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Hans Kroodsma: zeventig uur per week geen bezwaar

Meer melk per man
Serie Groeien in rendement
Hoe groeien melkveehouders in rendement? In zes
artikelen volgde Veeteelt het project ‘Groeien in
rendement’ van Wageningen Universiteit. Een
interview met een succesvolle en een minder
succesvolle groeier vormen het slot van de serie in
Veeteelt.
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oor minder dan vierduizend euro
per koe vergrootte Hans Kroodsma
in 2007 zijn stal. De melkveehouder uit
Engwierum investeerde niet in een nieuwe melkstal of in extra koecomfort. Nee,
de uitbreiding bestond in grote lijnen uit
het graven van een kelder en het storten
van putten, roosters en 85 boxdekken.
Zelfs het aanleggen van een voerpad
bleef buiten het investeringsplaatje;
Kroodsma voert zijn koeien met een
Weelink-voerhek en drukte zo de kosten
per extra kilo melk omlaag. Het systeem
bespaart de melkveehouder veel arbeid:
‘Ik zet om de vier à vijf dagen blokken
voer klaar en ik voer de koeien met één
druk op de knop. Door het Weelink-hek
kan ik veel melk per arbeidskracht produceren, daar draait het om.’

Werkweek van 70 uur
Kroodsma is een van de deelnemers uit
het project ‘Groeien in rendement’. De
melkveehouder valt in de categorie ‘succesvolle groeiers’, dat wil zeggen dat de
kasstroom op zijn bedrijf na investeren
met gemiddeld vier cent per kilo melk
omhoogliep. De hoge arbeidsproductiviteit en het lage investeringsbedrag per
extra kilo melk spelen daarbij een rol.
In de boekhouding draait het bedrijf van
Kroodsma met 1,75 volwaardige arbeidskracht. Samen met zijn vader Douwe
(75) en zijn zonen Douwe (20) en Geert
(17) melkt Hans (46) jaarlijks een quotum vol van 1.300.000 kilo melk. Per arbeidskracht komt hij zo ruim boven de
700.000 kilo melk.
De consequentie is wel dat Hans Kroodsma veel uren maakt op zijn bedrijf, maar
daar is hij zich van bewust. ‘Een gemiddelde werkweek telt bij mij zeventig uur.
Ik vind dat niet erg. Als je groeit, dan
krijg je nu eenmaal minder vrije tijd. En
als ik meer tijd over zou hebben, dan
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Theo van Beekveld koos uit routine voor groei, maar is nu behoedzamer

Groeien vanuit de genen

Hans Kroodsma verhoogde zijn kasstroom

De kasstroom van Theo van Beekveld daalde na een forse groei-

na een forse uitbreiding van zijn bedrijf.

spurt van zijn bedrijf. De melkveehouder leerde daardoor zijn in-

Met een Weelink-voerhek bleef het inves-

vesteringen voortaan realistischer te begroten. Intussen hoort hij

teringsbedrag per kilogram groei beperkt.

weer bij de 25 procent beste bedrijven van zijn accountant.

tekst Tijmen van Zessen

tekst Tijmen van Zessen

zocht ik werk om die tijd in te vullen. Ik
zou bijvoorbeeld een groter deel van de
mest zelf uitrijden.’

I

Tevredenheid overheerst
De machines waar Kroodsma mee werkt,
benut hij zo intensief mogelijk. De opraapsilagewagen gebruikt hij bijvoorbeeld ook voor het zomerstalvoederen.
De hoge bezetting van het voerhek belemmert de koeien niet in hun productie; die ligt op circa 8500 kilo melk per
koe per jaar. ‘Zelfs vóór de uitbreiding
van de stal draaide het systeem behoorlijk; er zaten toen 140 koeien op 34
vreetplaatsen en onze vaarzen hadden
nog steeds de hoogste lactatiewaarden.’
Ook de melkstal benut Kroodsma intensief, hij melkt nog met dezelfde 2 x 10
visgraat. ‘Het melkt niet vlot, ik moet
tijdens het melken drie keer de wachtruimte volduwen, daar moeten we op
termijn nog iets aan doen.’
Niettemin heeft Kroodsma geen spijt
van zijn investeringen. Hij zou het een
tweede keer op precies dezelfde wijze
aanpakken. Zonder hulp van externe adviseurs. ‘Zo spannend was deze investering nu ook weer niet. Ik belde de bank
met het idee om uit te breiden en al snel
kreeg ik het antwoord dat dat wel kon’,
zegt Kroodsma nuchter. De ondernemer
bevestigt dat hij zich weinig van zijn
stuk laat brengen door prikkels van buitenaf, maar is wel aangesloten bij een
studieclub. ‘Dat doe ik om mezelf scherp
te houden. Het is altijd interessant om te
zien hoe anderen de machine- of quotumkosten laag houden.’
Pas kocht Kroodsma nog 60.000 kg quotum. ‘Er moet actie zijn, een bedrijf kan
niet stilstaan. Maar het is nu in balans;
de stal is vol, de mest kunnen we
kwijt op eigen grond en in ruwvoer zijn we zelfvoorzienend.’ l

n 2005 verlengde melkveehouder Theo
van Beekveld zijn ligboxenstal en creëerde ruimte voor 65 extra koeien. ‘De
geluiden dat het quotum zou verdwijnen, werden steeds sterker. Ik wilde
vooruit.’ De veehouder uit Heeswijk-Dinther molk op dat moment 500.000 kilo
melk en had plannen om in 2010 een
miljoen kilo te melken met 130 koeien.
Samen met DLV, Agramatic en de adviseur van de voerleverancier bereidde
Van Beekveld het groeiplan voor. Doordat hij in zijn 2 x 6 visgraatmelkstal bleef
melken en koos voor tweedehands ligboxen kostte de investering niet meer
dan drieduizend euro per koe. Ook
kocht hij in die periode acht hectare
land waarmee hij uitkwam op de huidige 38 hectare en de intensivering van het
bedrijf binnen de perken hield.
Het rendement op de investeringen pakte anders uit dan gedacht. ‘We hebben er
een paar ton melk bijgekocht in de periode dat het quotum op z’n duurst was.
Ook de koeien die we kochten, waren
duur en de kosten voor mestafvoer vielen hoger uit dan in het verleden. Achteraf waren we met de investeringen totaal niets opgeschoten.’

Een ton melk gekrompen
Van Beekveld is een van de deelnemers
uit het project ‘Groeien in rendement’.
Hij valt in de categorie ‘groeiers bij wie
de kasstroom na investeren daalde’, in
peiljaar 2009 met gemiddeld twee cent
per kilo melk. ‘Het zit in mij om te groeien. Het is niet mijn insteek om het bedrijf twintig jaar hetzelfde te houden.’
De wens om te groeien is er nog steeds,
maar niet ten koste van alles. ‘Ik melk
op dit moment zelfs een ton minder dan
een paar jaar geleden. Nu hoef ik minder
melk te leasen, minder voer te kopen en
minder mest af te voeren.’

Van Beekveld voorziet dat hij de capaciteit in zijn stal vanaf 2015 volledig kan
benutten. Tot die tijd laat hij het bij 90
koeien en 70 stuks jongvee. ‘Ik heb ervan geleerd dat je moet incalculeren dat
prijzen ook tegen kunnen vallen. Trek
maar een paar cent af van de melkprijs,
dat is op een quotum van een miljoen
kilo melk wel een gezinsinkomen. Het is
beter om je bedrijf te optimaliseren dan
blind te kiezen voor massa en volume.’

Er is meer dan werken alleen
Na de groeifase stegen voor Van Beekveld ook de bewerkingskosten, al was
dat ook een gevolg van de derogatie-eis
van zeventig procent grasland. ‘Tot 2002
kuilden we het gras zelf, de machines
hadden we samen met de buurman. Op
een gegeven moment waren de machines versleten en moesten we door de
derogatie meer gras telen. We hebben
toen de keuze gemaakt de loonwerker in
te schakelen.’ De loonwerkkosten stegen
van 1,5 naar 3,5 cent per kilo melk.
Toch is Van Beekveld tevreden over de
invulling van het arbeidsproces. ‘Ik zet
het bedrijf op dit moment hoofdzakelijk
in mijn eentje rond, af en toe helpt onze
zoon een handje mee. Ik zou het niet
meer gedaan krijgen om al het landwerk
zelf te doen. Vroeger vond ik dat mooi.
Nu zeg ik: hoe minder, hoe liever. Er is in
het leven meer dan werken alleen. We
gaan vaker op vakantie en ik twijfel of ik
op mijn zestigste nog wel twee keer per
dag in de melkput wil staan.’
De plannen voor een melkrobot en een
vergunning voor 35 extra boxen liggen
klaar, maar Van Beekveld wil eerst zekerheid of er een opvolger is. Intussen is
er in elk geval voldoende perspectief:
Van Beekveld behoort weer tot de 25
procent beste bedrijven van zijn accountant. l
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