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Ton Derks begeleidt melkveehouders die het weiden zijn
verleerd of willen weten hoe zij de nieuwste inzichten
kunnen toepassen. „Boeren denken nog dat beweiden
melkproductie zal kosten, maar het tegendeel is waar.”
Kennismaking
12.30 uur - Weidecoach Ton Derks zet zijn
beamer klaar op het melkveebedrijf van
Theo van Loon in Heesbeen bij Heusden
(NB). Behalve optredens als weidecoach,
geeft Derks lezingen en maakt hij voor
melkveehouders individuele plannen voor
beweiding. Dit lijkt geen overbodige luxe;
de ene melkveehouder heeft twee openbare
wegen door zijn huiskavel liggen, een ander
is bang dat hij te veel werk krijgt. „Precies
daarom zijn jullie hier”, zegt Derks. „Je leert
in vijf bijeenkomsten over de verschillende
beweidingssystemen, je leert alles over
grasopname en je leert vooral veel van
elkaar.”

Allemaal de wei in
13.50 uur - De coach van Stichting Weidegang
loopt met de negen melkveehouders het gras
in. Als je de beweiding goed op orde hebt,
bespaar je op loonwerk- en krachtvoerkosten;
dit levert volgens onderzoek met
Wageningen Universiteit minimaal 10.000
euro meer op; door verandering van
bijvoeding, de juiste graslengte bij inscharen
en het toepassen van een of meer van de
andere maatregelen. Samen met de premie
(1 miljoen liter melk met 1 cent weidetoeslag
per hectare) is dat dus 20.000 euro bij zo’n
100 melkkoeien. Om dit rendement te
behalen is van belang dat een boer weet hoe
lang het gras is, dat jongvee al vroeg leert
grazen, dat je weet welke kuil je het best
bijvoert, dat de koeien niet te lang buiten
lopen of liever nog twee keer op een dag
(siëstabeweiding), dat je weet hoeveel kilo
droge stof een koe per uur uit de wei haalt,
dat de voergoot leeg is, dat je nooit te kort
maait en dat je de juiste beweidingstechniek
kiest. Terwijl de een zweert bij stripgrazen,
is voor een ander rantsoenweiden de ideale
vorm.
Het gras is lang in het perceel dat gastheer
Theo van Loon morgen zal openen voor de
koeien. Er staat volgens de grashoogtemeter
20 centimeter. Eigenlijk te lang, vinden de
cursisten, maar vanwege een bespuiting tegen
muur mogen de grazers er niet eerder in. Via
rantsoenbeweiding is het eventueel wel te
benutten.

Op zoek naar klaver
14.30 uur - Derks steekt een schop in de grond
en showt de beworteling van het gras. Ook
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de wortelknolletjes van de klaver zijn goed
zichtbaar. „Hoe zie je wat rode en welke
witte klaver is?” vraagt Derks. Het verschil is
dat de onderkant van het blad van de rode
klaver haartjes heeft en de witte klaver glanst.
„Heb je 30 procent klaver, dan kan dat 500 tot
600 KAS per hectare besparen. Dus geef na
de eerste snee geen kunstmest, maar alleen
nog drijfmest; dat is een prima methode om
meer bemestingsruimte te krijgen op de nietklaverpercelen.”

Vertrapping en kavelpaden
15.10 uur - Er zijn vragen over vertrapping en
kavelpaden. Niet voor niets zijn er nog vier
bijeenkomsten, want Derks beantwoordt de
vragen slechts kort. De tijd vliegt.

Lasagnekuil bijvoeren
15.50 uur - „Een trage en snelle kuil door
elkaar voeren is voor de koe ideaal”, zegt
Derks tegen een melkveehouder uit Tilburg;
een kuil met een lagere VEM bijvoeren in de
zomer past volgens de coach prima.
Het juist benutten van de percelen luistert
nauw. Het gras in de standweide waar
het melkvee nu loopt, is 8 centimeter (1012 optimaal); de hoogste tijd om er extra
hectares bij te geven. De coach laat de groep
concluderen dat Van Loon beter het stuk
met 14 centimeter hoogte achter de stal
kan openen dan het extreem lange gras; de
meerderheid zou dat namelijk eerst maaien.

Doe de farmwalk
16.50 uur - Derks laat de kenmerken zien van
timotee en kweek. Het is belangrijke kennis
waaraan het vaak ontbreekt, maar vaker
nog ontbreekt de dúrf. „Boeren denken nog
dat beweiden melkproductie zal kosten; het
tegendeel is waar”, zegt Derks, die direct
gesteund wordt door drie boeren die de
koeien al buiten hebben; zij melken nu per
dag per koe al 2 tot zelfs 5 liter meer.
De wens van Dijksma om het percentage
weidegang op te krikken van 70 naar 80
is een stevige uitdaging volgens Derks.
Maar aan hem zal het niet liggen; met een
graslandkalender keren de cursisten terug
naar hun eigen bedrijven. „Meten is weten”,
benadrukt Derks, die ze nog op het hart drukt
elke week een ‘farmwalk’ te maken. De coach
gaat zelf nog één dag de wei in, en dan heeft
hij een week vakantie. 
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ʻGoede weidegang geeft
altijd 10.000 euro extraʼ

