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Vasthouden aan beweidingssysteem levert melkveehouder 10.000 euro op

Zwalkend beweiden kost veel geld
IDA HYLKEMA

Melkveehouders laten geld liggen met
beweiden. Dat stelt weidecoach Ton
Derks. Niet omdat ze niet beweiden,
maar omdat ze het beweidingssysteem
niet consequent vasthouden. Dat kan
hun zo 10.000 euro schelen.

ACHTERGROND
Derks is adviseur rundvee bij DLV
Advies en weidecoach bij Stichting Weidegang. Hij heeft in de loop der jaren al
meer dan veertig nieuwe weiders opgestart en begeleid in studiegroepen, zowel
robotmelkers als melkstalmelkers.
De belangstelling voor weidegang
neemt toe, constateert de weidecoach.
‘Je merkt dat veel melkveehouders ermee
bezig zijn, ook robotmelkers en jonge
boeren. Dat was een categorie die voorheen nog wat terughoudend tegenover
beweiding stond. Verschillende melkstromen, weidepremies en het imago trekken
hen nu over de streep.’
Weidegang is vooral een kwestie van
goed plannen en vooruitkijken en daar
gaat het nogal eens fout. ‘Van alle planningen die ik samen met de melkveehouders opstel, gaat 10 procent goed en kan
90 procent het beter doen’, zegt Derks.
‘Boeren wijken tussentijds van hun
systeem af, met als gevolg dat de grasopname niet meer optimaal is. Daardoor
laten ze besparingen op krachtvoer en
loonwerk liggen en daalt de melkproductie. De combinatie van beide kan oplopen
tot 10.000 euro die een boer misloopt
omdat de beweiding niet goed loopt.’

GRASLAND

VEELGEMAAKTE FOUT
Een veelgemaakte fout is dat koeien
meerdere dagen in hetzelfde perceel blijven lopen, bijvoorbeeld omdat het perceel twee keer zo groot is als de andere
percelen waarmee wordt gerouleerd. Het
gevolg daarvan is dat het aanbod en de
smakelijkheid van het gras afnemen en
daarmee ook de grasopname.
‘In zulke gevallen adviseer ik om het
perceel met een draad in tweeën te delen,
zodat je iedere dag vers gras kunt aanbieden. Een andere mogelijkheid is om met
linten een waaiervorm in een perceel aan
te brengen, zodat je minder paden hoeft

Weidecoach Ton Derks ziet dat steeds meer jonge boeren aandacht besteden aan weidegang.
aan te leggen. Bij de volgende snede kun
je de linten weghalen en het perceel maaien.’ Met zo’n systeem is de perceelgrootte
af te stemmen op het aantal koeien.
‘De basis is het beweidingssysteem en
daar moet je de perceelgrootte en werkwijze op afstemmen’, vervolgt Derks.
‘Nieuw Nederlands Weiden, oftewel roterend standweiden, wordt volop gebruikt
en geadviseerd voor startende weiders.

‘Het weer dwingt je er
soms toe de planning
bij de stellen’
Het is een simpel systeem dat praktisch
uitvoerbaar is. Maar starters worden ook
gewezen op andere beweidingssystemen,
zoals stripgrazen en rantsoenbeweiding.
Hiermee pak je meer opbrengst, maar de
systemen brengen ook meer arbeid met
zich mee.’

Vasthouden aan een systeem klinkt
logisch, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Een systeem houdt nu eenmaal geen
rekening met langdurige droogte of juist
erg natte perioden. ‘Het weer dwingt je
er soms toe om je planning bij te stellen,
maar dat betekent nog niet dat je van je
beweidingssysteem hoeft af te wijken. Je
kunt schuiven met bijvoeding, het aantal uren dat je beweidt en de te beweiden
oppervlakte’, vertelt de weidecoach.
‘Vooral als het erg droog is, zoals
vorig jaar, is het zaak om het gras aan de
gang te houden. In de praktijk zie ik dat
er te weinig wordt gestuurd met het aantal uren beweiding. Laat je de koeien te
lang doorgrazen, dan gaat dat ten koste
van de hergroei.’
GRASLANDKAART
Een graslandkaart is een handig hulpmiddel voor melkveehouders. ‘Als je registreert wat je doet, krijg je meer inzicht en
spoor je fouten op die je de volgende keer
kunt vermijden’, zegt Derks.

Eigen foto

‘Een graslandhoogtemeter is handig
om meer gevoel bij beweiding te krijgen.
Je krijgt een beter beeld van het grasaanbod en het juiste moment van inscharen.
Dit helpt om beter te plannen. Vaak zijn
boeren te laat met inscharen en dat gaat
ten koste van de smakelijkheid en de voedingswaarde. En dat betekent weer minder opname. Hierdoor laten boeren geld
liggen.’

Koeien steeds eerder de wei in
Melkveehouders zetten steeds eerder de
staldeuren open. Een goede zaak, zegt weidecoach Ton Derks. ‘In april en mei heb je het
beste gras en is het nog niet te warm. Je gras
is optimaal te benutten.’
Bij beweiding mag ook het jongvee niet
worden vergeten, benadrukt Derks. ‘Als
koeien al als jongvee gewend worden aan
weiden, nemen ze meer gras op en worden
ze weerbestendiger. Bij regen zie je dat koeien
die weiden niet gewend zijn of te veel worden
bijgevoerd, eerder bij het hek staan.’

‘Houd vast aan systeem om fouten te voorkomen’
IDA HYLKEMA

Toen melkveehouder Peter de Bruijn uit
Haps in 2002 overstapte op melkrobots,
voldeed zijn manier van weiden – omweiden – niet meer. De koeien bleven
daarom binnen. In 2014 pakte hij het
weiden toch weer op. De studiegroep
Robot en Weiden hielp hem daarbij.

Waarom hebt u gekozen voor dit systeem?
‘Ik startte in 2014 met rantsoenbeweiden.
Dat was erg arbeidsintensief. Iedere dag
moest ik de draad verzetten en na een
week volgde een nieuw perceel. Iemand
uit de studiegroep paste roterend standweiden toe en dat beviel hem goed. Het is
nogal wat minder werk dan rantsoenbeweiding of stripgrazen.’

Waar moet je bij roterend standweiden vooral op letten?
‘Het is belangrijk dat de weidepercelen
waartussen je rouleert, even groot zijn en
afgestemd zijn op het koppel. Dat blijkt
in de praktijk nog weleens lastig te zijn.
Verder is het belangrijk dat je na twintig
dagen weer een volgend blok beschikbaar hebt met gras met voldoende leng-

INTERVIEW

Wat voor beweidingssysteem past u toe?
‘Roterend standweiden. Ik heb honderd
melkkoeien en jongvee en 29 hectare
beweidbaar land, waarvan een huiskavel
van 22 hectare. De huiskavel is verdeeld
in drie blokken van ruim 7 hectare. Ieder
blok is in vijf percelen verdeeld. Iedere
dag wordt een ander perceel beweid. Na
twintig dagen volgt het volgende blok.’

Je moet een consequent
maaibeleid voeren in dienst
van de beweiding, want er is
voldoende gras nodig voor de
volgende weidebeurt.
Peter de Bruijn, melkveehouder in Haps

Eigen foto

te. Dat betekent dat je een consequent
maaibeleid moet voeren in dienst van de
beweiding.’
Heeft het systeem ook nadelen?
‘Het nadeel van roterend standweiden is
dat je niet de maximale opbrengst van je
grasland haalt. Soms groeit het gras harder dan de opname en wordt niet al het
gras weggevreten, omdat je iedere dag
een ander perceel neemt. Daar kan de
wei wat meer van te lijden hebben. Maar
je moet wel aan je systeem vasthouden,
want anders raakt alles in de war.’
Gaat u komend weideseizoen dingen aanpassen?
‘Als er de komende zomer genoeg grasaanbod is, wil ik proberen om de koeien
twee keer per dag naar buiten te doen,
zodat ik nog meer gras in de koeien krijg.’

