderzoek en inspecties doen, onder het 

poolijs. We hoeven het niet alléén te doen. Om voorop te blijven lopen, moet Fugro 

zich bezighouden met gezamenlijk onderzoek met universiteiten en instituten, en 

deze partnerships centraal organiseren. Het vergt grote investeringen en je moet 

accepteren dat ze niet meteen rendement opleveren. Meedoen op hoog niveau 

kost nu eenmaal geld. Je moet tegen de aandeelhouders durven zeggen: “Dit keer 

krijg je minder dividend, want we willen ook over tien jaar nog een topbedrijf zijn.” 

Tegen die tijd presteren onze concurrenten wat wij nu presteren, maar die technolo-

gie is dan voor ons niet meer belangrijk, want daarmee loop je niet meer voorop.

Fundamentele keuzes kosten geld. Waar kunnen we groeien en uitbreiden? Volgens 

mij zouden we geen bedrijven moeten kopen die doen wat Fugro al doet, tenzij 

ze in geografische gebieden opereren die voor ons nieuw zijn. Het gaat ons niet 

om schaalvergroting of marktaandeel. Richt je op de opsporing van bedrijven die 

interessante technologische ontwikkelingen hebben doorgemaakt en dingen heb-

ben bedacht die niemand heeft. Als we zulke bedrijven weten te integreren in ons 

grotere geheel, kunnen we nog veel sterker worden dan we al zijn.’

 
Pitiberio dolorer ioritatur? Qui atem que et quia secullitae sam im rem 

comnis rernam, nihil modi intem faciae aut es re sa voluptatum re voloris eicae pore 

serspissum as expedipiciam vel experum ipis nihiciis proremporem. Nemperum aut 

accae consernam, temperis as aut aut molupta vel maximi, aut quis as disquatum 

elesequi doloribus volorer atiist imusti dolendae essundant fugiant fugit explibus.

Edipiet laceperit utem ut explitae laboremqui dolorum volorpor sam fuga. Et occullu 

ptatemporum qui nis et ea vid essimus aperiti isinusam idunt fugitas dolor autet ut 

eaquibus. Lecaerum il ipsapis est dolorpo reratem. Dit fuga. Itatqui busant.
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TAKING CARE  

OF LIVESTOCK 24/7
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------   BOER

          JAN EN CHRIS KAPPERS

------   LOCATIE

         OLSPANK FARMS, 

         WOODSTOCK, ONTARIO/USA

------   STARTJAAR 

         1999

------   -----
-   ------   -

-----   ------
   ----

In 1998 kwamen ze vanuit Nederland naar 

Woodstock. Nog geen jaar later stond de 

eersteLely Astronaut van Noord-Amerika in 

hun stal. Dat kenmerkt de pioniersgeest van 

de familie Kappers.

 
Inmiddels worden dagelijks 160 koeien door 3 

Lely Astronaut robots gemolken. Iedere robot 

heeft zijn noodzaak moeten bewijzen want bij 

Jan gaan de kosten niet automatisch voor de 

baten uit. “Het is gemakkelijker geld uitgeven 

als je investeert op het moment dat de stal en 

de robot al een tijdje overbezet zijn. Je hebt 

dan je eerste ‘aanbetaling’ al binnen.”

Hil est rem quis sequam ex eum dellesciis 

re dolores equam, ea comnimo lupicidel et, 

si dolorrum aribear cipist, te te nos quiam, 

quos et ab invenie ndenditatata aut harios 

ut volores quae maxim aut quo ipsaeribusam 

rehendam, qui occus int. Expeditio. Otatur, 

cus doluptatur? Luptas num quas dita cum 

voluptae velit nos quiam, quos et ab invenie 

ndenditatata aut harios ut volores quae maxim 

aut quo ipsaeribusam rehendam, qui occus int. 

Expeditio. Otatur, cus doluptatur? Luptas num 

quas dita cum voluptae velit. Nostiurem fuga. 

Nequodi occus dolo et modignihic tem rem 

rem il magnatur aceatem asperaesed molore, 

con nime pro mos repudae lab idiatem faccull 

aborect otatet es dolores sit laciur sinvend 

iatem.

De groei is er nog niet uit en oudste zoon 

Chris zal in de nabije toekomst graag het 

stokje van zijn vader overnemen: “Dankzij 

de robots is het werk op de boerderij zoveel 

uitdagender geworden. Ik weet zeker dat de 

jongere generatie weer sneller voor een car-

riere in de melkveehouderij zal gaan kiezen.” LELY
20 jaar robotmelken

     Achteroverleunen  

  zit niet in mijn 

  aard. Mijn vrouw is nu al bang

  voor de dag dat alles klaar is. Ik zie overal weer 

  nieuwe kansen. 33

 BOER PETER GILLE / BOERDERIJ LANSINGERLAND

BOERDERIJ   

HET LANSINGERLAND

BERGSCHENHOEK, NEDERLAND

----

60 MELKKOEIEN

LELY ASTRONAUT 4, SINDS 2011

RAS KOEIEN: HOLSTEIN

AANTAL MELKINGEN PER DAG: 2,6

AANTAL PERSONEELSLEDEN: 23 FTE

AANTAL HECTAREN: 40

WWW.BOERDERIJHETLANSINGERLAND.NL


