
8 Z AT E R D A G  2 0  A P R I L  2 0 1 3 VEEHOUDERIJ

VOEDERWINNING

Iedere dag kijkt melkveehouder Jan van 
Dijk naar zijn grasland. ‘Momenteel valt het 
beeld nog niet mee. Het gras oogt dor en 
bruin. Toch gebeurt er onder de zode al van 
alles. Warmte en vocht is wat we nodig heb-
ben om de grasgroei echt op gang te krijgen.’

We spreken Van Dijk op 10 april. ‘Ik ver-
wacht ieder moment de eerste groene 

puntjes in de percelen te zien verschijnen. Dat 
is voor ons ook het signaal om de koeien naar 
buiten te doen.’

Van Dijk boert op komklei: zware kleigrond 
op veen. Die is behoorlijk vertrappinggevoelig als 
het nat wordt. ‘Wat dat betreft werkte het droge 
voorjaar in ons voordeel. De stevigheid van de 
grond is prima. Nu moet er nog gras komen.’

Na een mail met bemestingtip van Stichting 
Weidegang heeft Van Dijk de afgelopen dagen 
zijn 50 hectare grasland van kunstmest (N en S) 
voorzien. Op weidepercelen ging het om 30 kilo 
N, 11kilo SO3 en  3kilo MgO; en op maaipercelen 
om 75 kilo N, 28 kilo SO3 en 8 kilo MgO.

LAGERE OPBRENGST
Drijfmest, 35 kuub per hectare, was er in 

februari al opgebracht. Op de huiskavel gebeurde 
dat met een sleepslangsysteem.

De Betuwse melkveehouder concludeert dat 
de late start van de grasgroei hoogstwaarschijn-
lijk wel gevolgen heeft voor de totale grasland-
productie in 2013. 

‘We zijn een paar weken later dan in gemid-
delde jaren. Dat betekent dat we nu al een halve 
snede achterlopen. Hopelijk blijft het daarbij. Als 
er door droogte ook een zomerdip optreedt, kan 
de achterstand verder oplopen en kunnen we 
over het hele jaar zo maar een complete snede 
mislopen.’

Melkveehouder Van Dijk heeft ongeveer 85 
koeien. Voor weidegang heeft hij 35 hectare bij 
de boerderij beschikbaar. De overige 15 hectare 
ligt op afstand en wordt alleen gemaaid. Op zijn 
huiskavel heeft Van Dijk het grasland verdeeld in 
percelen van zo’n 5 hectare.

De koeien krijgen geen heel perceel tot hun 
beschikking. ‘Met behulp van rantsoendraadjes 
pas ik een soort stripbegrazing toe. Ik probeer de 
koeien daarbij steeds een strook gras voor een of 
twee dagen te geven. Overigens hou ik daar niet 

star aan vast. We proberen de beweiding prak-
tisch in te vullen en ik stuur daarbij sterk op gras-
groei en de melkproductie van de koeien.’

MAAIEN
De 15 hectare grasland op afstand ziet er 

qua grassenbestand niet anders uit dan de per-
celen bij huis. Er groeit vooral Engels raaigras en 
Timothee van rassen die geschikt zijn voor zowel 
beweiding als maaien. 

Van Dijk denkt erover om dit de komende 
jaren via graslandvernieuwing geleidelijk om 

te zetten naar maaimengsels. ‘Dat biedt moge-
lijkheden om een hogere drogestofopbrengst te 
realiseren. Het belang van optimale grasland-
productie neemt verder toe als de melkquotering 
verdwijnt.’

De melkveehouder streeft ernaar om jaarlijks 
zo’n 10 procent van zijn graslandareaal nieuw in 
te zaaien. Dat doet hij in de nazomer. Vanwege de 
kleigrond heeft Van Dijk niet van doen met het 
scheurverbod voor grasland dat boeren op zand- 
en lössgrond dwingt om herinzaai van grasland 
te verschuiven naar het voorjaar.

‘We missen al gauw een halve snede’

De graslandpercelen van melkvee-
houder Gerard Kemper in het Limburgse 
Swartbroek hebben de winter redelijk goed 
doorstaan. ‘Op één perceel ziet de grasmat 
er wat minder dicht uit. Dat perceel staat 
echter op de nominatie om volgend jaar 
te scheuren. Daarom ga ik nu geen kosten 
maken met doorzaaien.’

Melkveehouder Kemper heeft 23 hectare 
grasland op zandgrond. Hij maakt ook 

gebruik van 11 hectare natuurgrasland dat aan 
zijn eigen grond grenst. Op 10 april, de dag van 

het interview, zit de drijfmest, 25 kuub per hec-
tare, al geruime tijd in de grond. 

Strooien van kunstmest doet de melkvee-
houder met Grasmix Totaal van Agrifirm. Dit 
bevat naast stikstof ook zwavel (S) en sele-
nium (Se). Hij maakt zich nog weinig zorgen 
over de laat begonnen grasgroei.

‘Als het voorjaar een beetje doorzet, dan 
herken je het gras over drie weken niet meer. 
De grasgroei is nu weliswaar laat op gang 
gekomen, maar dat hoeft geen ramp te zijn. 
Vorig jaar groeide het gras weken eerder. Na 
een mooie start van het voorjaar volgden ech-
ter een aantal koude weken. Die zorgden voor 
groeistagnatie en voederwaardedaling. Kort-
om, een vroeg voorjaar is ook niet alles.’

EERSTE SNEE MAAIEN
Kemper is van plan om van het grootste 

deel van zijn graslandareaal de eerste snede 
te maaien. ‘We doen wel aan weidegang, maar 
tot de eerste snede proberen we dat te beperken 
tot enkele hectares bij de stal. De koeien krij-
gen het grootste deel van hun ruwvoerrant-
soen dan nog op stal.’

Vanaf de eerste snede past de melkveehou-
der een vorm van standweiden toe. De melk-
koeien krijgen een dag of tien na het inkuilen 
van de eerste snede een groot perceel waar ze 
kunnen lopen tot de tweede snede er af gaat. 

‘We werken met flexibele afrasteringen. 
Zonodig pas ik tussentijds de afmetingen va 

het perceel nog iets aan. Bijsturen kan uiter-
aard ook met de hoeveelheid bijvoeding die de 
koeien op stal krijgen.’

GRASLANDVERNIEUWING
Kemper heeft, dit jaar voor het eerst, 

afspraken gemaakt met zijn buurman-akker-
bouwer. De buurman scheurt de komende 
weken 7,5 hectare grasland van de melkvee-
houder om er erwten te zaaien, en Kemper 

neemt 7,5 hectare nieuw ingezaaid grasland 
bij de buurman in gebruik. 

‘Het is de bedoeling om de komende jaren 
te blijven rouleren. Voor mij is dat een aan-
trekkelijke vorm van graslandvernieuwing. 
Bovendien hoop ik er mee te bereiken dat 
Dienst Regelingen mijn grasland niet als blij-
vend grasland gaat registreren. Want dat zou 
mijn gebruiksmogelijkheden wellicht kunnen 
beperken.’

‘Over drie weken ken je gras niet terug’

Grasplant is klaar voor explosieve groeiTHEMA

Door de late start van de grasgroei komt de beweiding aarzelend op gang. 

Toch zal de eerste snede niet zo lang op zich laten wachten. Graslandspe-

cialist Bert Philipsen van Wageningen UR Livestock Research heeft de afge-

lopen weken diverse graslandpercelen bekeken. ‘Onder invloed van lichtin-

tensiteit en daglengte waren grasplanten al druk met voorbereidingen voor 

daadwerkelijke groei. Daarom kan er de komende weken sprake zijn van 
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Grasplant is klaar voor explosieve groei

‘Een oudere collega zei laatst: ‘Gras 
groeit ieder jaar een meter.’ Met andere 
woorden: de late start van het grasseizoen 
zegt nog weinig over de totale graslandpro-
ductie dit jaar’, zegt melkveehouder Peter 
Koopstra in Hoonsterzwaag. 

De Friese melkveehouder maakt zich dan 
ook nog geen zorgen over grasseizoen 2013. 

‘Als die uitspraak klopt, kan het betekenen dat 
de grasgroei in het najaar extra lang doorgaat. 
Dan is het natuurlijk de uitdaging om dat gras 
goed te benutten.’

Koopstra heeft dit jaar 51,5 hectare gras-
land in gebruik. Daarnaast verbouwt hij 10 
hectare snijmaïs en verhuurt hij 5,5 hectare 
grond voor de teelt van lelies. Het is allemaal 
zandgrond. 

‘De verhuur van grond voor de teelt van lelies 
komt jaarlijks terug en is voor ons een mooie 
manier om aan graslandvernieuwing te doen. Na 
lelies verbouw ik een jaar maïs op zo’n perceel 
en dan komt er weer gras in. Op die manier ver-
nieuwen we ieder jaar ruim 10 procent van het 
graslandareaal’, vertelt de ondernemer.

Herinzaai is niet de enige maatregel die 

Koopstra neemt om de kwaliteit van zijn gras-
landpercelen op niveau te houden. Doorzaaien 
van percelen doet hij eveneens regelmatig. Ook 
deze dagen is hij daar nog druk mee. ‘De loon-
werker zaait percelen pleksgewijs door met een 
doorzaaimachine met eg en rol erachter. Vooral 
op de kopakkers zijn veel kale plekken die wat 
extra gras kunnen gebruiken.’

Ook op andere manieren heeft Koopstra zijn 
grasland op het nieuwe groeiseizoen voorbereid. 
Alle percelen hebben een behandeling met de 
weidesleep gehad om oude gewasresten los te 
trekken en om het uitlopen van nieuwe gras-
spruiten te stimuleren. 

MAAIPERCELEN
Koopstra heeft de meeste jaren zo’n 10 hec-

tare grasland op afstand die hij alleen gebruikt 
om te maaien. Dit jaar is dat 4,5 hectare omdat 
de lelieteelt nu plaatsvindt. Bij herinzaai van 
deze percelen gebruikt de melkveehouder een 
specifiek maaimengsel. De beweidbare percelen 
zijn ingezaaid met combimengsels: geschikt 
voor maaien en weiden.

De melkhouder brengt de drijfmest ieder 
jaar zo vroeg mogelijk op het land. ‘Dit jaar zijn 
we op 16 februari met bemesten begonnen. De 
meeste van onze percelen zijn behoorlijk draag-
krachtig en goed berijdbaar na een paar dagen 
droog weer.’ Met het strooien van kunstmest is 
Koopstra nog niet klaar. Om het risico op uit-
spoeling te verkleinen, verdeelt hij de kunst-
mestgift voor de eerste snede altijd in twee gif-

ten. ‘Ik heb er nu 150 kilo KAS-S per hectare op 
liggen. Daar strooi ik de komende week nog 125 
kilo bij. Behalve op de pakweg 10 hectare die ik 
eruit houd om de koeien op te weiden.’

Koopstra verwacht dat het tot eind april 
duurt voordat zijn tachtig melkkoeien naar 
buiten gaan. ‘Vorig jaar zijn we half april met 
beweiden begonnen, maar dit jaar lopen we 
toch zeker twee weken achter.’

Aan maaien denkt de Friese melkveehou-
der voorlopig nog niet. Wel is hij iemand die 
de eerste snede niet te zwaar laat worden. Een 
opbrengst van 3.000 kilo droge stof is voor hem 
voldoende om te maaien. 

‘Ik ga voor voederwaarde. We zitten ruim in 
het grasland. Daarom is het niet nodig om te 
streven naar het maximum aantal kilo’s.’

‘Gras groeit ieder jaar een meter’

‘Een algemene stelregel is dat we 
maaien vijf weken na het strooien van de 
kunstmest. Als dat dit jaar ook op gaat, 
moeten we nog tot half mei wachten met 
maaien. Zou het werkelijk nog zo veel 
weken duren voor er een goede eerste 
snede staat?’

Melkveehouder Paul Verkleij vraagt zich 
hardop af of hij het geduld kan opbren-

gen om zo lang te wachten met het maaien 
van die eerste snede. Hoe dan ook, voorlopig 
valt er helemaal niets te maaien.  ‘Het gras ziet 
er nog niet zo fris uit. Al moet ik zeggen dat er 
hier nog wel enig groen te ontdekken is. Vorige 
week was ik in Groningen; daar was alles dor 
en bruin’, aldus Verkleij.

Hij heeft zo’n 110 hectare grasland in 
gebruik. Dat is deels veen en deels klei op 
veen. In maart is op alle percelen ongeveer 30 

kuub drijfmest per hectare uitgereden. In de 
week van 8 tot 14 april heeft de melkveehouder 
kunstmest gestrooid. 

Op 23 hectare die bestemd is voor bewei-
ding bleef de kunstmestgift beperkt tot 100 kilo 
KAS per hectare. De maaipercelen hebben 225 
kilo KAS per hectare gekregen.

DOORZAAIEN
Verkleij is van plan om de komende dagen 

een aantal percelen door te zaaien. Dat doet 
hij zelf met een doorzaaimachine van de buur-
man. 

‘In het verleden hebben we redelijk veel 
aan graslandvernieuwing gedaan. Bijna alle 
percelen liggen nog mooi rond. Complete 
graslandvernieuwing is dan ook niet nodig. 
Ik probeer de graslandsamenstelling op peil te 
houden door ieder jaar percelen die het nodig 
hebben, door te zaaien.’

Verkleij hoopt op vochtige weersomstan-
digheden in combinatie met warmte. ‘Dat heb-
ben we hard nodig om het gras flink aan het 
groeien te krijgen.’

De melkveehouder hoopt een dezer dagen 
zijn 165 melkkoeien naar buiten te kunnen 
doen. Daar heeft hij een blok van 15 hectare 
voor bestemd. Als de koeien in de wei zijn, 
gebeurt dat binnen enkele dagen daarna ook 
met het oudste jongvee.

Verkleij wil dit jaar de beweiding wat 
anders gaan inkleden dan hij gewend was. Hij 

gaat modern standweiden. Om dat te kunnen 
doen, is de huiskavel verdeeld in drie blokken 
van 15 hectare. 

GROEITRAP
‘Eigenlijk was het mijn bedoeling om de 

30 hectare waarvan de eerste snede gemaaid 
wordt, in twee keer te maaien. Om zo een 
groeitrap te krijgen tussen die twee blokken 
van 15 hectare. Ik twijfel nu al of we dat wel 
gaan redden vanwege de late start van de gras-
groei. De kans is groot dat alle gras er straks 
toch in een keer af gaat.’

‘Wachten we nog vijf weken met maaien?’

een explosieve grasgroei. Als we groeizaam weer houden, dan kan de eer-

ste snede over een maand gemaaid worden.’ Vanwege de verwachte snelle 

groei adviseert Philipsen veehouders die willen weiden, daarmee direct te 

beginnen om te bereiken dat er voldoende grote groeitrappen ontstaan. Op 

deze pagina blikken vier melkveehouders vooruit naar de eerste snede en 

maken duidelijk hoe ze inspelen op de verlate start van het grasseizoen.


