GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER KORTLEVE

‘Liever hectare
plasdras dan mais’
Veel weiden is vooral een kwestie van durven,
stelt Tom Kortleve. Hij weidt zijn koeien
4000 uur per jaar. Agrarisch natuurbeheer is
een meer dan geliefde tweede tak.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

‘A

ls ik op de quad naar achteren rijd en er twintig
boerenzwaluwen meevliegen, dan geniet ik. En
wanneer boven de weidende koeien de weidevogels dan een kraai verjagen, is het plaatje helemaal compleet. Het werken in en met de natuur is een belangrijke
drijfveer in mijn boer-zijn’, vertelt Tom Kortleve (34) uit
Oud-Alblas. Met hulp van zijn vader Simon Kortleve (57)

naam Tom Kortleve
plaats Oud-Alblas
leeftijd 34
aantal melk- en kalfkoeien 80
aantal stuks jongvee 30
grondgebruik 49,5 ha (waarvan 16 ha in agrarisch
natuurbeheer)
rollend jaargemiddelde 9.108 4,07 3,70
eiwit van eigen land 67 procent

melkt hij 80 koeien op 49,5 hectare veengrond, allemaal
direct om de boerderij. Van het areaal is 16 hectare
voorzien van een beheersovereenkomst, waaronder twee
hectare plasdras. Ook toen vader en zoon Kortleve nog
niet zelfvoorzienend waren in ruwvoer, was agrarisch
natuurbeheer onomstreden. ‘Wij genieten gewoon meer
van een perceel plasdras met een paar honderd weidevogels dan van een perceel mais.’ Tot twee jaar terug
waren er 100 broedparen op het areaal van Kortleve, de
laatste twee broedseizoenen hebben vossen dit aantal
helaas gereduceerd.

30.000 euro beheersvergoeding

Inspiratietips van Tom Kortleve
– Durf echt te kiezen voor weiden en houd daaraan vast.
– Stripgrazen draagt bij aan stabiliteit in het grasrantsoen.
– Maak bij weidevogelbeheer een strategie voor de toepassing van het
beheersgras.

De afgelopen tweeënhalf jaar is er 9,5 hectare grond
aangekocht en inmiddels is er geen ruwvoertekort meer.
Vrijwel het gehele rantsoen bestaat daardoor nu uit gras,
met zoveel mogelijk weidegras als motto. ‘Weiden is veel
goedkoper dan inkuilen en de benutting is beter’, zo
klinkt Tom Kortleve overtuigd. Dit jaar zijn op 20 maart
de koeien vrijwel gelijk dag en nacht naar buiten gegaan. Afhankelijk van de draagkracht kan er zo’n 4000
uur worden geweid. ‘De afgelopen jaren zijn we de bijvoeding in het weideseizoen steeds verder gaan reduceren tot nu nog 2 kilo droge stof Corngold, beheershooi
en eiwitarm krachtvoer. Ik heb zelf een cursus melkveevoeding gevolgd om meer gevoel bij het rantsoen te krijgen. En dan blijkt reductie van bijvoeding, zeker van
eiwit, heel goed te kunnen. We weiden overdag op een
ander perceel dan ’s nachts om zo ook wat in de graskwaliteit te kunnen sturen. Daarnaast zorgt stripgrazen
voor meer stabiliteit in het grasrantsoen, doordat koeien
de hele grasplant opeten in plaats van alleen het eiwitrijke grastopje.’
Kortleve ontvangt voor zijn inspanningen voor de beheerspakketten jaarlijks 30.000 euro subsidie en bovendien kan hij gemakkelijk voldoen aan de voorwaarden
voor het AH-duurzaamheidsprogramma via zuivelfabriek De Graafstroom. Dat leverde vorig jaar drie cent
per kilo melk extra op. Het bedrijfssaldo van opbrengsten min toegerekende kosten bedroeg 36,25 euro per
100 kg meetmelk over 2019. l
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