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G R A S L A N D B E H E E R

Bert-Jan Verboom uit Zegveld zaait elk jaar 20 procent grasland door

‘Niks doen, dat is pas slecht’
Grasland vraagt onderhoud en dat doet Bert-Jan Verboom uit
Zegveld door jaarlĳks 20 van zĳn 85 hectare veengrond grasland door te zaaien. ‘Zestig tot zeventig procent van de percelen levert met doorzaaien toch meer rendement op.’
tekst Alice Booĳ

S

lechts een paar weken per jaar
zĳn volgens melkveehouder en
loonwerker Bert-Jan Verboom uit
Zegveld geschikt om grasland door
te zaaien. ‘Het moet niet te droog
zĳn en niet te nat.’ In het voorjaar
heb je volgens hem de meeste kans.
‘Mits er niet te veel gras staat, de
temperatuur goed is en er geen kans
meer is op vorst. Rond maart-april en
augustus-september heb je het meeste succes.’ En door deze percelen na
het doorzaaien ook eerst te weiden

door bĳvoorbeeld pinken of schapen,
krĳgen de jonge grasplanten alle ruimte.
‘Ze worden dan niet verdrongen door de
oudere planten.’

Elke vier jaar doorzaaien
Jaarlĳks zaait Verboom van zĳn 85 hectare grasland zo’n 20 hectare door. ‘Eens
per vier jaar kom ik zo op elk perceel en
op sommige stukken wel vaker.’
Sinds een jaar of vĳf heeft Verboom het
doorzaaien standaard opgenomen in zĳn
graslandmanagement. ‘Ik kreeg er een
Bert-Jan Verboom: ‘Als er geen
onderhoud wordt gedaan, gaat
de kwaliteit van de grasmat
gewoon achteruit’

paar aangekochte percelen grasland bĳ
voor mĳn bedrĳf, maar er zaten open
plekken in en er was nooit iets aan het
verbeteren van de grasmat gedaan’,
noemt hĳ als aanleiding. Graslandverbetering op veengrond door helemaal opnieuw in te zaaien was volgens hem
geen optie. ‘Het is duur en de grond
klinkt erdoor in. Waarom zou je bovendien alles doodspuiten als het grasgewas
verder goed is?’

Wiedeg en zaaimachine
Hĳ kocht een wiedeg in combinatie met
een pneumatische zaaimachine en zaait
sinds die tĳd structureel door. ‘Met de
wiedeg trek je de muur los en de grasplanten krĳgen lucht. En door 10 kilo
graszaad per hectare erbĳ te zaaien kunnen op de open plekken weer nieuwe
plantjes groeien.’ Voorkeur voor een
specifiek grasras heeft hĳ hierbĳ niet.
‘Het moet wel Engels raaigras zĳn
natuurlĳk, maar het is net als met stieren: er zĳn geen slechte meer op de
markt.’
Zo kan hĳ op grotere percelen zo’n 4
hectare per uur doorzaaien en dat doet
hĳ inmiddels ook in loonwerk. ‘Het succes hangt sterk van het weer en het moment van doorzaaien af, maar door elkaar genomen levert 60 tot 70 procent
van het werk een goed resultaat op.’ Dat
is trouwens niet meteen het eerste jaar
te zien, merkt de melkveehouder op.
‘Na drie jaar zie je zeker dat de zode beter is geworden. Al helemaal als je het
vergelĳkt met niks doen, dat is pas
slecht. Als er geen onderhoud wordt gedaan, gaat de kwaliteit van de grasmat
gewoon achteruit.’

Hogere voederwaarde
Uiteindelĳk verdient doorzaaien zich altĳd terug, is de overtuiging van Verboom. ‘En dan denk ik niet eens aan
meeropbrengst, dat is lastig te meten.
Kweek en muur leveren ook opbrengst,
maar daar heb je natuurlĳk helemaal
niets aan.’
Verboom gaat vooral voor een betere
kwaliteit ruwvoer. ‘We hadden vorig jaar
in de combinatie van eerste en tweede
snede een gemiddeld vem-gehalte van
885 per kilo droge stof. Dat is voor veengrond behoorlĳk goed.’ l
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