GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER AARTS

‘Geen mooier geluid
dan massaal grazen’
Met 200 koeien en 21,5 hectare huiskavel lijkt
weiden vrijwel onmogelijk. Toch lukt het Henk
Aarts via een eigen vinding altijd in schoon gras
te weiden met een opname van 5 kilo droge stof.

naam Henk Aarts (Koe & Koe)
plaats Asten
leeftijd 49
aantal melk- en kalfkoeien 200
aantal stuks jongvee 80
grondgebruik 61 ha gras en 14 ha snijmais
rollend jaargemiddelde 9.817 4,42 3,74
eiwit van eigen land 43 procent (2019, zonder beregenen)

TEKST FLORUS PELLIKAAN

B

ijna 200 koeien die op een rechte lijn allemaal
tegelijk gulzig achter de langzaam oprollende
draad staan te grazen. Alleen de gedachte bij dit
massale geluid tovert al een glimlach op het gezicht
van Henk Aarts van Koe & Koe uit Asten. Jarenlang was
weiden voor Aarts en zijn compagnon Joost Wijnen, die
hun veestapels in 2006 hadden samengevoegd, er niet
bij. Oorzaak was het grote koppel en de slechts 21,5
hectare huiskavel. Onder stimulans van de weidepremie
gingen de melkveehouders de mogelijkheden van weiden toch ontdekken. ‘Daarbij hebben we er wel op een
akkerbouwmatige manier naar gekeken. Bij maaien heb
je de hoogste opbrengst, omdat gras de hele groeicyclus
volmaakt en gras nu eenmaal sneller groeit bij meer volume. Dus is de opbrengst hoger bij weiden in lang gras’,
zo redeneerde Aarts.
Bij die keuze kom je uit op stripgrazen, maar koeien die
eerst door het gras heen sjouwen dat ze later op moeten
vreten, zagen de melkveehouders niet zitten. Omdat
koeien vanuit hun natuurlijke gedrag altijd graag onder
de draad vreten, bedacht Aarts een systeem van dynamisch stipgrazen. Twee verbouwde skelters worden als
een soort mobiele hoekpaal door een elektrisch aangedreven katrol langzaam vooruit getrokken. ‘Dit wordt
door een instelbare tijdsklok aangestuurd. In het voorjaar rolt op een groot perceel de katrol bijvoorbeeld
6 seconden op en dan weer 1300 seconden niet. Het
langste perceel is 285 meter breed, waardoor alle koeien
op een rechte lijn onder de draad staan te vreten, dat is
een fantastisch gezicht en geluid.’

dels met de vijfde ronde bezig en zitten eind augustus
dus al op ruim 10 ton droge stof, met beregenen.’
Aarts is bijzonder tevreden over het systeem. Het heeft
hem geleerd dat er meer mogelijk is dan veel veehouders
denken. ‘Daarnaast moet je niet alleen gaan weiden voor
de weidepremie, maar probeer er ook kostprijsvoordeel
uit te halen. Zelfs bij onze kleine huiskavel lukt dat.’ l

Weiden in 2500 kilo droge stof
Aarts en Wijnen hebben het systeem tijdens deelweiden
ontwikkeld en sinds vorig jaar hebben de koeien volledige weidegang. Ze weiden op twee momenten per dag.
Aarts schaart de koeien in bij een weidesnede van circa
2200 kilo droge stof, waardoor het laatste gras op het
perceel wel 2700 kilo is. ‘Ondanks de beperkte huiskavel
weiden we altijd in schoon gras, wat de opname van
weidegras verhoogt. Maaien en weiden gebeuren dus om
en nabij gemiddeld 2500 kilo droge stof. We zijn inmid-

Inspiratietips van Henk Aarts
– Ook een groot koppel kan op een kleine huiskavel prima weiden.
– Pak niet alleen de weidepremie, maar benut de voordelen van weiden.
– Weiden in schoon en lang gras verbetert opname en benutting.
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