GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER VONK

‘Veel weiden scheelt

centen in saldo’

Diverse bedrijfssystemen hebben Jan en
Hermineke Vonk beproefd, maar het huidige bevalt
het beste. Veel weiden en weinig mechanisatie
levert een hoog saldo en mooi uitzicht op.

naam Jan Vonk
plaats Goudriaan
leeftijd 48
aantal melk- en kalfkoeien 110
aantal stuks jongvee 35
grondgebruik 68 ha gras
rollend jaargemiddelde 9.221 4,21 3,46
eiwit van eigen land 90 procent

TEKST FLORUS PELLIKAAN

‘B

ethlehem rechtdoor’ wijst een bordje de weg
bij het betreden van het erf van Jan en Hermineke Vonk in Goudriaan. Het oriëntatiepunt
wijst de weg naar de accommodatie van tweede tak
Boerenbed en Brood. ‘We verkopen hier een uitzicht’,
vertelt Hermineke trots vanuit een van de kamers. ‘De
beste pr voor de melkveehouderij zijn de koeien zelf, die
moet je in de wei laten zien’, vult Jan aan. ‘Bovendien
past veel weiden heel goed bij dit veenweidegebied.’
Hij slaat daarmee direct een brug naar nog een belangrijke drijfveer om veel weidegang toe te passen: het
saldo. Als lid van de Europese studieclub EDF heeft Vonk
geleerd dat veel vers gras voeren bedrijfseconomisch
echt het verschil kan maken. ‘Op school leerde ik dat
je hard moest melken en een intensieve bedrijfsvoering
moest hebben. We hebben zo’n bedrijf gehad, maar konden door omstandigheden extensiveren. Nu maken we
niet koste wat het kost een rantsoen van bijvoorbeeld
31 kilo melk, maar is de productie het resultaat van de
omstandigheden. Daar stijgt de productie niet van, maar
de kosten dalen wel.’

De melkveehouders, die overtuigd grondgebonden
zijn en ook Planet Proof-melk leveren, hebben oog
voor natuur en maatschappij. Zo is er op plaatsen een
speciale vier meter brede slootoever gegraven, waar de
natuur grotendeels haar gang kan gaan. Ook is er een
stukje plasdras en ligt er midden in de huiskavel een
aangelegd ‘paradijsje’ met fraaie natuur en een kapelletje met stilteplek. l

Jaarrond meer dan 200 gram ruw eiwit
Overigens wil die wijziging van strategie beslist niet
zeggen dat Jan en Hermineke niet naar kwaliteit streven. ‘Het weidegras bemonsteren we iedere twee weken
en dat zit het hele seizoen al boven de 200 gram ruw
eiwit. Waarom zou je dan op stal een tmr-rantsoen
voeren? Wij hebben de voermengwagen weggedaan en
voeren nu alleen kuilgras en hooi bij, naast eiwitarm
krachtvoer. De blokken zetten we zo voor het voerhek.
We zijn gras echt steeds meer gaan waarderen en daar
wil ik anderen mee inspireren’, stelt Jan Vonk.
Het weidegras bevatte in het voorjaar wel 1100 vem en
235 gram ruw eiwit. ‘Daar kan toch geen krachtvoer
tegenop? Wij voeren voornamelijk energie uit krachtvoer bij, omdat mais telen hier een groot risico is. De
brok bevat in het weideseizoen daardoor maar 95 gram
ruw eiwit, dat scheelt flink in de kosten. En bovendien
voeren we in het voorjaar maar 17 kilo per 100 kilo
meetmelk met als gevolg dat de krachtvoerkosten beneden de 5 cent blijven.’

Inspiratietips van Jan Vonk
– Kies een systeem dat bij het gebied past.
– Veel weiden kost iets productie, maar bespaart centen per kilo melk.
– Veel weiden is positief voor de gezondheid en levensduur van de koe.
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