special

ruwvoerproductie
De teelt van maïs op de zware Groningse kleigrond was voor Jans

oppervlakte

40 hectare gras op kleigrond
15 hectare maïs op zandgrond
melkquotum
1.250.000 kg
melkproductie
305 dagen 9000 4,50 3,50
intensiteit
22.700 kg melk per hectare
veestapel
140 koeien, jongvee tot 3 mnd
maaipercentage
170
N-gift uit kunstmest
200 kg N per hectare
N-jaargift (incl. drijfmest) 285 kg N per hecare
krachtvoergift:
2400 kg per koe per jaar
kVem per hectare
8500
kg ds per hectare
9 ton
aankoop maïs
200 ton op jaarbasis
aankoop gras
± 250 balen

Boerma en Janneke Darwinkel van korte duur. De kosten wogen niet
op tegen de opbrengsten. Voor weidegras vinden ze de zeeklei beslist
geschikt. ‘Gras loopt hier altijd uit vanwege de vochtige bodem.’

‘L

aten we een bedrijf zoeken met een
goede huiskavel en een grondsoort
waar in droge zomers ook nog gras groeit.’
Het was een van de redenen waarom Jans
Boerma (44) en Janneke Darwinkel (42) kozen voor een voormalig akkerbouwbedrijf
in Meedhuizen. In 1996 verplaatsten ze de
zes ton melkquotum en bijbehorende veestapel van de Drentse zandgronden in Oudemolen naar de nieuw gebouwde ligboxenstal op de noordelijke Groningse
zeeklei. ‘We hadden een bedrijf met slechte verkaveling en we moesten plaats maken voor natuurontwikkeling. Een aantal
droge zomers had ons veel grasproductie
gekost en ook baalden we ervan dat al ons
land zo verspreid lag. Daar wilden we vanaf’, legt Boerma uit. In Meedhuizen kwamen ze op zware kleigrond terecht, de afslibbaarheid ligt gemiddeld op zestig
procent. ‘Het management op noordelijke
kleigrond moet je leren’, ervaarde Boerma
inmiddels. ‘Het seizoen is korter, de grond
is kwetsbaarder en het duurt langer voordat je het land op kunt. Aan de andere kant
is de onkruiddruk een stuk lager en loopt
gras na het maaien veel gemakkelijker uit.
Gras is hier altijd groen.’

Drijfmest als meststof
In de afgelopen zes jaar zaten de ondernemers niet stil. Nadat de verhuizingsperikelen achter de rug waren, werden nieuwe
bedrijfsdoelen geformuleerd. ‘We wilden
groeien, het bedrijf opschalen. Minder
groei in grond, meer in quotum, we wilden
intensiveren. Vanaf 2000 zijn we daarom
begonnen met melkquotum kopen.’ Omdat de stal al snel vol zat werd de jongveeopfok uitbesteed en inmiddels melken
140 melk- en kalfkoeien een melkquotum

vol van 1,25 miljoen kg op de 40 hectare
grasland. Op afstand wordt nog op zandgrond 15 hectare maïs geteeld. ‘We hebben nog geprobeerd hier op de klei onze eigen maïs te verbouwen. Maar dat bleek
een kostbare geschiedenis. Omdat de loonwerker met zwaar materiaal moet werken
kost ploegen al snel 100 euro per hectare.
Op de zandgronden ploegen ze mijn maïspercelen voor 35 euro.’ Vanwege het kortere groeiseizoen kon Boerma alleen vroege
maïsrassen inzetten. ‘Bovendien moet je
de mest in het najaar op het land brengen.
Dat is niet efficiënt. Uiteindelijk valt de
productie, het aantal tonnen per hectare,
ook nog tegen.’ Daarom zijn er nu afspraken gemaakt met een akkerbouwer die de
maïs teelt op zandgronden. Boerma berekende dat hij vorig jaar de maïs thuis had
liggen voor twaalf eurocent per kg droge
stof. De productie viel hem mee. Per hectare kwam hij tot een gewogen gemiddelde
van 18 ton droge stof per hectare.
De explosieve groei zorgt inmiddels voor
een hoge veebezetting (ruim 22.000 kg
melk per hectare, inclusief het maïsland),
maar dat vindt Boerma juist een voordeel.
‘We kunnen de mest prima gebruiken,
drijfmest zien we echt als een meststof.
Klei kan veel mest verdagen.’ Wanneer er
voldoende draagkracht is, laat Boerma in
de maand februari 40 kubieke meter drijfmest via een sleepslangsysteem over het
grasland brengen. Voor de volgende sneden wordt nog eens 25 en later in het seizoen 15 kuub aangewend.
‘We zijn op de kleigrond de drijfmest veel
meer gaan waarderen omdat we het nu
ook kunnen gebruiken voor de weidesneden’, vertelt Boerma. ‘Wanneer je gemaaid
hebt, loopt het gras hier altijd wel iets uit

Tabel 1 – Kengetallen Boerma
omdat de grond lang vochtig is. Op de
zandgronden hoefden we het niet te proberen om voor een weidesnede drijfmest
toe te dienen. Wanneer het droog bleef,
bleef het gras weg en trokken de koeien de
neus op voor de weiden.’ Boerma gebruikt
kunstmest bewust en strooit veel in kleine
porties. ‘Ik zie kunstmest als aanjager. De
drijfmest is de basis, maar kunstmest geeft
de grasgroei net even een extra zetje. Een
verschil met de zandgronden is dat hier
het kaligehalte hoog genoeg is. ’

Flexibel weiden
Ondanks de flinke veestapel en de zware
kleigrond blijft Boerma de koeien overdag
weiden. ‘Het scheelt in loonwerk en be-

mestingskosten. De koeien halen zelf het
voer op en brengen de mest weg. Bovendien is het goed voor de diergezondheid.’
Boerma denkt dat het belangrijk is om bij
weiden je flexibel op te stellen. ‘Regent het
een paar dagen, dan moet je de koeien
binnen durven houden. Anders gaat het
ten koste van de grasmat. ‘
In de zomer bestaat het nachtrantsoen uit
een mengsel van 4 kg droge stof uit maïs
en 4 kg droge stof uit kuilgras. ‘Omdat ik
niet voldoende ruwvoer heb koop ik op
jaarbasis 200 ton maïs. Ook schaf ik kuilgras aan in grote balen. Daarvoor kan ik
kwaliteitseisen stellen en in de zomer kan
ik ze mooi broeivrij opvoeren.’
Om goede weidesneden aan te kunnen
bieden, maait Boerma vaak kleine percelen. ‘Weiden betekent maaien’, luidt de
stelling. ‘Het maaien doen we veelal zelf
omdat vanwege groeitrappen de te maaien percelen niet groot zijn. Het is bovendien prijzig om de loonwerker voor minder dan tien hectare te laten komen.’ De
loonwerker verzorgt het inkuilen, maar
het schudden en het harken wordt in eigen beheer uitgevoerd. ‘Hiervoor schakel
ik regelmatig andere hulp in. Ik heb inmiddels wel gemerkt dat we eenvoudiger
mensen krijgen om trekkerwerk te verrichten dan om de koeien te verzorgen.’
Jaap van der Knaap

Michiel van der Tuuk: ‘Groeiseizoen op zware klei is korter’

Jans Boerma: ‘Wanneer het een paar dagen
regent, dan moeten de koeien naar binnen,
anders gaat het ten koste van de grasmat’

‘Wat typeert noordelijke veehouders op de klei? Ze zijn in ieder geval divers, ik denk dat bijna 80
procent inmiddels eigenlijk afkomstig is van andere gebieden’, vertelt Michiel van der Tuuk, rundveespecialist voor Agrifirm in Noord-spNederland. ‘De nieuwe veehouders proberen vaak ook om
hier maïs te telen. Afgelopen jaar is dat prima gelukt, maar er zijn ook jaren dat er weinig van terechtkwam. Het groeiseizoen op de zware klei is toch korter en daarom moet er gekozen worden
voor vroege rassen.’ De grasgroei komt pas laat in het voorjaar op gang, ervaart Van der Tuuk. ‘Ook
na een ernstige droogteperiode herstelt het zich moeizaam. Daarom is het belangrijk om te kiezen
voor grasrassen met een goede kroonroestresistentie.’ Het kaligehalte in de bodem is over het algemeen hoog genoeg, terwijl mengmeststoffen met zwavel, fosfaat en stikstof dit voorjaar veel opgang
maken, zo merkt Van der Tuuk. ‘De graskwaliteit die veehouders hier van het land afhalen is dooreengenomen prima, maar afgelopen jaren zag je op driekwart van de gewasuitslagformulieren dat
het zwavelgehalte te laag was. Dat vraagt om aanvulling.’

Jans Boerma: ‘We zijn op de kleigro nd drijfmest veel meer gaan waarderen’

Kleimanageme nt moet je leren

