Nadenken over arbeid
op een groot bedrijf
Bedrijfsadvisering Melkveehouderij
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De melkveehouderij evolueert snel. Uit
allerlei cijfers maken we op dat het aantal
melkveehouders in Vlaanderen snel daalt,
terwijl de geleverde hoeveelheid melk en
het aantal melkkoeien ongeveer gelijk
blijven. Dit wijst erop dat de bedrijven die
overblijven gemiddeld groter worden. De
uitbreiding van het melkveebedrijf gaat
meestal gepaard met weloverwogen
investeringen. Over het aspect arbeid
denken de melkveehouders meestal
minder diep na.
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Hoe lang werkt een melkveehouder?

organisatie (een taak alleen uitvoeren in
plaats van met z’n tweeën), door een
investering (bijvoorbeeld een opdrijfhek),
door een aanpassing van de looplijnen
(een andere volgorde van het vullen van de
mengvoederwagen) en andere.
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Via een enquête verzamelden we de
gegevens rond arbeid op 20 melkvee
bedrijven in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. We legden
de tijdsbesteding vast voor de 6 vaste
taken: melken, voederen, reinigen en
instrooien van de ligboxen, kalveropfok,
verzorging (inseminatie, veearts, kappen
van poten …) en administratie.
Het gemiddeld aantal melkkoeien op de 20
bedrijven was 80 (met een minimum van
27 en een maximum van 172). De melkproductie bedroeg jaarlijks gemiddeld
8758 l per koe (met een minimum van
6900 l en een maximum van 11.630 l). Het
gemiddelde melkquotum bedroeg
627.000 l. Het kleinste bedrijf had een
melkquotum van 280.000 l en het grootste
omvatte 1.460.000 l. Elf bedrijven molken
in een visgraatmelkstal, 3 bedrijven in een
tandemmelkstal, 3 bedrijven in een
bindstal, 2 bedrijven met een melkrobot en
één bedrijf (het grootste) werkt met een
draaimelkstal.
Omdat er een groot verschil was in de tijd
voor administratie en verzorging, en omdat
dit te wijten was aan de periode waarin de
enquête gebeurde, hebben we deze taken
verder niet meegenomen. Aan de hand van
de tijd die aan de overige taken besteed
wordt, werden de knelpunten in de
tijdsbesteding aangeduid en deden we
voorstellen die een tijdsbesparing konden
opleveren. Dit kon zijn door een andere
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Het ADLO-project ‘Arbeid Adelt’ wil melkveehouders doen nadenken over de factor
arbeid en hen wijzen op aspecten waar het wel eens fout loopt. Onder meer arbeidstijd,
arbeidsbelasting en arbeidsveiligheid verdienen bijzondere aandacht. – Eddy Decaesteker,

Bij een toename 50 naar 100
koeien stijgt de melkproductie
per gewerkt uur met de helft.

Melkproductie per uur
gepresteerde arbeid
Een eerste algemene vaststelling is dat,
naarmate de bedrijven groter worden
(aantal koeien, quotum), er meer liters
melk per arbeidsuur geproduceerd
worden. Er zijn wel onderlinge verschillen
tussen bedrijven met ongeveer hetzelfde
quotum of hetzelfde aantal koeien, maar
er is een algemene trend (figuur 1). We
merken dat, bij een toename van 50 naar
100 koeien, de productie per arbeidsuur

met 50% stijgt (van iets meer dan 200 l
per uur naar iets meer dan 300 l per uur).
De kanttekening die wij hierbij moeten
maken, is dat de technische resultaten op
grotere bedrijven per definitie niet altijd
beter zijn. Het vergt heel wat kwaliteiten
van het management om met een grotere
kudde tot goede resultaten te komen.
Als we de melkproductie per koe bekijken,
dan zien we dat er veel minder correlatie
is tussen de geproduceerde liters melk
per arbeidsuur en de melkproductie per
koe (figuur 2). De trend is licht stijgend.
Dat kan geïnterpreteerd worden als meer
melk per uur bij een toenemende melkproductie per koe.
Uit figuur 2 blijkt duidelijk dat, bij eenzelfde
melkproductie per koe, het verschil in
melkproductie per arbeidsuur zeer groot is.
Kijken we bijvoorbeeld naar de bedrijven
waar de koeien rond de 8400 l melk geven,
dan zien we dat de melkproductie per
arbeidsuur op deze bedrijven varieert tussen
ongeveer 100 en meer dan 400 l. Nochtans
zou je denken dat je bij een hogere melk
productie per koe minder koeien nodig hebt
om eenzelfde hoeveelheid melk te produceren en zo minder tijd spendeert. Je hebt dan
wel minder koeien nodig om eenzelfde
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hoeveelheid melk te produceren, maar dat
wordt in evenwicht gehouden doordat je bij
een hogere melkproductie per koe intensiever met de koeien omgaat.

de tijdsbesteding inneemt. Het voederen
komt dan op de tweede plaats met 24%.
Daarna komt de kalveropfok (11%). Het valt
op dat, naarmate de bedrijven minder tijd
per dag aan hun koeien spenderen, het
aandeel voor melken duidelijk toeneemt.
Op het bedrijf met een totale tijdsbesteding
van slechts 4 uur en 20 minuten, ging 70%
van de tijd naar melken, terwijl op het
bedrijf met de hoogste arbeidstijd de tijd
die dagelijks wordt besteed aan het melken

Verhouding tussen de 4 taken

600
liters melk per uur

Kijken we naar het melken alleen, dan zien
we een duidelijk verschil tussen de
verschillende melksystemen. Bij de
draaimelkstal werd ongeveer 1000 l
gemolken in een uur. Bij een visgraatmelkstal (11 bedrijven) heeft men voor
1000 l 2 uur en 39 minuten nodig, en bij
een tandemmelkstal (op 3 bedrijven) 2 uur
en 59 minuten. In een bindstal duurt het
het langst om de 1000 l vol te melken,
namelijk 3 uur en 28 minuten. Wanneer
we de 4 taken in rekening nemen, dan
vlakt het verschil volgens het melksysteem
een beetje uit.
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Figuur 1 Melkproductie per arbeidsuur volgens aantal koeien - Bron: Arbeid Adelt
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Figuur 2 Melkproductie per arbeidsuur volgens de melkproductie per koe - Bron: Arbeid Adelt
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de melkveebedrijven, was 6 uur en
47 minuten. In principe kunnen we stellen
dat de melkveehouder na 6 uur en
47 minuten werken, aan andere taken kan
beginnen. We denken in de eerste plaats
aan de administratie en de verzorging van
de veestapel, maar er zijn nog heel wat
andere taken die in de overige tijd moeten
worden uitgevoerd.
Bij de onderverdeling per taak zien we dat
op de bedrijven zonder melkrobot het
melken alleen al meer dan 50% (gemiddeld 58% van de 6 uur en 47 minuten) van

terugloopt in vergelijking met de arbeidsduur van het voederen en de kalveropfok
(totale arbeidstijd van 14 uur en 50 minuten; 41% van de tijd besteed aan melken,
maar dat komt wel neer op 5 uur en 54
minuten). Op dit laatste bedrijf nam het
voederen 34% van de tijd in beslag. Op een
robotbedrijf beschouwde men het uitzoeken en ophalen van koeien die te lang niet
gemolken waren als ‘melken’. Het aandeel
hier was beduidend lager (22% van de
3 uur en 5 minuten totale tijdsbesteding).
Maar we weten dat bij het melken met een
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Bij de vergelijking van de verschillende
voedersystemen zien we dat een voedermengwagen, die gevuld wordt met een
frontlader, dagelijks de minste tijd per koe
nodig heeft (54 seconden). Een zelf
vullende voermengwagen had daarvoor 1
minuut en 28 seconden nodig, terwijl een
voederdoseerbak per dag iets meer dan
2 minuten nodig had per koe. De voedertijd
per koe per dag neemt ook toe naarmate
er meer ruwvoeders worden vervoederd.
Op 2 bedrijven werd met slechts 2
ruwvoeders maar 40 seconden gevoederd
per koe, terwijl er voor 4 ruwvoeders of
meer ruim 1 minuut en 50 seconden per
koe werd gevoederd.
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De gemiddelde tijdsbesteding voor de 4
taken (melken, voederen, reinigen en
instrooien van de ligboxen, kalveropfok
– dus zonder verzorging en administratie),
die dagelijks moeten worden uitgevoerd op

melkrobot de administratie meer tijd vergt
en deze taak werd, zoals eerder gezegd,
niet meegenomen in de analyse.

Er waren 3 bedrijven met een drink
automaat. Die besteedden 2 minuten en
40 seconden per kalf per dag, terwijl de
bedrijven die manueel melk verstrekten
4 minuten en 8 seconden nodig hadden.
Het verschil tussen kunstmelk verstrekken
en koemelk lag rond 50 seconden. Voor 10
kalveren komt dit op 8 minuten per dag.
Dit lijkt veel, maar dit is ook logisch want
kunstmelk moet goed aangemaakt
worden. Je moet er als melkveehouder je
tijd voor nemen. Eens kunstmelk goed is
aangemaakt, zijn er minder risico’s dat het
bij het kalf fout loopt. En een ziek kalf
vraagt al gauw meer dan 8 minuten
arbeid. n
Dit is het tweede artikel in een reeks van 5
over het demoproject ‘Arbeidsefficiëntie en
economie in de melkveehouderij: Arbeid
Adelt, ook op melkveebedrijven’. Dit
ADLO-project werd uitgevoerd door Inagro,
ILVO-Dier, Boerenbond, Hooibeekhoeve en
PVL-Bocholt.
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