COMPETITIE BESTE GRASLANDBOER

Gezocht: boeren met

een hart voor gras

Veehouders die op het gebied van graslandmanagement of beweiden een
inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Daar is de verkiezing
‘Beste graslandboer van Nederland en Vlaanderen’ naar op zoek. De
inschrijving is nu geopend.
TEKST JAAP VAN DER KNAAP EN FLORUS PELLIKAAN
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rasseizoen 2019 is tĳdig gestart. Een zachte winter
en een goede draagkracht van de bodem zorgden
ervoor dat de staldeuren vroeg open konden.
Maar de voorbereidingen voor grasseizoen 2019 zĳn al van
veel eerdere datum. Het maken van een bouwplan en de
bemestingsplannen bĳvoorbeeld, of de keuze over de te
volgen beweidingsstrategie of welke percelen er in aanmerking komen voor natuurbeheer of plasdras. Het zĳn
treffende voorbeelden dat het beheer van grasland serieus
genomen wordt in Nederland en Vlaanderen. En dat is
niet voor niets: grasland is blĳvend in het nieuws. Dankzĳ
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het percentage eiwit van eigen land en vergrote aandacht
voor biodiversiteit is het belang van goed graslandbeheer
toegenomen. Elke veehouder maakt daarbĳ zĳn eigen
keuzes. Wat past bĳ het bedrĳf, wat is economisch aantrekkelĳk of waar voel je jezelf het meest prettig bĳ?

Competitie zonder harde criteria
Er zĳn veel manieren om grasland te beheren. Boeren
blĳken bĳzonder innovatief als het gaat om het verhogen
van de opbrengst, ruimte maken voor weidevogels of het
mogelĳk maken van maximale opname uit weidegras.
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Verkiezing ‘Beste graslandboer’ in het kort
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In de verkiezing ‘Beste graslandboer van Nederland en Vlaanderen’ zoeken de initiatiefnemers
naar veehouders die op een
inspirerende manier bezig zijn
met hun gras en graslandma-

Daarom start Veeteelt in samenwerking met Wageningen
University & Research, Stichting Weidegang, Inno4Grass
en Aeres Hogeschool Dronten een competitie waarin gezocht wordt naar boeren met een hart voor gras. Trotse,
innovatieve boeren die op een inspirerende manier bezig
zĳn met graslandmanagement. Boeren die eenvoudig de
grens van 65 procent eiwit van eigen land halen, of boeren
die succesvol pionieren met plasdras, met nieuwe beweidingssystemen of met robot en weidegang. In deze nieuwe
competitie zĳn harde criteria niet leidend. Haast integendeel, want naast resultaat gaat het ook om de trots, om de
passie voor gras.
Aanmelden voor de competitie, waarvan grasveredelaar
DLF hoofdsponsor is, kan eenvoudig op www.veeteelt.nl,
waarbĳ vooral de motivatie belangrĳk is. Een kengetal,
bĳvoorbeeld percentage eiwit van eigen land of aantal
dagen weidegang, kan wel de motivatie ondersteunen.
Een deskundige jury, met juryvoorzitter Agnes van den
Pol (zie kader hieronder), selecteert vervolgens tien genomineerde bedrĳven. De jury en het publiek, dat via internet zĳn stem kan uitbrengen, beslissen samen wie zich
uiteindelĳk ‘Beste graslandboer van 2019’ mag noemen.
De winnaar wordt eind oktober tĳdens de beurs RMV
Hardenberg bekendgemaakt. l

nagement. Harde criteria zijn er
niet, alleen dat deelnemers hun
inschrijving kunnen motiveren
en de passie willen delen met
collega’s.
Geef aan waarom je een inspire-

rend voorbeeld voor anderen
kunt zijn, ondersteun dit met een
kengetal naar keuze en ding
mee naar de titel.
Inschrijven is eenvoudig en kan
via www.veeteelt.nl

Ben je zelf zo’n boer met een hart voor gras of ken je iemand die beslist
daarvoor in aanmerking komt? Meld je vanaf nu aan via: www.veeteelt.nl

Juryvoorzitter Agnes van den Pol: ‘Op voorhand maakt
iedereen evenveel kans’

Hoe langer ze erover praat, hoe enthousiaster ze wordt. ‘Ik vind het fantastisch om veehouders gepassioneerd te horen praten over
hún graslandmanagement’, vertelt Agnes van
den Pol, juryvoorzitter Beste graslandboer
2019. ‘En wat daarom zo mooi is aan deze
verkiezing, is dat het gaat om de passie voor
gras. We zoeken niet uitsluitend de veehouder die het maximale uit zijn gras haalt, maar

juist veehouders die hun droombeeld, hun
ideaalbeeld rond graslandmanagement realiseren en dat enthousiast kunnen uitdragen.
Daarmee is de verkiezing heel breed en toegankelijk voor iedereen.’
Van den Pol is al meer dan twintig jaar als
onderzoeker op het gebied van grasland
verbonden aan Wageningen University &
Research en sinds vijf jaar is ze lector Grasland en beweiding aan Aeres Hogeschool
Dronten. Ze vindt het fijn dat de wedstrijd
geen harde criteria kent. ‘Op voorhand maakt
hierdoor iedereen eigenlijk evenveel kans,
mits je grasland hebt natuurlijk. Ook bedrijven
die niet weiden of niet die kuil met 1100 vem
realiseren, maken kans op het winnen van de
verkiezing als ze een inspirerend voorbeeld
voor anderen zijn.’ Natuurlijk kan het zonder
harde criteria bij veel goede inzenders best

even lastig zijn, denkt ze. ‘Maar met een
breed samengestelde jury komen we daar
zeker uit.’
Over het doel van de verkiezing is Van den
Pol duidelijk. ‘Er gebeuren in de praktijk zoveel mooie dingen. Die willen we laten zien
en die boeren willen we in het zonnetje zetten om een inspirerend voorbeeld voor anderen te zijn. Vooraf is niet te voorspellen hoe
het bedrijf en het management van de genomineerden eruitzien.’
De expertise van de juryleden zal alle mogelijke facetten van grasland afdekken. Van
economie tot weidevogelbeheer, van beweiding tot biodiversiteit en van ruwvoerkwaliteit
tot duurzaamheid. Van den Pol: ‘We hopen
veel mooie voorbeelden te zien en te horen,
waarbij we het warm krijgen van de passie en
de motivatie.’
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