Economische resultaten van weiden en opstallen
Melkveebedrijven die weidegang toepassen hebben gemiddeld € 5.000, - meer te besteden
aan hun gezin dan bedrijven die geen weidegang toepassen. Dat is de conclusie die Gerrit
Bossink van de GIBO groep trekt uit de vergelijking tussen weiden en opstallen.
Uit de vergelijking en beoordeling van economische resultaten van verschillende bedrijven
blijkt dat het resultaat voor 70 % wordt bepaald door beslissingen van de ondernemer en
voor 30 % door de opzet van het bedrijf. Dit geldt ook voor de vergelijking tussen
melkveebedrijven die weiden of opstallen. Het verschil tussen de persoonlijke invloeden van
melkveehouders is groter dan het verschil tussen systemen.
Zo blijkt dat de groep opstallers een groter melkveebedrijf heeft in omvang, maar minder
euro’s uit het melkveebedrijf overhoudt voor het gezin bij gelijke bedrijfsomvang. Door de
grotere omvang is het inkomen uiteindelijk vergelijkbaar.
Een opstaller lijkt een ander type ondernemer te zijn die iets meer gericht is op groei en
omvang dan op resultaat per kg melk. De geldstroom per 100 kg melk is nagenoeg gelijk,
maar er wordt meer geïnvesteerd in het bedrijf. Door de extra lasten is er minder geld
beschikbaar voor het gezinsinkomen. Anders geredeneerd, ontvangt een opstaller een
lagere vergoeding voor de geleverde arbeid.
Praktijkervaring wijst uit dat weidegang iets meer arbeid vraagt dan opstallen. Uit de
economische vergelijking blijkt dat de opstallers een winstvergoeding van € 8, - per uur
hebben en de weidebedrijven een vergoeding van € 8,50 per uur. Voor de gemiddelde
gespecialiseerde melkveehouder in Nederland met een melkquotum van 600.000 kg en een
oppervlakte landbouwgrond van 41 ha is deze winstvergoeding € 8,40 per arbeidsuur.
Informatie is op basis van een analyse van 450 melkveebedrijven in Nederland, waarvan
circa 10 % geen weidegang toepast.
Conclusies: (Zie ook tabel volgende pagina)
-

-

-

-

Wel weiden levert bij de huidige omvang van het gemiddelde Nederlandse
melkveebedrijf extra geld op voor het gezin. Uit de vergelijking is niet te halen of dit
uitsluitend komt door het toepassen van weidegang of dat het komt door de totale
beslissingen van de ondernemer.
De keuze over wel of niet weiden ligt dus allereerst bij de melkveehouder/ ondernemer.
Zij of hij zal goed moeten analyseren wat het beste bij zijn bedrijfssituatie past.
Opstallers hebben een groter bedrijf met ruim 3 ha méér landbouwgrond en ze
leveren circa 100.000 kg melk méér per jaar. Ze leveren ruim 1.000 kg melk méér per ha.
De melkproductie per koe is bij de opstallers ruim 200 kg hoger.
De weidebedrijven hebben een 0,03 % lager vetgehalte en een 0,01 % lager eiwitgehalte
in de melk.
De opstallers hebben een kortere tussenkalftijd (398 t.o.v. 409), 10 % hogere KI-kosten
en een hoger vervangingspercentage van de melkkoeien ( 33 t.o.v. 29). Dit leidt tot een
omzet en aanwas die iets lager is per kg melk.
De vaste kosten (niet toegerekende kosten) zijn bij de groep opstallers ongeveer 1 cent
per kg hoger. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere afschrijvingen van quotum en
gebouwen.
De winst (excl. Quotumafschrijving) bij gelijke omvang (600.000 kg) ligt bij weiden
€5.500, - hoger dan bij opstallen.

Aandachtspunten:
-

Financieel voordeel van niet weiden, is mogelijk alleen haalbaar bij slechte verkaveling
en een grotere bedrijfsomvang dan het huidige gemiddelde van 600.000 kg.

-

-

-

-

-

-

Intensiteit is van ondergeschikt belang. De GIBO Groep heeft relatief veel klanten met
meer dan 15.000 kg melk per ha, beperkte weidegang per etmaal en een uitstekend
economisch resultaat.
Ervaringen uit het project Koe & Wij kunnen voor de toekomst meer inzicht opleveren.
Slechte stal mag geen reden zijn voor weidegang. Stalkosten zijn minder dan 10% van
de totale kosten om een kg melk te produceren. Dus er is altijd een passende huisvesting
van het rundvee nodig.
Kijkend naar de inspanning van de Stichting Weidegang is er een zeer groot economisch
belang voor weiden met melkkoeien in Nederland.
Lijkt bij huidige situatie van 20 % niet weiden nog geen probleem. In de toekomst kan, als
veel minder bedrijven weiden, het belang wel eens veel groter zijn.
Een melkprijs verschil van € 1, - per 100 kg in het voordeel van weiden geeft bij een
bedrijf met 100 melkkoeien een extra opbrengst van € 8.500, - per jaar.
Opstallende bedrijven geven veelal aan dat het systeem zo gemakkelijk en goed te
beheersen is. Regelmaat en orde zijn gemakkelijker te managen. Door weidegang extra
te belonen, kan dit standpunt en de houding van deze melkveehouders beïnvloed
worden.
Extra opbrengsten voor “weidemelk” en de persoonlijke afweging van de melkveehouder/
ondernemer lijken het meest bepalend om de verdere daling ( < 80%) van weiden met
melkkoeien te voorkomen.
Weidegang is bij specifieke moeilijke bedrijfsomstandigheden niet altijd mogelijk.
De keuze voor weidegang van melkkoeien is zeer bedrijfsspecifiek.
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Kengetallen melkveehouderij (€/ 100 kg)

Opstallen

Weiden

Verschil

Vergelijking jaar 2005
Grasland en voedergewassen (ha)
Geleverd aan fabriek (kg)
Kg afgeleverde melk per ha.
Kg melk per melkkoe
Aantal melkkoeien
Melkgeld incl. superheffing
Omzet en aanwas

42 bedrijven

406 bedrijven

43,16

40,03

-3,13

656.372

556.236

-100136

15206

13904

-1302

8262

8061

-201

80

70

-10

32,63

32,31

-0,32

3,49

0,10

3,39

Krachtvoerkosten

5,53

5,04

-0,49

Diergezondheid

0,98

0,93

-0,05

Totaal directe kosten

4,64

4,52

-0,12

29,71

29,86

0,16

Saldo totaal
Niet toegerekende kosten
Onroerende zaken

6,69

6,22

-0,47

Machines en werktuigen

3,84

3,50

-0,34

Quotumkosten afschrijving

6,00

5,32

-0,68

22,63

21,68

-0,95

Betaalde rente

3,75

3,34

-0,41

Winst

3,41

5,00

1,59

Winst excl. afschrijving quotum

9,41

10,32

Totaal niet toegerekende kosten

0,91

