I N S P I R E R E N D E
L A N D W E R K

Naam:
Woonplaats:
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Aantal koeien:
Oppervlakte:

B O E R

U I T B E S T E D E N

Fokke Terpstra
Wĳnaldum

49
nu 45, volgend jaar 140

55 hectare

Boer zonder
trekker
tekst Jelle Feenstra

‘I

k ben waarschĳnlĳk de enige
melkveehouder in Nederland zonder trekker. Al het landwerk laat ik
uitvoeren door de loonwerker. Mĳn
enige machine is de mini-shovel.
Daarmee zet ik graskuilbalen voor het
voerhek.’

Per kilo droge stof betalen
‘Alles laten doen door de loonwerker
kost me 1050 euro per hectare. Dat
kan goedkoper als ik ga inkuilen in
plaats van balen maken, vorig jaar
zo’n 1800 stuks totaal. Maar dan moet
mĳn hele voer- en arbeidssysteem
over de kop. Ik ben daar nog niet uit.’
‘Daarnaast moet de drogestofopbrengst per hectare beter. Ik wil van
11.500 kilo naar 15.000 kilo. Op het
juiste moment bemesten, spuiten en
oogsten kan helpen, maar dan kĳk ik
naar de loonwerker. Die heeft maar
één belang: zo snel mogelĳk het gras
eraf en naar de volgende klant. Zĳn
eigen planning is leidend, niet wat
voor mĳn gras het beste is. Ik wil toe
naar een systeem waarin ik de loonwerker niet per uur, maar per kilo ingekuilde droge stof betaal.’

Uit eeuwige prĳsdiscussie
‘Een loonwerker die meedenkt met de
boer om veel gras van het land te halen, profiteert zelf ook. Hoe meer gras,
hoe hoger zĳn omzet. Door mee te
denken over een hoge ruwvoeropbrengst, kan de loonwerker in overleg
met de boer voor zichzelf ook extra
werkzaamheden als bemesten en inzaaien genereren. Een optimaal gevulde kuilplaat is dan voor beiden winst
en haalt je uit de eeuwige prĳsdiscussie. Ik bied mĳn loonwerker 12,50
euro per ton droge stof. Hĳ is zo ver
nog niet.’
‘Ik combineer mĳn melkveebedrĳf
met een baan van drie dagen bĳ Countus. Over een jaar hoop ik 140 in plaats
van 45 koeien te melken.’
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