Makkelijk werken met nieuwe stal
INTRO:
Hans Rietveld is al enige tijd bezig met de bouw van een
nieuwe stal. Het drukken van de bouwkosten en gemakkelijk kunnen werken
zijn daarbij twee belangrijke uitgangspunten.
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Het waait flink in Vijfherenlanden, een weidegebied tussen de Lek, de Waal
en de Merwede. Voor het eerst vandaag is het even droog. In de stal in
aanbouw van Hans Rietveld is het al niet veel beter dan buiten. De stal is
nog niet klaar, maar de meeste dieren staan er al in. Ze lijken er weinig
last van te hebben dat de stal van alle kanten nog open is. Ze liggen en
staan lekker in het stro. Aan beide zijkanten gapen grote luchtgaten, maar
Rietveld gaat die afsluitbaar maken met zeil.
Dat is ook het geval met de voorgevel van de stal. Ook die is nog open,
maar waarschijnlijk komen daar deuren aan van damwand. Rietveld is nog het
rondkijken voor een gemakkelijk systeem. Zodra de stal helemaal klaar is,
wil hij ook verharding aanleggen. Geen overbodige luxe; het erf bij de stal
is door de regen veranderd in een flinke modderpoel.
Extra arbeid
De bouw van de stal is een volgende stap van Rietveld om zijn bedrijf uit
te breiden. In 1990 is hij op deze plek neergestreken met de bedoeling een
eigen bedrijf te starten. Er stonden, en staan, enkele oude gebouwtjes, die
hij met eenvoudige middelen heeft verbouwd tot stierenstallen. Dat ging
prima, maar het werken in oude gebouwtjes vraagt nogal wat extra arbeid. En
aangezien Rietveld zijn vleesvee combineert met een adviesbureau, is tijd
belangrijk. Bovendien moest hij investeren in mestopslag. Met de bouw van
de nieuwe stal kon hij dat in één keer meenemen.
Omdat hij op veel andere bedrijven komt, heeft Rietveld veel stallen gezien
en daar ideeën opgedaan. Hij wijst in zijn stal naar enkele voorbeelden. Om
snel uit te kunnen mesten, is met een draaibaar tussenhek in een
handomdraai het hok in twee helften verdelen. Terwijl Rietveld dit uitlegt,
heeft hij al twee groepen stieren opgesloten. „Even met de trekker met de
voorlader erdoor en weg is de mest.” Dat doet hij één keer in de 2 weken.
Het instrooien is ook een fluitje van een cent. De stro-opslag is namelijk
boven de hokken. Tegen de achterwand heeft Rietveld een ruimte opengelaten,
waardoor hij het stro zo naar beneden kan kieperen.
Ruwbouw uitbesteed
Het onderste deel van de buitenmuur is gemaakt van gestort beton. Misschien
niet fraai, maar goed bestand tegen het gebonk van de stieren. „Ik had niet
gedacht dat welstand dit zou goedkeuren. Maar ik heb van de gemeente
helemaal geen opmerkingen gekregen.” Daarboven heeft hij groene
damwandplaten geplaatst. Het dak is gedekt met golfplaten. Het storten van
de vloer en de muren en het maken en zetten van de spanten heeft Rietveld
uitbesteed. Hij had zelf niet veel tijd. „En in de ruwbouw kon ik toch
weinig besparen.”
De rest van de bouw heeft de vleesveehouder in eigen beheer gedaan. Daar
heeft hij goed de tijd voor uitgetrokken. Hij is namelijk al in 2001
begonnen met de bouw. „Door de investering te spreiden over meerdere jaren
kan ik elk jaar gebruik maken van de investeringsaftrek.”
Ook in de stal heeft de vleesveehouder naar de centen gekeken. Het oogt
misschien wat vreemd, maar een gebruikte vangrail voldoet prima als
voerhek. „Eerst wilde ik muren storten, maar dat kostte E4.000 voor 40
meter muur. Nu ben ik in totaal E120 kwijt.” Verder zijn de balken en
houten platen van de opslagzolder van gebruikte materialen gemaakt; een
kostenpost van slechts E1.000.
De totale bouwkosten heeft Rietveld nog niet berekend, maar hij denkt dat
de stal zeker de helft goedkoper is dan een luxe variant van volledig
nieuwe spullen.

Eigen proefbedrijf
Met de nieuwe stal wil de ondernemer op beperkte schaal blijven groeien.
Maar ook de tweede tak van zijn bedrijf, het advieswerk, is de laatste
jaren flink in omvang toegenomen. Helemaal alleen kan hij dat werk niet
meer af. Waarom dan nog extra werk met vleesvee op de schouders nemen? „Ik
werk graag met vee, en het geeft een stuk ontspanning”, legt Rietveld uit.
En door goed op de kosten te letten en extra omzet te halen door verkoop
van fokdieren en vleespakketten, houdt hij er toch een aardige cent aan
over. Hij noemt nog een belangrijke reden: in verband met zijn advieswerk
vindt hij het belangrijk met beide benen in de praktijk te staan.
„Eigenlijk is het mijn eigen proefbedrijf.”
Kader bij artikel:
Profiel
Naam: Hans Rietveld (37).
Woonplaats: Leerdam (U.).
Bedrijf: Rietveld heeft een bedrijf met 70 stuks vee en 20 ha, waarvan 4 ha
bij het bedrijf. Het vleesvee bestaat uit 27 Charolais-stamboekdieren.
Daarnaast mest hij stieren af van andere rassen, waaronder Blonde
d’Aquitaine, Belgisch Blauwe en Verbeterd Roodbont. De vleesveehouder heeft
afzet via fokmateriaal, de slacht en vleespakketten. Ook heeft Rietveld een
agrarisch adviesbureau, vooral gericht op mestboekhouding, premies en
bedrijfsontwikkeling.
Aanleiding reportage: De ondernemer is bezig met de bouw van een
hellingstal. Voor aanvang van de bouw had hij twee uitgangspunten: goedkoop
bouwen en makkelijk kunnen werken. De stal is nu bijna gereed en voldoet
aan de opzet.
Bijschrift figuren:
Oud en nieuw in één beeld. Op de voorgrond de nieuwe stal die nog niet
helemaal af is. Op de achtergrond de oude gebouwen.
In de nieuwe stal moet Rietveld gemakkelijk kunnen werken. Met eenvoudige
draaihekken kan hij stieren snel opsluiten.
Elke 14 dagen wordt de stierenstal uitgemest met trekker en voorlader. In
de zijkant komen nog deuren.

