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Veeteelt de ervaringen van Piet Dolman, die na jaren
van opstallen weer startte met weidegang.

Piet Dolman: ‘Weiden is een vak, dat moet je
echt weer in de vingers zien te krĳgen’

Duizend kilo extra
melk uit weidegang
Piet Dolman startte vorig jaar als nieuwe weider, na vĳftien jaar
opstallen. Dat was een jaar met verrassingen: negatief en
positief. ‘Eerst wilden de koeien niet, maar toen ze eenmaal
in de wei stonden, was het: bek aan de grond en vreten.’

P

iet Dolman stopte met weiden in
1999. Een wandelroute langs zĳn bedrĳf in Heeten (Overĳssel) trok veel hondenbezitters en de loslopende honden
veroorzaakten een neosporabesmetting
bĳ de veestapel van Dolman. Na een aantal jaren ingrĳpende maatregelen was de
infectie onder controle, maar Dolman
hield zĳn vee op stal. Toen twee jaar
geleden het wandelpad werd verlegd,
kwam weidegang weer in beeld.
Dolman melkt samen met zĳn vrouw
Janna zeventig hoogproductieve melkkoeien op één melkrobot. Als ‘nieuwe
weiders’ begonnen ze in 2014 met het
jongvee, een jaar daarna lieten ze ook de
melkkoeien weer weiden. ‘We vielen van
de ene verbazing in de andere’, vertelt
Dolman. ‘Onze koeien hadden nog nooit
gras gezien. In het begin wilden ze helemaal niet naar buiten.’ De veehouder zag
zich de eerste twee maanden genoodzaakt dagelĳks groepjes koeien de weg te
wĳzen. ‘We moesten ze wegbrengen én
weer ophalen. Dat vergt kilometers wandelen en heel veel geduld.’

Betere robotbenutting
Ook de voeropname in de wei bleek een
verrassing, maar dan in positieve zin.
‘Eerst wilden ze niet, maar als ze eenmaal in de wei liepen was het: bek aan de
grond en vreten. Onvoorstelbaar! Eind
april zaten we al op 7 à 8 kilo droge stof
uit weidegras.’
Verrassend was ook het effect op de
melkproductie, die met 10.000 kilo al op
een hoog niveau lag. ‘We hielden rekening met een daling, maar het leverde
juist duizend kilo extra op.’ Dat is deels
te danken aan de hoge voederwaarde

Piet Dolman: ‘Hogere robotbenutting
dankzĳ starten met weidegang’
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van het verse gras. Daarnaast bleek dat
de benutting van de robot veel beter
werd. ‘Door de weidegang ontstaat er
meer ruimte en komen de ranglagere
dieren ook gemakkelĳker aan bod’, legt
Dolman uit.
Het bedrĳf heeft een huiskavel van 21
hectare. Dolman past standweiden toe op
blokken van 5 à 6 hectare. De frequentie
van omweiden laat hĳ afhangen van
het grasaanbod. De drogestofopbrengst
en de kVEM-opbrengst zĳn ongeveer
hetzelfde gebleven, volgens de KringloopWĳzer 11 ton droge stof met 10.800
kVEM per hectare.
In zĳn eerste jaar als nieuwe weider heeft
Dolman zich laten begeleiden door zĳn
voerleverancier en een weidecoach. ‘Ik
heb daar veel profĳt van gehad. Je hebt
behoefte aan iemand die je erop wĳst als
het mis dreigt te gaan. Of met wie je even
kunt bellen als je een sparringpartner
nodig hebt. Weiden is een vak apart. Dat
moet je weer in de vingers krĳgen.’ l

Starten met weiden?
Laat je begeleiden
Voor veehouders die weer willen beginnen met weiden is de overstapservice ‘Nieuwe weiders’ beschikbaar.
Een traject waarin een weidecoach
de melkveehouder gedurende twee
weideseizoenen persoonlĳk begeleidt.
Ook bezoeken aan collega-weiders
zĳn onderdeel van de overstapservice.
Voor meer informatie:
www.nieuweweiders.nl of bel met
Stichting Weidegang: 023 - 23 020 23.

