PROJECT

Project Wei & Maatschappij

geeft praktisch advies
Theorie en praktijk rondom weidegang met elkaar koppelen,
dat kan met het onderdeel Weiden in de praktijk van het project Wei & Maatschappij. Twee groepen studenten van de HAS
Hogeschool in Den Bosch gingen tien weken aan de slag met
weidegang en presenteerden hun advies aan de melkveehou-
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der tijdens het adviesgesprek op 18 april.
Tekst en beeld: Anne Vollering, projectmedewerker NAJK
NAJK-leden Piet Stam en Gertjan Oudijk hadden een goede praktijkcasus. “Ik ben zelf ook
student. Als student vind ik het prettig bij een
gemotiveerde boer terecht te kunnen voor een
praktijkopdracht, daarom heb ik mij opgegeven. Daarnaast kijken buitenstaanders zonder
vooroordelen naar je bedrijf. Dit kan nieuwe
inzichten opleveren”, aldus Gertjan. Gertjan
melkt 140 koeien en heeft een huiskavel van zes
hectare waardoor hij sinds 1 januari niet meer
de weidepremie voor volledige weidegang krijgt.
Per 1 januari 2018 geldt een maximum van tien
koeien per beweidbare hectare als norm vanuit
Stichting Weidegang. De zuivelafnemer van
Gertjan handhaaft deze norm al sinds 2017.
Zijn vraag aan de studenten was te kijken naar
de mogelijkheden om wel kans te maken op de
weidepremie voor volledige weidegang.
Piet gaf aan last te hebben van longworm
onder zijn veestapel gedurende het weideseizoen. De behandeling daarvan is een kostenpost, daarom wilde hij graag weten of anders
weiden een oplossing is. Longworm veroorzaakt hoestende dieren, een melkproductiedaling bij volwassen dieren en bij jongvee een
groeiachterstand.

Adviezen studenten
Mark van den Akker, Noa van Baarle, Pam van
Os, Sander Stuij en Peter van der Wind gingen
met de casus van Gertjan aan de slag. Hun
adviezen waren onder andere:
• Langer beweiden - van 120 dagen van 6 uur
naar 720 uur in minimaal 120 dagen;
• Standweiden op twee blokken;
• Sturen met rantsoen, afhankelijk van de
weersomstandigheden en andere factoren
op het bedrijf.
De studenten Elena Gouw, Burchart de Jong,
Albert Koomans, Jan de Lorm en Roel van de
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Ven gingen met de casus van Piet aan de slag.
Het advies dat zij Piet gaven:
• Met een tankmelkonderzoek testen of er
daadwerkelijk sprake is van longwormbesmetting binnen de melkveestapel en door
een mestonderzoek het jongvee controleren;
• Testen welke koeien echt een besmetting
hebben met longworm en alleen deze dieren
behandelen;
• Jongvee vaccineren om infectiedruk te verlagen en immuniteit te creëren;
• Het beweidingssysteem aanpassen om de
levenscyclus van de longworm te doorbreken.

was weidegang nog niet aan bod geweest”.
Pam geeft aan dat ze door de gastlessen
ruimer is gaan denken. Voor Peter, weidende
boer, kwam sommige informatie bekend voor,
maar hij heeft ook nieuwe inzichten gekregen.
“De uitdagingen van weiden in combinatie
met robot melken waren mij niet bekend.”

G(r)astlessen

De melkveehouders Piet en Gertjan zijn zeer
tevreden. Gertjan geeft aan dat hij sommige dingen al wist, maar andere dingen waren vernieuwend voor hem. “Ik heb er zeker van geleerd.
Om bijvoorbeeld een beweidingssysteem zoals
standweiden toe te gaan passen om zo gemakkelijker aan de drogestofopname te komen”.

“Ik vond de casus van Gertjan uitdagend. In
het begin leek het bijna onmogelijk, maar toch
is het, mede dankzij de gastlessen van NAJK,
gelukt om een mooi resultaat neer te zetten”,
aldus Noa. De studenten kregen vanuit het
project Wei & Maatschappij gastlessen over
allerlei facetten die met weidegang te maken
hebben. De theorie in de gastlessen werd
gecombineerd met casusbespreking. Mark:
“De gastlessen waren zinvol. In onze opleiding

Piet geeft aan dat het advies hem nieuwe
bruikbare inzichten heeft opgeleverd.
Weiden in de praktijk heeft voor de HAS
Hogeschool-studenten en de melkveehouders
geleid tot nieuwe inzichten. Burchart geeft
aan dat de aansluiting met de praktijk goed
was. Albert voegt daaraan toe zonder de praktijkcasus nooit zo diep in weidegang en longwormbesmetting gedoken te zijn.

