VAN DEN HOORN NAAR HOESELT MOUTON

De jonge grazers van Nils en Dirk Mouton benutten
het gras van de Gentbrugse Meersen. De bioboerderij
draagt zo bij aan natuurbeheer aan de rand van Gent.

Den Hoorn

TEKST ANNELIES DEBERGH

Gent

Hoeselt
In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar
Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere
manier dichter bij de burger brengen.

Hoeders van de
Gentse natuur

Wandelingen met een gids brengen burgers in contact met de
grazers in het natuurgebied de Gentbrugse Meersen. Het jongvee
van Dirk en Nils (zie foto) Mouton uit Lovendegem nuttigt er in de
zomermaanden het rijke grasland.
Biobedrijf De Zwaluw telt bijna 40 hectare aan begrazingsprojecten
met grote, maar ook kleine grazers. Extra werk hebben ze er op
het 90-koppige melkveebedrijf amper aan. Zo ook aan het begrazingsproject in de Gentbrugse Meersen. ‘Lange tijd hadden we
meer aanbod van natuurgronden voor begrazing dan we grazers
beschikbaar hadden. Nu is er meer evenwicht.’ Veel meer dan
vroeger bieden de contracten voor begrazing ook bedrijfszekerheid voor de langere termijn. ‘We willen toch wat bedrijfszekerheid
kunnen opbouwen en dan is het meegenomen als de begrazingsprojecten over langere termijn tot stand komen.’
De voordelen voor het bedrijf zijn divers. Zo wijst Dirk Mouton op
de samenwerking met de boeren van Oogstgoed, een plaatselijke

biologische zelfoogstboerderij actief in de buurt van het Gentse
natuurgebied. Deze boeren houden de dieren dagelijks in de gaten. ‘Ze letten erop dat er in de zomer altijd water beschikbaar is
voor de dieren of dat de elektriciteit en de afrastering goed werkt.’
Van de ruige graslanden wordt één deel al vroeg begraasd, terwijl
het andere deel eerst kan worden gemaaid. De voorraad natuurgras is welkom wintervoer. ‘We doen zo een voorraad gras op om
de dieren in de winter bij te voeren.’
De toegankelijkheid van de natuurpercelen voor bezoekers zat als
voorwaarde ingebouwd in het contract. ‘We mogen er daarom ook
geen stieren laten grazen’, merkt Dirk Mouton op. Het trekt mensen
aan om in contact te komen met de dieren, al krijgt Mouton soms
ook negatieve reacties. ‘Als er een keer een dier kreupel loopt
bijvoorbeeld’, zo geeft hij aan. Maar Mouton ziet ook voordelen.
‘Af en toe krijgen we positieve reacties van consumenten die zo
ook in onze hoevewinkel terechtkomen. Dat geeft extra voldoening.’
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