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In samenwerking met FrieslandCampina beschrĳft
Veeteelt in deze reportage de ervaringen van een
melkveehouder die het afgelopen jaar begon met het
weiden van de melkkoeien na vele jaren opstallen.

Voor opstaller Wunnekink is start weidegang economische beslissing

Beginnende weider zoekt
nieuwe automatismen
Als je ervaring als melkveehouder is gebaseerd op opstallen, is starten met weidegang best lastig.
Dat ervaart Erwin Wunnekink, melkveehouder en bestuurslid bĳ FrieslandCampina. De automatismen zĳn weg. Toch zet hĳ zĳn koerswĳziging door: ‘Weidegang is economisch interessant voor mĳn
melkveebedrĳf en essentieel voor het imago van FrieslandCampina in de markt wereldwĳd.’

W

eidegang vergt meer dan simpelweg de staldeuren openzetten.
Melkveehouder Erwin Wunnekink (45)
begon er vorig jaar voor het eerst mee.
‘Dat liep in het begin niet zo goed’, erkent hĳ. ’De koeien waren het niet gewend en eerlĳk gezegd waren we zelf
ook niet goed voorbereid.’ Wunnekink
heeft samen met zĳn compagnon Martin
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Weenink een melkveebedrĳf in Haarlo
(Gld).

Saldo minimaal gelĳk
Als lid van de raad van commissarissen
van FrieslandCampina ziet Wunnekink
het maatschappelĳk rendement van weidegang. ‘Ik merk het aan de reacties uit
mĳn omgeving, zowel van collega’s als
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van niet-boeren. Weidegang is goed voor
ons imago.’
Als melkveehouder beschouwt hĳ starten met weidegang als een economische
beslissing. ‘Ik verwacht dat we het saldo
minimaal gelĳk houden, maar in principe moeten we erop vooruitgaan. De weidepremie is belangrĳk: op 7 à 8 ton melk
is 1 euro per 100 kilo een serieus bedrag.
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Toch stapte hĳ in 2004 over op summerfeeding: tĳdens de zomer en in de winter
een basisrantsoen op basis van kuilgras
en mais. Dat kwam beter uit met de mechanisatie en de arbeid.
Maar het gras bleef kriebelen. Helemaal
toen Wunnekink en zĳn compagnon
twee jaar geleden bĳna 5,5 hectare van de
buren konden overnemen. ‘We hadden
toen een huiskavel van 24 hectare. Weidegang werd een interessante optie.’
Na de tegenvallende start van het afgelopen jaar pakken ze het dit jaar gestructureerder aan. Daarvoor hebben ze een plan
opgesteld samen met Gerrit Bossink, weidecoach van hun voerleverancier ForFarmers. ‘We hadden vorig jaar geen goede
planning gemaakt voor het omweiden en
het voeren van kuilgras. Dan maak je onnodige fouten. We voerden bĳvoorbeeld
op een gegeven moment een eerstesnedekuil naast vers voorjaarsgras, zodat de
koeien tegen pensverzuring aan kwamen
te zitten’, zegt Wunnekink.

10 centimeter gras houden

Daarnaast verwacht ik dat onze loonwerkkosten dalen omdat we minder inkuilen. En ik denk dat de voerkosten lager worden.’

Hogere eiwitbenutting
Wunnekink kende de voordelen van vers
gras. Hĳ paste zomerstalvoedering toe.
‘Met vers gras benut je het eiwit beter, zeker in de nazomer. Je maait, draait het
voor de koeien en drie dagen later heb je
het resultaat in de tank. Als vers gras
1000 à 1100 vem bevat, heeft kuilgras 900
vem. Daar zit wat tussen en dat loop je
mis als je het gras eerst inkuilt.’

Nu weidt de veehouder met een duidelĳke
structuur: roterend standweiden. Daarbĳ
zĳn blokken van circa 10 hectare verdeeld
in 4 percelen. De koeien lopen binnen een
blok elke dag op een ander perceel. Ze blĳven circa 6 weken in een blok. De eerste
ervaringen zĳn positief. ‘Het kost relatief
weinig arbeid en je houdt gemakkelĳker
het overzicht. De kunst is steeds 10 centimeter gras te houden.’
Ook de voeding op stal krĳgt meer aandacht. Zo heeft Wunnekink ervaren dat
zĳn koeien weinig trek hebben in een
kuil van de vierde snee als ze overdag in
mals voorjaarsgras lopen. ‘Je moet dus
naast het voorjaarsgras je lekkerste kuilvoer leggen.’
Ze merken ook dat niet alle koeien na een
dag weiden hun portie krachtvoer opmaken. Vooral hoogproductieve dieren dreigen daardoor tekort te komen. ‘We hebben twee krachtvoerboxen op gemiddeld
85 melkkoeien. Dat is genoeg als ze dag
en nacht binnen zĳn, maar het blĳkt nu

Bedrĳfsgegevens
Vof Weenink-Wunnekink,
Haarlo (Gld.)
• Veestapel: 96 melkkoeien,
70 stuks jongvee
• Gemiddelde productie: 8046 kg
melk, 4,41% vet, 3,53% eiwit
• Grond: 40 hectare (3 hectare
mais, 37 hectare gras)
Erwin Wunnekink

bĳ het weiden te krap. Misschien moeten
we een deel van het krachtvoer in het basisrantsoen opnemen, of een extra voerbox plaatsen.’

Zoeken naar nieuwe patronen
Wunnekink heeft ervaren dat hĳ als
nieuwe weider niet meer kan terugvallen
op automatismen die hĳ als opstaller
had. ‘Je gaat je van alles afvragen bĳ het
omschakelen naar weidegang. Zĳn de
blokken voor het weiden groot genoeg?
Hebben we genoeg gras om in te kuilen?
Het is zoeken naar nieuwe patronen.’
De veehouder ervaart het weiden als een
uitdaging binnen zĳn vakmanschap. ‘Oplossingen vinden voor nieuwe vragen,
daar kan ik van genieten.’
Niet alleen voor de boer, ook voor de koeien is het nieuw. ‘De koeien hebben nooit
geleerd te weiden. We merkten dat vooral
vaarzen niet goed naar buiten durfden.
Als het even kan, willen we dit najaar de
pinken een aantal weken buiten laten lopen, zodat ze het alvast kunnen leren.’ l

Begeleidingstraject Nieuwe Weiders
De Stichting Weidegang biedt een begeleidingstraject aan voor bedrĳven die
willen overstappen van opstallen naar
weiden. Dit zogeheten Nieuwe Weiderspakket start met een vrĳblĳvend kennismakingsgesprek waarin de veehouder
samen met een weidecoach de mogelĳkheden op zĳn bedrĳf onderzoekt. Na
deze kennismaking volgt een adviesgesprek voor het kiezen van het juiste be-

weidingssysteem, het maken van een
beweidingsplan en het doorlopen van
een checklist. De veehouder kan hierbĳ
ook andere adviseurs laten aanschuiven.
Het traject beslaat twee weideseizoenen.
In deze periode krĳgt elke deelnemer begeleiding van de weidecoach. Daarnaast
is de ‘Omschakel-FarmWalk’ een regelmatig terugkerend onderdeel. Dit is een
groepsbĳeenkomst op een bedrĳf, waar-

bĳ deelnemende veehouders met hun
weidecoach bĳ elkaar komen om het dagelĳks management van beweiden te
trainen. Er zĳn circa zeven FarmWalks
gedurende twee weideseizoenen.
Voor het Nieuwe Weiders-pakket geldt
een eigen bĳdrage van 375 euro (excl.
btw).
Meer informatie is te vinden op:
www.stichtingweidegang.nl
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