BEW EID E N

Weidecoach Ton Derks (rechts) adviseert, begeleidt en
steunt nieuwe weider Siebe van de Crommert

Weidecoach helpt melkveehouder door eerste jaar deelweidegang

Volgend jaar gaat het beter
Robotmelken en een kleine huiskavel, verstopt achter een paar rĳen bomen, zorgden ervoor dat de
familie Van de Crommert uit Erp hun koeien jarenlang op stal hield. Dit jaar pakten ze als nieuwe weiders de draad weer op, net in één van de lastigste weidejaren ooit. Gelukkig hebben ze hun weidecoach Ton Derks. ‘Het is dit jaar niet leuk’, geeft Siebe van de Crommert aan.
tekst "MJDF#PPČ
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pvolger Siebe van de Crommert was
van het gezin Van de Crommert eigenlĳk het meest overtuigd van het opstallen van de koeien. ‘Weidegang kost
gewoon geld’, verklaart de 22-jarige de
rationele keuze waar ze tussen 2008 en
2015 aan vasthielden. ‘We gingen robotmelken en door de combinatie met wei-
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degang zou de productie dalen en hadden
we meer werk. Opstallen was een logische keuze.’
Dit jaar besloten Siebe en zĳn vader Arie
om met hun 120 koeien en twee melkrobots toch weer opnieuw te gaan weiden.
‘Weiden geeft je een “licence to produce”;
sinds we ons dat realiseren is kiezen voor
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weidegang niet een emotionele, maar een
meer rationele keuze’, verklaart Siebe terwĳl hĳ aangeeft dat ook zĳn moeder een
belangrĳke stimulans was om weer te
gaan weiden.
‘Wĳ praten vooral met collega-veehouders, die snappen waarom je de koeien
op stal houdt. Mĳn moeder werkt in het

Eén op de vĳf nieuwe weiders heeft coach
Van de ongeveer 350 nieuwe weiders in
Nederland doet zo’n 25 procent mee met
het Nieuwe Weiders-Pakket. Hierbĳ krĳgen de veehouders twee jaar begeleiding
bĳ het opnieuw leren weiden door individueel advies en groepsbĳeenkomsten,
inclusief FarmWalks. De eigen bĳdrage
aan het Pakket ligt op € 375. De Stichting Weidegang signaleert bĳ de 90 deel-

nemers een (gangbare) variatie in bedrĳfsgrootte en een clustering van
bedrĳven in Brabant, Zuid-Holland en
rondom Zwolle. Veehouders die interesse hebben, kunnen een vrĳblĳvend kennismakingsgesprek aanvragen bĳ de
Stichting Weidegang. Het afgelopen jaar
bleek 20 procent na zo’n gesprek af te
zien van weidegang.

dag hebben we echt te weinig hectares.’
‘Het systeem van standweiden – dat vader
Arie eerder hanteerde – past niet bĳ robotmelken‘, luidt de duidelĳke analyse
van Ton. Op zĳn advies startten de melkveehouders met rantsoenbeweiding.
‘Daarmee krĳgen de koeien elke dag een
vers stuk gras’, legt Ton uit. ‘Dat is essentieel om bĳ robotmelken de koeien naar
de weide te lokken. Bovendien haal je met
dit weidesysteem een hogere grasopbrengst per hectare.’

kenen dat de deur nooit meer opengaat.’
En de weidecoach heeft ze natuurlĳk ook
een hart onder de riem gestoken. ‘In mĳn
38-jarige carrière als adviseur heb ik nog
nooit zo’n weidejaar meegemaakt. Je
raakt uit het systeem en dan betekent het
weer opnieuw beginnen. Doorzetten is
het enige dat ik ze mee kan geven. Het
eerste jaar is het lastigst, daarna wordt
het gemakkelĳker.’
De crux blĳft smakelĳk gras aanbieden,
benadrukt Ton, die meteen aan Siebe
vraagt hoe het nu met de koeien loopt.
‘Afgelopen week hebben we de koeien uit
de wei moeten halen, dat is echt een positieve omslag. Ze gaan nu voor de vierde
keer het rondje over de percelen.’ ‘Heb je
weidezout gestrooid voor smakelĳk
gras?’, vraagt Ton nog even tussendoor.

Koe snapte het niet

ziekenhuis en krĳgt regelmatig de vraag
of de koeien in de wei lopen.’

Zetje weidecoach
Toen Ton Derks, adviseur bĳ DLV Advies
en weidecoach bĳ de Stichting Weidegang, afgelopen winter belde of de Van de
Crommerts geïnteresseerd waren om
mee te doen met het Nieuwe Weiderspakket gaf dat voor Siebe de doorslag. ‘We
oriënteren ons ook op kaasmaken en dan
hoort weidegang er gewoon bĳ’, noemt de
jonge ondernemer. ‘Ton gaf ons het zetje
dat we nodig hadden.’
De DLV’er startte de begeleiding met het
maken van een weideplan. ‘Een logistiek
lastige klus op dit bedrĳf’, aldus Derks.
‘De huiskavel ligt achter een paar rĳen
bomen, de koeien kunnen de stal niet
zien en dat maakt de combinatie van robotmelken en weidegang lastiger.’ Daarbĳ deed de kleine huiskavel en het intensieve karakter van het melkveebedrĳf ze
besluiten om voor deelweiden te gaan en
de oudmelkte koeien te weiden. ‘Voor alle
koeien gedurende 120 dagen, 6 uur per

Wat ze aan de keukentafel zo prachtig bedachten, vroeg in de praktĳk veel doorzettingsvermogen. ‘We zetten de deur
open, maar de koeien dachten er heel anders over’, herinnert Siebe zich van de eerste dagen. ‘De koeien wisten niet wat ze in
het weiland moesten doen en vonden een
ﬁetser al eng.’ Als ze zich al over het gras
bogen om een paar happen te nemen
stonden ze na één tot anderhalf uur alweer aan de draad. ‘Het zĳn net kinderen’, weet Siebe inmiddels. ‘Je moet streng
zĳn, dan went het vanzelf weer.’
De melkveehouders besloten de koeien
geen keus te geven en – op advies van Ton
– sloten ze ze op in het weiland. ‘De staldeur gaat rond zeven uur ’s morgens
open, de koeien gaan eruit en we sluiten
ze op in het weiland. Rond half één doen
we de draad weer open en kunnen ze naar
binnen’, geeft Siebe de werkwĳze aan die
ze nu nog hanteren. ‘We merkten dat de
koeien langzaam in het ritme kwamen.’

Veel regen
En toen kwam de regen, veel regen. De
koeien bleven enkele dagen op stal, ze waren uit hun ritme en het weiland werd te
nat om te weiden. ‘Het was niet leuk
meer’, verzucht Siebe, die aangeeft in die
periode veel te hebben gehad aan de
groepsbĳeenkomsten van de nieuwe weiders. ‘Dan merk je dat je niet de enige
bent met deze problemen. Je leert van elkaar en steunt elkaar. Stoppen zou bete-

Roterend standweiden
De Van de Crommerts schakelden in het
weideseizoen om naar het systeem van
roterend standweiden. Elke dag krĳgen
de koeien een nieuw perceel, na vĳf dagen komen ze weer op het eerste perceel
terug. ‘Dat gaf ons meer rust omdat het
ook minder werk is’, aldus Siebe, die weiden ‘een vak apart’ noemt. ‘De melkproductie is deze zomer gedaald van 31 naar
29 liter melk. Het streven is dat we volgend jaar met het beweiden op hetzelfde
productieniveau komen als bĳ opstallen.’
Voordelen ervaart Siebe echter ook. ‘De
klauwen slĳten beter en gelĳkmatiger
omdat de koeien meer lopen. En koeien
die aan het eind van de lactatie zitten,
vervetten minder snel.’
Geld kost weidegang nog steeds, weet
Siebe. ‘Als we van de weidepremie de afrastering kunnen betalen, zĳn we dit jaar
tevreden.’ De lagere melkgift en het extra
werk nemen ze voor lief. ‘We investeren
in weidegang met het idee dat het komend jaar beter gaat en we quitte zullen
draaien. Dit jaar krĳgen we de beloning
van de mensen die langskomen; ze geven
ons complimenten dat de koeien in de
wei lopen.’ l
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