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Kees van Oers: ‘Alleen doorzaaien bij een jonge, open mat met goede grassen’

Doorzaaien als reparatie
Ieder jaar zaait Kees van Oers een perceel of een deel daarvan
door als dit geleden heeft onder bepaalde omstandigheden,
maar nog te jong is voor totale vernieuwing. Door beregenen en
beweiden slaagt doorzaai in het voorjaar bijna altijd.
tekst Florus Pellikaan

Z

olang Kees van Oers (42) uit Heythuysen zich kan herinneren, is doorzaaien op zijn bedrijf al onderdeel van
het graslandmanagement. Hij zette het
gebruik van zijn vader voort en zaait jaarlijks pleksgewijs of soms een of meerdere
hele percelen door. ‘Het is voor ons een
middel om de weide in vorm te houden,
een soort reparatie’, vertelt Van Oers.
Dikwijls besluit hij tot doorzaaien als een
weide heeft geleden onder bepaalde omstandigheden, maar nog te jong is voor
totale vernieuwing. ‘Het kan zijn dat een
perceel kapotgelopen is, veel urineplekken heeft of dat de mat door droogte wat
open is. Omdat onze boerderij op een
landgoed staat, staan er veel bomen langs
de perceelsgrenzen. Ook daaronder moeten we vaak enkele stroken doorzaaien.’

Percentage goede grassen
Van Oers melkt op de Limburgse zandgrond ruim 100 koeien en bewerkt 62
hectare land, waarvan 43 hectare grasland. Het doorzaaien doet de veehouder
beslist niet om de grasmat heel oud te laten worden. ‘We vernieuwen de grasmat
meestal zo om de vijf tot zes jaar en proberen dat veelal te doen door vruchtwisseling met snijmais. Alleen de percelen
rondom de stal gebruik ik liever voor beweiden en die vernieuwen we daarom indien nodig in het voorjaar.’
Van Oers beoordeelt een perceel kritisch
voordat hij besluit om te gaan doorzaaien. ‘Als er minder dan zestig procent goede grassen staat, gaat het perceel om. Met
doorzaaien kun je de slechte grassen niet
bestrijden, dan moet je het doodspuiten.
Doorzaaien is alleen nuttig bij een jonge,
open mat met goede grassen.’
Om zijn strategie te illustreren noemt
Van Oers een voorbeeld. ‘Vorig jaar hebben op een perceel achter de stal het hele
jaar de droge koeien gelopen en die heb ik

30

V E E T E E LT

SEP TEMBER

1

2011

daar ook bijgevoerd. De nog jonge mat
was daardoor wat open geworden en er
waren enkele kale plekken. Daarom heb
ik het dit voorjaar doorgezaaid. De grasmat ziet er nu volledig gevuld uit’, zegt
Van Oers en wijst naar de grond tijdens
een ronde over het perceel.
In het verleden liet Van Oers de loonwerker met een Vredo-doorzaaimachine komen. Afgelopen jaar huurde hij voor het
eerst de Grass Profi van Evers bij een verhuurbedrijf. Over beide machines is Van
Oers tevreden. ‘Het uiteindelijke resultaat hangt niet echt af van de machine,
maar van het tijdstip van doorzaaien en
de bestaande grasmat.’
Van Oers kiest er doorgaans bewust voor
om in het voorjaar door te zaaien. ‘Wat
vocht en bodemtemperatuur betreft is
het najaar het beste moment, maar omdat wij veel beweiden is dat niet succesvol, omdat er vaak te veel gras staat. Wij
kiezen er daarom voor om zo vroeg mogelijk in het voorjaar door te zaaien als de
grasgroei nog niet op gang is. Het graszaad heeft dan voldoende vocht om te
kiemen en nog niet veel concurrentie.’

Beregenen en beweiden
Van Oers probeert daarnaast met zijn management in te spelen op de risico’s van
droogte en concurrentie. ‘We kunnen de
doorgezaaide percelen gemakkelijk beregenen en trekken het jonge gras er daardoor bijna altijd wel door. Daarnaast beweiden we de betreffende percelen vroeg
in het voorjaar zodat de concurrentie, het
jonge gras, kort blijft.’
Van Oers twijfelt er niet aan of doorzaaien rendabel is. ‘Een dichte grasmat met
goede grassen levert altijd meer op. Natuurlijk zijn er wel eens jaren dat het niet
zo goed slaagt, maar gemiddeld genomen
kan het uit mede omdat wij proberen goed
in te spelen op de omstandigheden.’ l
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