Standweiden en omweiden past het best bĳ melkveehouder Kees de Jong

Lef tonen bĳ weiden
Kennis en ervaring delen, dat is wat melkveehouder Kees de Jong
uit Hoogblokland aanspreekt in het netwerk Dynamisch Weiden.
‘Het prikkelt tot nadenken. Weiden is voor veel veehouders een
soort routine. Ik wil in het weiden een stap voorwaarts maken.’
tekst Alice Booĳ

N

atuurlĳk had Kees de Jong op school
geleerd over het weiden van de koeien en ook op het bedrĳf deed hĳ veel ervaring op. ‘Toch loop je er telkens tegenaan dat planningen niet uitkomen en
sommetjes niet kloppen. Eigenlĳk blĳf
je de hele tĳd dingen uitproberen totdat
je het systeem hebt gevonden dat bĳ je
past.’
Zo wachtte hĳ met het weiden van de negentig koeien tot na de eerste snede.
‘Maar dat duurt me te lang.’ Ook volop
weiden in het voorjaar beviel niet, het
vroeg te veel arbeid. ‘Bovendien past
maaien in dienst van beweiden niet bĳ
me. Ik wil een hele goede eerste snee.’

heel constant voor de koeien en dus voor
de gehalten in de melk.’
Naast het verse gras worden de koeien
ook tĳdens de weideperiode (nauwkeurig gewogen) bĳgevoerd. ‘Ze krĳgen 10
kilogram droge stof, dan ben ik minder
kwetsbaar bĳ extreme weersomstandigheden. Gras is wat kwaliteit en hoeveelheid betreft ongrĳpbaar.’

Minder eiwitaankoop
Voor De Jong is weiden een voorwaarde
om mee te doen aan het Campina-merk-

melkproject. ‘Het is voor de koeien ook
nog eens prettig en ik ben ervan overtuigd dat ik met weiden een lagere kostprĳs realiseer. Ze halen bĳ ons het eiwit
zelf uit het land.’
Voor hem staat de koe centraal, ook bĳ
het weiden. ‘Conditieverlies accepteer ik
niet, want dat gaat ten koste van de gezondheid en de vruchtbaarheid’, zegt hĳ
stellig. ‘Als het weer minder is, voer ik
gewoon in de stal wat meer bĳ.’ Met een
gemiddelde productie van 10.500 kilo
melk, 3,90% vet en 3,55% eiwit haalt hĳ
dan ook een hoge productie.
In het netwerk Dynamische Weiden vergroot hĳ zĳn kennis. ‘We vragen ons af
waarom we het zo doen. Dan leg je de
cĳfers naast elkaar en wissel je ervaringen uit. Je moet het lef hebben om het
anders te doen’, vertelt De Jong, die toegeeft dat hĳ in eerste instantie cynisch
was. ‘Maar ik werd al gauw serieus, we
zĳn te weinig kritisch op weiden. Ik wil
echt een stap voorwaarts maken.’ l
Kees de Jong: ‘Gras is in kwaliteit
en hoeveelheid ongrĳpbaar’

Vroeg naar buiten
Voor De Jong bleek uiteindelĳk standweiden in combinatie met omweiden
het best te passen. ‘We gaan in het voorjaar zo vroeg mogelĳk met de koeien
naar buiten. Vorig jaar was dat 28
maart.’ De koeien gaan standweiden op
een blok van 12 hectare (van totaal 43
hectare gras in de huiskavel). ‘Elke twee
dagen krĳgen de koeien een ander perceel binnen dit blok, zodat ze altĳd
nieuw gras hebben. In het voorjaar lukt
dat goed, omdat het gras snel groeit.’
Wanneer de veehouder de eerste snede
heeft gemaaid, gaan de koeien ook naar
de andere percelen en wordt de strategie
omweiden op blokken van drie hectare
en voor de duur van drie weken, als het
even kan dag en nacht. ‘In heel 2012 was
dat slechts drie weken.’
Vanaf augustus tot het eind van het seizoen schakelt hĳ weer over op standweiden. ‘Dit jaar tot begin december, elke
dag gingen de koeien nog twee uur naar
buiten. We hadden in totaal 247 weidedagen.’ De melkveehouder is vooral
enthousiast over het standweiden. ‘Het
kost in verhouding weinig werk en is
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