Beweiden kost per
weidedag 11 minuten
minder tijd dan
opstallen
DOOR GINEKE MONS ACHTERGROND
Je koeien op stal houden lijkt gemakkelijk en
arbeidsbesparend, maar schijn bedriegt, zo
blijkt uit een onderzoekje van de melkrobotgroep van het project Koe & Wij.
Gemiddeld is een weideboer per dag elf
minuten minder tijd kwijt dan een opstalboer.
Over de gehele weideperiode van 185 dagen
scheelt dat bijna 34 uur: voor een
kantoormens al gauw een hele werkweek.
Het Koe & Wij-project helpt veehouders bij
de afweging: weiden of opstallen? De AMSgroep van het project is wat nader ingegaan
op de factor tijd. Gedurende twee weken in
de weideperiode en twee weken in de
stalperiode hebben de veehouders hun eigen
arbeid geregistreerd. De mate waarin de
loonwerker is ingeschakeld is hier niet
meegeteld, al heeft die natuurlijk wel invloed
op de eigen arbeidsbehoefte en ook op de
kosten.
De twee keer twee weken waarin de boeren
actief hun eigen arbeid zijn gaan bijhouden,
blijven natuurlijk momentopnames. De
veehouders gaven zelf ook aan dat het beeld
niet compleet was.
Daarom is verder gekeken. De veehouders
kwamen uit bij een checklist die door twaalf
deelnemers is ingevuld. De boeren hebben
voor verschillende
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werkzaamheden een inschatting gemaakt
hoe groot het verschil is in tijdsbehoefte
tussen beweiden en opstallen. Vervolgens
zijn die gegevens gemiddeld.
Uit de checklist kwam naar voren dat het
grootste verschil tussen weiden ten opzichte
van opstallen zit in het ophalen van de
koeien. Dat kost 26 minuten per dag.
Anderzijds zijn de veehouders aan andere
zaken beduidend minder tijd kwijt: voeren –
17 minuten per dag, het reinigen van
roosters – 14 en en graslandbeheer inclusief
afrasteren – 4 minuten per dag.
Maar: er zitten grote verschillen tussen
bedrijven en personen, als gevolg van de
bedrijfssituatie, het beweidingssysteem en de
persoonlijke arbeidsorganisatie. De variatie
was van + 18 tot – 38 minuten per dag.
Op de Verantwoorde Veehouderij- site staat
een aardige reactie van deelnemer Koos van
Middelkoop. ”Hoewel ik op mijn bedrijf schat
dat ik 17 minuten per weidedag aan extra
arbeid kwijt ben, weet ik ook dat ik circa
tienduizend euro extra verdien met weidegang: 200 euro per uur. Dus ik vind dit
goedbetaalde uren. Bovendien werk ik graag
buiten.”

’Koeien in de wei levert mij
200 euro per uur extra op’

