S P E C I A L

G R A S L A N D

Henri Lepoutre: ‘Gras moet sla-achtig zĳn, stengels haal ik wel langs de dĳk’

Lang groeiseizoen
Een hoge voederwaardeopbrengst en smakelĳkheid bepalen
de grasmengselkeuze van Henri Lepoutre. Een gras-klavermengsel voldoet op de lichte rivierklei prima aan deze eisen
en past goed bĳ de keuze voor zomerstalvoedering.
tekst Florus Pellikaan

‘M

et de lichte rivierklei hier kun
je echt alle kanten uit. Gras,
akkerbouwgewassen en fruitteelt,
deze grond is overal voor geschikt’,
vertelt Henri Lepoutre (42) uit Batenburg. ‘Het is makkelĳk bewerkbare
grond. Ik denk dat veel collega’s met
deze rivierklei overweg kunnen, mits
ze vroeg het land op gaan. De lichte
rivierklei is goed vochtdoorlatend en
in het voorjaar snel op temperatuur.
Dat zorgt voor een snelle start van de
gewassen. Het groeiseizoen is in dit
gebied erg lang, maar met een droge
zomer valt de grasgroei wel eens helemaal stil. Maar krĳgt deze grond
op z’n tĳd regen, dan ligt de opbrengst erg hoog.’
Lepoutre melkt in Batenburg bĳ Nĳmegen ongeveer 110 melkkoeien.
Het bedrĳf, met 48 hectare land,
waarvan 32 hectare gras, ligt ongeveer een halve kilometer vanaf de
Maas. ‘De afslibbaarheid van de klei
varieert in deze polder sterk’, zegt
Lepoutre. ‘De grond die ik in gebruik
heb, is 15 tot 35 procent afslibbaar,
maar vanaf de Maas gezien een kilometer verderop ligt zware kleigrond
die 70 procent afslibbaar is.’

stapt op zomerstalvoedering’, vertelt Lepoutre. ’Met name in de tweede helft
van het seizoen geeft zomerstalvoedering het hoogste rendement, omdat er
minder verliezen optreden en de benutting van het eiwit beter is. Bovendien
kunnen wĳ nog laat bemesten en daardoor het gras smakelĳk houden zonder
dat weidende koeien er de neus voor ophalen en zonder dat we laat in het seizoen nog moeten gaan maaien.’

Zowel de grondsoort als de keuze voor
zomerstalvoedering speelt een rol in de
grasmengselkeuze. ‘Het stikstofleverend
vermogen van de grond is hier niet heel
hoog, waardoor klaver goed gedĳt. Op
vrĳwel alle percelen staat een gras-klavermengsel. Het is smakelĳk en in de
zomerperiode zorgt de klaver duidelĳk
voor een hoger eiwitpercentage.’
Lepoutre vernieuwt het grasland alleen
als het echt nodig is, met name omdat
hĳ weinig verschil in opbrengst merkt.
De meeste matten zĳn nu tussen de acht
en tien jaar oud. ‘Bĳ mĳn grasrassenkeuze let ik op voederwaardeopbrengst,
maar vooral op smakelĳkheid. Gras moet
sla-achtig zĳn, zeker bĳ deze toch wat
droogtegevoelige grond. Stengels haal ik
wel langs de dĳk in de vorm van hooi.
Structuur in gras krĳg je niet voor elkaar
en om daarvoor een grassnede langer te
laten staan, is kolder.’ l

Henri Lepoutre: ‘Met deze
rivierklei kun je alle kanten uit.’

Zomerstalvoedering
Henri Lepoutre is naar eigen zeggen
een van de weinige veehouders die al
ruim 25 jaar aan zomerstalvoedering
doet. Dat is ook mogelĳk door een
goede draagkracht van de grond. ‘De
reden om in 1984 met zomerstalvoedering te starten was dat we een te
kleine huiskavel hadden voor weiden. Daardoor moesten we vers gras
gaan bĳhalen op de uiterwaarden.
Ongeveer tien jaar geleden waren de
koeien zo ontevreden tĳdens het
weiden dat we helemaal zĳn overge-
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