GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER THIBAUDIER

‘Voelde me op gegeven
moment varkensboer’
Zware knipklei geeft Piet Jan Thibaudier
uitdagingen, maar hij pakt ze innovatief op.
Weiden is geïntroduceerd en een zelfbedacht
irrigatiesysteem rekent af met de droogte.

naam Piet Jan Thibaudier
plaats Lemmer
leeftijd 34
aantal melk- en kalfkoeien 185
aantal stuks jongvee 80
grondgebruik 103 ha grasland
rollend jaargemiddelde 8.700 4,60 3,60
eiwit van eigen land 87 procent (prognose 2020)

TEKST FLORUS PELLIKAAN

Z

omerstalvoeren lastig te managen? Niet voor Piet
Jan Thibaudier uit het Friese Lemmer. Een wekelijks versgrasmonster geeft inzicht in de graskwaliteit en de zelf vanuit Australië geïmporteerde ‘Pasture
Reader’ op de maaier meet de grashoogte. In combinatie
met gps-bepaling wordt realtime de hoeveel vers gras
in de opraapwagen bepaald. ‘Hierdoor kunnen we het
verse gras heel zorgvuldig inzetten in het rantsoen en
zitten we ook niet met tekorten of overschotten als de
loonwerker het tmr-rantsoen komt voeren’, vertelt Piet
Jan Thibaudier. Inmiddels krijgen de melkkoeien, na 137
weidedagen, weer vers gras op stal. De zware knipklei
zorgt ervoor dat de koeien preventief op tijd naar binnen
gaan.
Vanzelfsprekend is weidegang door de grondsoort ook
niet. Generaties lang voerde familie Thibaudier daarom
het verse gras op stal. ‘Maar maatschappelijk gezien
voelde ik me op een gegeven moment net een varkensboer, waardoor we toch met weiden zijn gestart. Door
me de komende jaren verder te verdiepen in de grond en
wat die nodig heeft, proberen we op termijn het weideseizoen te kunnen verlengen.’ Piet Jan runt het bedrijf
met 185 koeien op 103 hectare grasland samen met zijn
vader Luut Thibaudier (66).

van het land moet zijn. We merken dat het effect van
deze manier van water verstrekken veel groter is. We
zitten ondanks een droog jaar nu begin september al op
10 ton droge stof per hectare en hebben inmiddels genoeg wintervoorraad.’ Een Willy Wortel wil Thibaudier
zich niet noemen. ‘Maar ik leg me niet bij beperkingen
neer, die probeer ik innovatief aan te pakken.’ l

Van ruwvoertekort naar -overschot
Door zijn contacten in Australië heeft Piet Jan veel over
grasgroei en graskwaliteit geleerd. ‘We willen melkkoewaardig ruwvoer maken en dat is bij gras niet vanzelfsprekend. Maar omdat mais op deze grond niet past,
proberen we kwaliteitsrijk gras te winnen.’ Hierdoor
maait Thibaudier altijd tussen de vier en vijf weken en
wordt er ieder jaar minimaal 10 hectare grasland vernieuwd. De afgelopen twee jaar werd Thibaudier geconfronteerd met de droogtegevoeligheid van zijn grond.
Ondanks veel beregenen moest hij in 2018 voor 80.000
euro voer aankopen. De melkveehouder bedacht een
eigen irrigatiesysteem, waarbij het land middels een
grote pomp en een oprolbare slang met kleine gaatjes
per akker onder water wordt gezet. ‘We brengen er zo’n
100 mm schoon water op dat binnen een etmaal weer

Inspiratietips van Piet Jan Thibaudier
– Vers gras is de toekomst, benut dit maximaal via weiden of
zomerstalvoeren.
– Leg je niet neer bij beperkingen, pak die innovatief op.
– Ontwikkel zicht op grasgroei en grasopname.
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