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44
Aantal koeien: 270
Aantal hectare: 160

Alle landwerk
zelf doen
tekst Sjoerd Hofstee

‘W

ĳ werken met vier man op
ons bedrĳf en hebben daarmee voldoende arbeid. Om die arbeid goed te benutten doen we al het
landwerk in eigen beheer.’
‘Ik ben niet tegen loonwerkers, maar
zĳ kunnen niet zo flexibel zĳn als wĳ
met onze oppervlaktes. Ik bedoel,
iets later maaien op de dag geeft
meer suikers en ook bĳ de bemesting
is het tĳdstip essentieel voor opbrengst en kwaliteit van het gras. Die
flexibiliteit kun je van een loonwerker niet eisen.’

Eén man kan inkuilen
‘Bovendien is alle landwerk zelf doen
een bewuste economische keuze. Ik
heb het meermaals doorgerekend.
Als ik met weinig personeel moest
werken, dan had ik een andere keuze
gemaakt.’
‘De graskuil komt deels in sleufsilo’s
en deels in torensilo’s. Drie torensilo’s staan hier al dertig jaar en ze
werken nog prima. Wĳ zĳn er technisch op ingesteld. Het gaat niet sneller, maar één man kan het inkuilen
doen en de bewaring is super. Ik zou
dus niet weten waarom ik ze weg zou
doen.’

Zelf doorzaaien
‘Elk jaar zaaien we twintig procent
van de graspercelen door. Met een eigen zaaimachine. Die machine is al
afgeschreven en levert zo echt geld
op. Onze veengrond is kwalitatief
goed, maar je moet het niet te vaak
scheuren. Doorzaaien is dan een lonende methode. De kwaliteit van de
graszode gaat ervan omhoog. We zitten een uurtje op de trekker en hebben weer wat verdiend. En als dat
zich vertaalt in graskuilen van rond
de 930 vem met een goede vertering,
dan ben ik tevreden. 980 vem en hoger hoeft niet, die kuilen zĳn mĳ te
snel.’
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