
De naam ‘De Melktap’ doet vermoeden dat er 
een kraampje langs de weg staat. Jaren geleden 
vormde dat het begin voor wat we nu kennen 
als een beleefboerderij met vele activiteiten en 
arrangementen.

Wily en Claudy Erinkveld verhuisden in 1992 van 
Ulft naar Geesteren, waar ze melkveebedrijf Uenk 
overnamen. De twee zijn echte verenigingsmensen, 
altijd actief in de samenleving. En daar zaten ze 
opeens: in een nieuwe omgeving, het grootste deel 
van de tijd op het bedrijf. Je kunt dan naar buiten 
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gaan (deden ze ook), maar je kunt ook de mensen 
uitnodigen op je bedrijf. ‘Alles is hier te zien. We zitten 
op een zichtlocatie en verstoppen niets. De mensen 
kunnen bijvoorbeeld via de kalverstraat bij de kalfjes 
kijken.’

Inmiddels zit ook zoon Dennis in het bedrijf, en 
staat er een winkel en een zaal inclusief keuken 
waar bedrijven en organisaties komen vergaderen, 
verenigingsactiviteiten plaatsvinden en buurten en 
families feesten geven. Het grootste voordeel van dit 
deel van het bedrijf? ‘Hier bepalen wij de prijzen zelf. 
De melkprijs is wat het is. Hoeveel een kop koffie kost, 
is aan ons. Bovendien kunnen wij diverse activiteiten 
aanbieden.’

VKA Inspiratiedag 
Loeren bij de Boeren

16 september 2022

Wily en Claudy Erinkveld.



Pluspunten
• Wij bepalen zelf de prijs van producten en 
 arrangementen.
• In de winkel is het zelfbediening.
• De verkoop van arrangementen.
• Omzet van de tweede tak is circa 25% van het  
 hele bedrijf. De winst is zo’n 50%. 
• Vaste groepen die wekelijks komen (zowel  
 gebruik zaal als kijken op de boerderij).
• Veel mond-tot-mondreclame.
• Samenwerking met ondernemers in de buurt  
 (bijv. Baan in Geesteren voor catering).
• Educatieboerderij.

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl

Aandachtspunten
• Bij activiteiten (maisdoolhof, boerengolf, 
 bijeenkomsten) moet er altijd iemand   
 aanwezig zijn. Het overgrote deel doen wij zelf.  
 Vooral in de zomer is het erg druk.
• Daarnaast zijn we actief in de omgeving 
 (politiek, buurtfeesten). Waar besteed je je tijd  
 aan? En vraag je hier een vergoeding voor? Je  
 moet oppassen dat je niet alles voor niets doet.
• Het hart van zoon Dennis ligt bij de koeien. Wat  
 betekent dat voor de toekomst in de verdeling  
 van activiteiten en contacten met de 
 samenleving?
• Blijven vertellen wat je doet, zoals   
 energiemaatregelen, ecoploegen, weidegang,  
 enzovoorts.
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Kijk voor meer informatie over activiteiten en arrangementen op www.demelktap.nl

Jaartal 2019 2020 2021 Gem ’19-’21 2021 Gem ’19-’21
Melkkoeien [-] 86 91 92 90 117 115

Jongvee [-] 29 27 35 30 57 55
Jongveebezetting [jv / 10 mk] 3,4 3,0 3,7 3,4 4,9 4,8

Weidegang melkvee [uren / jaar] 0 24 24 24 982 949
Melkproductie [kg / koe / jaar] 7.586 8.434 8.426 8.149 9.402 9.453

Melkproductie bedrijf [kg] 649.324 770.893 778.537 732.918 1.111.648 1.096.793
Vet [%] 4,77 4,65 4,79 4,74 4,52 4,52

Eiwit [%] 3,64 3,69 3,69 3,67 3,60 3,60
Intensiteit [kg melk / ha] 15.264 18.616 17.397 17.092 18.534 18.476

Areaal productiegras [ha] 34,0 33,0 36,0 34,3 48,7 48,1
Areaal natuurland [ha] 0,3 0,3 0,0 0,2 0,9 1,0

Areaal mais [ha] 8,2 8,0 8,7 8,3 8,7 9,2
Areaal overig [ha] 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 1,3
Areaal totaal [ha] 42,5 41,4 44,8 42,9 60,1 59,7

Opbrengst productiegrasland [kg ds / ha] 8.332 9.224 14.114 10.557 12.578 10.443
Opbrengst mais [kg ds / ha] 19.348 18.649 18.765 18.921 18.226 17.334

Eiwit eigen land [%] 73 61 58 64 57 57
RE-gehalte rantsoen [g / kg ds] 166 160 155 160 157 161
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