| Naam: Gerben Veldhuizen |
| Functie: roosteropruwer |

Het opnieuw goed en zonder gevaar beloopbaar maken
van betonvloeren in veestallen is de specialiteit van Gerben
Veldhuizen uit Kootwijk (GD). Met een machine ruwt hij
onder andere roosters op, zodat koeien meer grip hebben.

Voor het melken
07.30 uur - Gerben Veldhuizen rijdt zijn
bedrijfsbus met de opruwmachine een erf op
in Echteld, bij Tiel. Veldhuizen begint het liefst
om 04.00 uur met zijn werk omdat hij graag ‘s
morgens de meeste meters maakt.
De praktijk is vaker, zo ook vandaag, dat
hij pas begint na het melken, wanneer hij
samen met de melkveehouder eventuele
voorbereidingen kan treffen. Het voorbereiden
echter is vaak niet meer dan het aan één kant
zetten van de koeien en de grootste koek van
de roosters en opstaande wanden tegen boxen
en voergang verwijderen.

Oude roosters
08.30 uur - Bij melkveehouder André van
Ledden in Echteld (GD) was Veldhuizen
al eerder dit jaar op bezoek om de glad
geworden roosters waarop de pinken en
stieren staan, aan te passen. Het werk
en het geribbelde resultaat bevielen de
melkveehouder zo goed dat Veldhuizen mocht
terugkomen voor het opruwen van de 25
jaar oude roosters onder de bijna 100 stuks
melkvee. Een medewerker van Van Ledden
helpt Veldhuizen met het schoonmaken van
de roosters en het aansluiten van water en
elektriciteit op de opruwmachine. Maar eerst
is er kofﬁe.

Diamant en film
10.00 uur - De machine kent
diamantzaagbladen die op alle mogelijke
manieren instelbaar zijn op een rol. De door
Veldhuizen hydraulisch ingestelde snelheid
bepaalt mede de diepte van de groeven in de
roosters; hoe langzamer, hoe dieper. Vandaag
snijdt Veldhuizen gleuven van 3 millimeter
diep en 5 millimeter breed. De ruggetjes die
hierdoor ontstaan, zijn 8 millimeter breed.
Veldhuizen ruwt ook nieuwe (EKO-)vloeren
op (met name dichte vloerdelen omdat
hierop na het schuiven van de mest door
snelle droging een glad ﬁlmlaagje van
droge uitgesmeerde mest kan achterblijven,
bijvoorbeeld omdat de stal soms niet vol zit
en er dus weinig wordt geürineerd). Hiervoor
moet hij vaak een creatieve oplossing
bedenken, omdat er al een patroontje in die
nieuwe roosters aanwezig is.
Omdat ook de samenstelling en
eigenschappen van alle beton verschillen,
vraagt elke dag dus om een andere aanpak
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van de (sinds vier jaar) kleine zelfstandige.
Veldhuizen vraagt per meter 3 tot 4 euro voor
de bewerking van vloeren en/of roosters.

Seizoensarbeid
12.00 uur - Het is tijd voor kofﬁe en brood.
Gerben Veldhuizen werkt in de zomer met een
zzp’er omdat hij vooral in het weideseizoen
namelijk veel vloeren mag verruwen. In de
winter freest hij ook wel zo’n drie dagen
per week, mede omdat grote veestapels
tegenwoordig vaak alle seizoenen binnen
staan. Af en toe bezoekt Veldhuizen een
bedrijf in het buitenland. Zo was hij onlangs in
Portugal voor het opruwen van betonvloeren.
Dat bedrijf vroeg vanwege de hoeveelheid
zand en de betonsamenstelling om bredere
sleuven en bredere ruggen.

Water in de put
13.00 uur - Een muis vlucht bij het afsteken van
de mestkoek van de kant een box in.
Veldhuizen gebruikt zo’n 80 liter water per
uur, dus minder dan een kuub per dag. Zou hij
méér water gebruiken, dan koelen de schijven
hard af en dan slijten ze vlot. Gebruikt hij
minder water, dan zal er stof ontstaan in de
stal. Gemiddeld, afhankelijk van de diepte,
freest Veldhuizen zo’n 40 vierkante meter per
uur.
Het liefst bewerkt Veldhuizen nieuwere
vloeren, zodat hij ongelukken met uitglijdend
vee helpt voorkómen. Het opruwen van
roosters waarop al koeien zijn gesneuveld,
heeft (voor Veldhuizen) als voordeel dat de
boer zelf ook echt doordrongen is van de
noodzaak van Veldhuizens werk.

Meters maken
14.00 uur - Het laatste te zagen baantje komt
in zicht.
Beitelen, zandstralen en het nieuwe ﬂamberen
om vloeren op te ruwen behoren niet tot het
pakket dat Veldhuizen biedt. Veldhuizen vindt
het wel aardig dat hij ter afwisseling van het
frezen soms bijvoorbeeld een geleide-sleuf
voor een mestschuif inzaagt, al noemt hij het
‘een heel gepruts’ ten opzichte van het lekker
eenvoudigweg meters maken. Veldhuizen is
vanmiddag om 15.00 uur klaar met het frezen,
daarna volgt nog een uur van inpakken en
schoonspuiten van de kabels en machines. De
roosters kunnen weer 15 jaar mee. 

Werkdag

Beter grip door
opruwen roosters
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