ALS IK DE BAAS ZOU ZIJN GEERT-JAN VAN ZUTVEN

Met weidegang een

nieuwe uitdaging erbij
naam
leeftijd
opleiding
woonplaats
bedrijf
veestapel

Geert-Jan van Zutven
29
HAS Den Bosch
Volkel
in vof met vader Peter en
moeder Dorian
95 melkkoeien op 39 ha

‘Ik heb twee jaar lang
gestreden met mijn vader
om te gaan weiden’
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Na 37 jaar gingen de staldeuren dit voorjaar weer open
bij de familie Van Zutven. Dat was vooral op initiatief van
bedrijfsopvolger Geert-Jan. Een belangrijke motivatie is de
weidepremie, maar ook de toenemende maatschappelijke
druk om te gaan weiden speelt mee. Helemaal vanzelf gaat
het nog niet, maar Geert-Jan ziet kansen: ‘Het is nu een
kwestie van volhouden.’
TEKST JAAP VAN DER KNAAP

O

nwennig staan de 95 melkkoeien van
Geert-Jan van Zutven (29) in de hoek van
het land. Het is nog geen tien uur in de
morgen, maar toch geven de koeien aan dat ze
liever in de stal zouden zĳn dan in het land. Dat
is niet gek, want voor het eerst na 37 jaar gingen begin april dit jaar de staldeuren weer open
in het Brabantse Volkel. Daar gingen de nodige
discussies aan vooraf. ‘Ik heb er twee jaar lang
om gestreden met mĳn vader. Uiteindelĳk ging
hĳ om, maar dat ging niet van harte. Ik ben blĳ
dat ik de ruimte krĳg van mĳn vader om nieuwe
dingen uit te proberen.’
Geert-Jan van Zutven werkt sinds 2011 in een vof
met zĳn vader Peter (61) en moeder Dorian (58)
en is daarnaast drie dagen actief bĳ accountantskantoor ABAB. Afgelopen tien jaar verdrievoudigde het bedrĳf in aantal koeien en werden er
mooie saldo’s gedraaid dankzĳ onder meer het
op stal voeren van vers gras. Toch wilde Geert-Jan
per se starten met weidegang.

Waarom wilde je koeien weiden?
‘Ik ben een saldoboer. Niet weiden betekent dat
we anderhalve cent minder melkgeld krĳgen en
dat is voor ons bedrĳf 15.000 euro. Toen vorig
jaar de weidegangeis van 120 dagen minimaal zes
uur weiden verruimd werd naar minimaal 720
uur weidegang op jaarbasis zag ik kansen. Die zes
uur per dag kost hier te veel voeropname. Als we
de koeien vier uur per dag kunnen weiden, kunnen we er langzaam in groeien. Vooral de vaarzen
hebben het hier lastig, omdat we geen mogelĳkheid hebben om het jongvee te weiden.’

Is geld de enige drijfveer om te weiden?
‘Vooral dit jaar kost weiden geld. De koeien moeten leren om te grazen en dat zal melkproductie
kosten. Maar dat leergeld wordt nu wel betaald
door de melkfabriek. Daarnaast denk ik dat de
maatschappelĳke druk zo groot wordt, dat elk
bedrĳf dat kan weiden, uiteindelĳk financieel
gedwongen wordt om iets aan weidegang te doen.
Helaas is dat puur op basis van emotie, want
zeker in moderne stallen voegt weiden qua dierwelzĳn en diergezondheid volgens mĳ niets toe.’

Wat vond je vader van het idee?
‘Ik ben best impulsief. Eigenlĳk had ik vorig jaar
al willen starten, maar mĳn vader zag het niet
zitten. We zĳn vĳf jaar geleden begonnen met
het stalvoeren van vers gras en dat pakte goed
uit voor ons saldo. Waarom zouden we dat dan
wĳzigen?’
‘Mĳn vader noemt dit geen weiden. Pure weidegang is volgens hem koeien dag en nacht buiten
houden, terwĳl wĳ ze hier maar vier uur per dag
weiden. Koeien weiden zou alleen maar meer
werk en minder productie opleveren. Toch zie ik
wel kansen. Wanneer het grazen later in het seizoen beter gaat lopen, denk ik echt dat we een
groot gedeelte van de weidepremie overhouden.’

Hoe heb je het bedrijf op de weideperiode
voorbereid?
‘We hebben tien hectare strak in het draad laten
zetten: ik wilde dat het land er netjes uit zou zien
en een professionele partĳ kan dat beter voor
elkaar krĳgen dan ikzelf. Ik ben gestart met stripgrazen, omdat je daarmee de hoogste productie
van het gras haalt. Maar dat bleek al na een paar
dagen te ambitieus: de koeien bevuilden de strip
doordat ze meer heen en weer liepen dan gras
vraten. Sindsdien kies ik voor roterend standweiden: de koeien hebben drie percelen waarvan ze
er elke dag één krĳgen.’

En? Hoe gaat het?
‘Het is wennen. Voor de koeien, voor mĳn vader
en voor mezelf. Vooral als ze zo op een hoop
staan te wachten tot ze weer naar binnen mogen.
Je ziet dat de koeien dan honger hebben en dat
voelt niet goed. Het is nu een kwestie van volhouden.’

Gaat dat volhouden lukken?
‘Vast wel. Het belangrĳkste is een goede planning maken. We blĳven stalvoeren en het goed
plannen van de grasgroei hoorde daar al bĳ.
We moeten nu maaien in dienst van het stalvoeren, maar ook in dienst van het beweiden. We
hebben er nu gewoon weer een mooie nieuwe
uitdaging bĳ.’ l
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