GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER SPELREGELS

Stem nu op de Beste

Graslandboer 2021

De vijf genomineerden voor de titel Beste
Graslandboer 2021 delen dezelfde grote passie
voor gras, maar werken toch allemaal weer
heel anders. Een mooie uitdaging voor jury en
publiek om een winnaar aan te wijzen.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

W

ie wordt de opvolger van Jan Vonk en mag
zich Beste Graslandboer 2021 gaan noemen? Melkveehouder Vonk uit Goudriaan
won vorig jaar de verkiezing nadat de stemmen van
zowel de vakjury als het publiek waren geteld.
Ook dit jaar wordt de verkiezing weer georganiseerd.
Na een selectieronde door de jury uit alle aanmeldingen zĳn de vĳf genomineerde bedrĳven van dit jaar
bekend. Op de volgende pagina’s worden ze voorgesteld. Stuk voor stuk vertellen ze allemaal even enthousiast hoe de teelt van gras bepalend is op hun
bedrĳf. De bedrĳven werken heel divers, maar zĳn
allemaal erg inspirerend.
Onder leiding van juryvoorzitter Agnes van den Pol
zal de jury de bedrĳven de komende weken gaan
bezoeken om zelf een oordeel te kunnen vellen over

het graslandmanagement. ‘Ik kĳk uit naar de bedrĳfsbezoeken’, aldus Van den Pol. ‘Het werkt inspirerend als je ziet hoe boeren met zo veel passie en zo
veel energie actief bezig zĳn met hun grasland.’
Naast Van den Pol – ze is lector grasland en beweiding bĳ Aeres Hogeschool – zitten ook Bert Philipsen, onderzoeker Wageningen Livestock Research,
Andries-Jan de Boer, zelfstandig adviseur 3D Agro
Advies, Frank Verhoeven, eigenaar adviesbureau
Boerenverstand, en de winnaar van vorig jaar, Jan
Vonk, in het jurykorps. Zĳ zullen alle bedrĳven bezoeken en beoordelen op onder meer vakmanschap,
economie, duurzaamheid en maatschappĳ.

Stemmen kan tot 22 november
Ook het publiek heeft een belangrĳke stem. Publiek
en jury bepalen samen wie de uiteindelĳke winnaar
is. Hoofdsponsor DLF biedt de winnaar een compleet
verzorgde reis naar Denemarken aan. Ook is er dit
jaar weer een aanmoedingingsprĳs in de vorm van
‘de gouden grasspriet’. En ook de melkveehouder
die de meeste publieksstemmen binnenhaalt, wint
een prĳs.
Maak daarom snel een keus en stem vervolgens op
veeteelt.nl/bestegraslandboer/stempagina op uw
favoriet. Stemmen kan nog tot 22 november.
De winnaars worden later dit jaar in een speciaal
online webinar over Beste Graslandboer 2021 bekendgemaakt. l
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GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER DAVE DEKKER

‘Die laatste kg ds gras
moet ook in de koe’
Zoveel mogelijk vers gras, met toch een zo hoog
mogelijke melkproductie. Om dat te realiseren is
Dave Dekker bijzonder creatief, onder andere
door suiker op het herfstgras te spuiten.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

T

erwijl de dauw nog boven de weilanden hangt,
steken de koeien van familie Dekker uit Egmond
Binnen alweer de weg over richting het verse weidegras. De automobilisten en fietsers wachten geduldig
tot de koeien van de bekende abdijboeren zijn overgestoken. Op steenworp afstand van het rijzige klooster
boert familie Dekker al meer dan dertig jaar op de monumentale abdijboerderij met pachtgrond. Het bedrijf
kenmerkt zich door veel handwerk, dat Jos, Heidi en
zoon Dave met elkaar rond zetten. Op het bedrijf wordt
zichtbaar niets aan het toeval overgelaten en voor Dave
komt daar ook de grote passie voor gras bij.
Sturen op de omstandigheden heeft Dave tot kunst verheven. ‘We hebben niet één weidesysteem, maar kijken
constant naar het grasaanbod en de omstandigheden.
Voor de eerste snede doen we vaak een periode aan stripgrazen. In de zomer lopen de koeien ’s nachts op een
standweide en overdag op het etgroen. In de herfst gaan
we weer meer richting omweiden.’
Dit alles is erop gericht om de opname van vers gras zo
hoog mogelijk te maken. In de zomerperiode, als ze dag
en nacht weiden, nemen de koeien gemiddeld 13,5 kilo
droge stof uit weidegras op. ‘Aangevuld met 10 kilo product mais en op de top maximaal 5 kilo krachtvoer, realiseren we toch een hoge productie. We hebben deze zomer een dagproductie van 37 kilogram aangetikt.’

naam Dave Dekker
plaats Egmond Binnen
leeftijd 31
aantal melk- en kalfkoeien 60
aantal stuks jongvee 45
grondgebruik 43 ha, waarvan 3 ha mais en
5 ha natuurbeheer
rollend jaargemiddelde 9828 4,35 3,57
eiwit van eigen land: 67 procent

regen kwam. Ook dit jaar gaan we het spuiten herhalen
als de opname terugloopt.’
Bij de herinzaai van grasland kiest familie Dekker met
het oog op smakelijkheid voor rassen met de hoogste
roestresistentie. Ook het eerste jaar ervaring met een
saladebuffet is positief, omdat het de productie zeker
niet drukte en de koeien het graag wilden vreten. l

Suiker spuiten op herfstgras
Vorig jaar liep de opname van vers gras in het najaar
terug, terwijl het aanbod nog ruim voldoende was. ‘We
hebben toen even voormaaien geprobeerd, maar ook dat
gaf druk op de productie.’ De spagaat tussen versgrasopname en melkproductie dwong Dave tot een creatieve
oplossing. Hij kwam op het idee om glucoflow, een soort
melasse, met water te verdunnen en over het weidegras
te spuiten. ‘Hierdoor spoten we teruggerekend 50 kilo
suiker per hectare. Bij 1000 kilo opneembare droge stof
gras steeg het suikergehalte van het gras daardoor 50
gram per kilo droge stof. De koeien waren er helemaal
gek op en vraten het gras tot de grond toe af. Soms spoten we wel voor drie dagen vooruit, als er maar geen

Inspiratietips van Dave Dekker
– Kies het weidesysteem dat past bij het moment.
– Probeer gras zo smakelijk mogelijk te houden.
– Een hoge productie en veel vers gras zijn prima te combineren.
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GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER JELLE HAKVOORT

‘Stalvoeren met
draadje en een waterbak’
Van 10.000 naar 5.500 kilo melk per koe per jaar,
maar er mentaal en financieel beter voor staan. Jelle
Hakvoort gedijt bij intensief weiden met een biologisch
saladebuffet en een laag krachtvoerverbruik.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

‘W

at ben ik blij met dit grasjaar’, steekt Jelle
Hakvoort direct van wal. ‘We hebben dit seizoen maar tweeënhalve week beregend in
plaats van vorig jaar vier maanden en er is nu veel meer
gras gegroeid.’ Jelle en Willian Hakvoort-Haarman boeren in Rutten in de Noordoostpolder op het vroegere Zuiderzeestrand en dus op erg droogtegevoelige zandgrond.

naam Jelle Hakvoort
plaats Rutten
leeftijd 46
aantal melk- en kalfkoeien 75
aantal stuks jongvee 34
grondgebruik 23 ha gras, 6 ha gras/klaver/
luzerne en 21 ha bos
rollend jaargemiddelde 5667 4,89 3,67
eiwit van eigen land 67 procent

Met als bedrijfsmotto zoveel mogelijk gras omzetten in
melk waren de afgelopen drie jaar uitdagend. ‘Toch is
het ons gelukt om de koeien intensief te blijven weiden.
Het saladebuffet met veel diep wortelende kruiden en
klavers heeft daarvoor gezorgd.’
Het is een van de positieve ervaringen van de ‘nieuwe’
manier van boeren van Hakvoort. Op het pachtbedrijf
was eerder een hoge productie van 10.000 kilo melk per
koe het streven. Dat resulteerde zelfs in een aantal jaren
opstallen. ‘Met pachtgrond, veel mestafzet en voeraankoop kostte dat echter aan alle kanten geld. Economisch
en mentaal liep ik erin vast en ik zag bij collega’s dat het
ook anders kon. Het nieuwe bedrijfsdoel werd zelf waarde toevoegen door te produceren uit eigen grondstoffen
en de bodem zijn werk te laten doen.’

17 kilo brok per 100 kilo melk

Inspiratietips van Jelle Hakvoort
– Stripgrazen in lang gras verhoogt de drogestofopbrengst.
– Kruiden en klavers dragen bij aan meer droogteresistentie.
– Ga eens kijken bij een veehouder die een saladebuffet voert.
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Inmiddels vier jaar boert Hakvoort biologisch. Kort daarvoor begon hij met het inzaaien van een saladebuffet,
waarbij koeien een korte periode weiden in lang gras,
dat vervolgens een rustperiode krijgt van minimaal vier
weken. ‘Zo haal je de hoogste opbrengst, doordat gras
uit gras groeit. Door de lengte bij inscharen is het gras
heel compleet en heeft het kruidenmengsel naast ruim
eiwit ook veel structuur. Eigenlijk stalvoeren wij met een
stroomdraadje en waterbak. Biologisch en dus zonder
kunstmest halen we met alleen maar weiden toch ruim
10 ton droge stof van een hectare.’
Om de opname van het verse gras te bevorderen benut
Hakvoort het natuurlijke koppelgedrag. Om de vier uur
verzet hij de voor- en achterdraad. ‘Het is ongekend hoeveel gras de koeien op deze manier kunnen opnemen.
We voeren jaarrond maar 17 kilo krachtvoer per 100 kilo
melk en in de zomer maar 14 tot 15 kilo. Natuurlijk is de
melkproductie veel lager, maar doordat we veel lagere
kosten hebben, kunnen we nu weer gewoon de rente en
aflossing betalen. Daarnaast leveren we met dit systeem
onze bijdrage aan de maatschappij. We hebben veel bloeiende planten voor insecten en veel lang gras voor weidevogels, we bouwen veel organische stof op en we houden
veel koolstof vast. Dit systeem is goed vol te houden.’ l
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GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER JOERI HAM

‘In alles goed,

maar in niets de beste’
Durf te melken van vers gras. Dat is het motto
van Joeri Ham, die de koeien zo’n 3000 uur
weidegang per jaar geeft. Met name in het najaar
is weidewinst te behalen en is maaien overbodig.
TEKST FLORUS PELLIKAAN

H

et contrast tussen de weidende melkkoeien en
het drachtige jongvee is groot op het bedrijf van
Joeri Ham in Wijdenes. De melkkoeien liggen
voldaan te herkauwen in een weideperceel met veel gras
en het jongvee zoekt ijverig naar wat laatste bossen. ‘Het
jongvee ouder dan zes maanden is dé groep om weiden
te leren. Wij weiden ze achter de koeien aan op percelen
die wat ruig zijn achtergebleven. Daardoor leren ze te
vreten tot het op is, in plaats van de topjes af te eten
en in de hoek te gaan staan janken. Ook doen we bij de
pinken aan voormaaien, waarbij ze het gemaaide bossengras in de wei opeten’, vertelt Joeri Ham. ‘Het resultaat
is dat bij een miezerdag de koeien hier echt niet naar
huis komen. Dat komt ook doordat we consequent werken en in de zomer niets aan het voerhek bijvoeren.’
De reden om vol voor weidegras te gaan is voor Joeri
Ham meerledig. ‘Het is verreweg het goedkoopste en het
is gezond voor de koeien, zeker met een oude stal zoals
wij hebben.’ In de zomerperiode ligt het krachtvoerverbruik op 17 kilo per 100 kilo meetmelk.
Het bedrijfssysteem van Ham kenmerkt zich duidelijk
door zoveel mogelijk melken uit ruwvoer én door eenvoud en constant werken. ‘Ik wil in alles bij de beste
25 procent horen, maar in niets de beste zijn. Extremen
kosten altijd geld.’

naam Joeri Ham
plaats Wijdenes
leeftijd 50
aantal melk- en kalfkoeien 65
aantal stuks jongvee 45
grondgebruik 47 ha blijvend gras, waarvan 29 ha
huiskavel
rollend jaargemiddelde 8763 4,60 3,78
eiwit van eigen land 95 procent

le loop hebben en zich niet van de wijs laten brengen.’
Met name in de herfst is er volgens Ham nog veel winst
te boeken met weidegras. ‘Het advies is vaak maaien in
dienst van beweiden. Maar ik zou willen adviseren niet
meer te maaien in de herfst. Het gras schiet dan niet
meer en als de nachten kouder worden vreten de koeien
vanzelf alles schoon op.’ l

Koe die kan bufferen
Om in de zomer volledig op vers gras te varen heeft Joeri
Ham een beweidingssysteem ontwikkeld dat hierbij past.
De veehouder doet aan modern omweiden, waarbij koeien twee tot drie dagen in een perceel lopen. Een dagdeel
voordat het op is, gaan de koeien overdag alvast naar
een nieuw perceel en daarna komen ze ’s nachts nog een
keer terug op het oude. ‘Je krijgt daardoor meer balans
in het grasrantsoen en het maakt je flexibeler in bijsturen van het grasaanbod. Want omweiden per dag zonder
bijvoeren kan eigenlijk niet.’
Niet elk type koe is volgens Ham geschikt om te functioneren binnen zijn systeem. ‘Wij moeten een koe hebben
die kan bufferen, want de ene dag is het aanbod groter
dan het andere. Daarnaast moeten de koeien een soepe-

Inspiratietips van Joeri Ham
– Kort weiden moet je het oudere jongvee leren.
– Modern omweiden helpt om koeien volledig weidegras te voeren.
– Stop in de herfst met maaien.
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GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER ANNE KOEKKOEK

‘De kringloop wordt
een spiraal omhoog’
In 35 jaar tijd hebben Anne en Anneke Koekkoek
vanuit het niets een biologisch-dynamisch bedrijf
opgebouwd, met een bedrijfseigen weidesysteem
en een aansprekende bodem- en graskwaliteit.

naam Anne Koekkoek
plaats Harlingen
leeftijd 59
aantal melk- en kalfkoeien 85
aantal stuks jongvee 45
grondgebruik 42 ha gras en 17 ha natuurgrond
rollend jaargemiddelde 6700 4,25 3,64
eiwit van eigen land >90 procent

TEKST FLORUS PELLIKAAN

‘M

ooi gras hè? Donkergroen, veel klaver en
nauwelijks onkruid. Daar kunnen de koeien
het nog prima op doen.’ Vol trots loopt
biologisch-dynamisch melkveehouder Anne Koekkoek
vooruit om bij iedere stap wel wat te vertellen.
Aan enthousiasme geen gebrek bij Anne en Anneke

Koekkoek. Het echtpaar uit Harlingen is niet op een
boerderij geboren en heeft vanuit niets het huidige
melkveebedrijf met 85 koeien opgebouwd. Vanuit een in
slechte staat verkerende pachtboerderij gaat alle energie
volledig in het vee en het grasland zitten.
Binnen de bedrijfsvisie staat zoveel mogelijk vers gras
centraal. Dat begint voor de melkveehouders met de
koeien zo vroeg mogelijk naar buiten doen. ‘Draagkracht is het allerbelangrijkste. En vervolgens is zelfs 5
centimeter gras al voldoende. Door een perceel kort af te
grazen in het voorjaar ontstaat er stressreactie en geven
de graswortels suiker af. Hierdoor start de grasgroei. Wij
geven daarom pas na het weiden mest, bovengronds en
direct gevolgd door dezelfde hoeveelheid water. Dit geeft
de allerbeste benutting’, stelt Anne Koekkoek.

65 weitjes van 0,7 hectare

Inspiratietips van Anne Koekkoek
– Start vroeg met weiden en zet daarmee de grasgroei in gang.
– Weiden op bemest land kan door water na de mest toe te voegen.
– Gebruik drachtig jongvee als grasmatopknapper.
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Wat weidegang betreft hebben de melkveehouders veel
systemen geprobeerd. Ze bedachten uiteindelijk een
eigen weidesysteem dat is gebaseerd op de minimale
grasopname op één dag. Het gehele weideblok is daardoor permanent ingedeeld in 65 kleine weitjes van 0,7
hectare. ‘In het voor- en najaar krijgen de koeien wel tot
drie keer per dag een nieuw weitje, in de zomer één
keer. Dit systeem maakt me heel flexibel, ik hoef geen
weken vooruit te denken. De koeien hebben altijd vers
gras van 10 tot 12 centimeter lengte, dat ze kort afvreten. Dit zorgt ervoor dat er licht op de bodem komt en
we de klaver in stand houden. En is een weitje te zwaar,
dan maai ik het gewoon.’
Koekkoek is bijzonder te spreken over dit bedrijfseigen
weidesysteem. ‘En de drachtige pinken zijn onze managementtool. Is een perceel slechter aan het worden,
dan laten we het jongvee dit een periode kort afvreten.’
Ondanks dat er alleen maar 112 kg stikstof uit dierlijke
mest aangewend mag worden, staat het gras er in de
herfst nog florissant bij. ‘Een natuurlijk evenwicht in de
bodem zorgt daarvoor. Door lang op deze manier te werken, zonder input van buiten, sluit de kringloop zich
niet alleen, maar ontstaat er een spiraal omhoog.’ l
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GENOMINEERDEN BESTE GRASLANDBOER MARTIJN MUSKENS

‘Voor onze koeien is

iedere dag hetzelfde’
Jaarrond een constant rantsoen en een
constante graskwaliteit, daar streeft Martijn
Muskens naar. ‘Structuur in graslandmanagement
geeft het minste werk en de beste resultaten.’
TEKST FLORUS PELLIKAAN

‘O

m vier uur gaan de koeien naar binnen’, vertelt Martijn Muskens direct bij de start van
het gesprek. ‘Dat zijn ze gewend, dus dan zijn
ze niet meer weidend op de foto te zetten.’ Al snel is duidelijk dat het management bij Martijn Muskens en Anke
van Merwijk is geschoeid op een constante structuur,
maar dan wel op een zo hoog mogelijk niveau. ‘We streven naar de beste gras- en maiskuil van Nederland. Vorig
jaar lukte dat bijna met de beste graskuil van Brabant’,
klinkt Muskens ambitieus en trots tegelijk.
‘Mijn vader André en ik delen de passie voor ruwvoerteelt en daardoor komen we ieder jaar uit op een graskuil van ongeveer 960 vem en 170 ruw eiwit.’ Deze voederwaarden zijn van een lasagnekuil van de eerste tot
en met de derde snede. ‘Daardoor kunnen we de koeien
jaarrond van deze kuil voeren.’
Binnen de diverse snedes focust Muskens op een eerste
snede van circa 45 procent droge stof en daarmee veel
dve’s. Daarbovenop komen dan de tweede en derde snede met 35 procent droge stof. ‘Dit zorgt voor wat meer
oeb’s en verdicht ook direct de kuil, wat broei voorkomt.’

naam Martijn Muskens
plaats Drunen
leeftijd 36
aantal melk- en kalfkoeien 140
aantal stuks jongvee 80
grondgebruik 52 ha gras, 12 ha mais en
6 ha natuurland
rollend jaargemiddelde 9000 4,50 3,65
eiwit van eigen land 62 procent

grasopname daardoor van 600 naar 800 kilo droge stof
weidegras per koe gestegen. Wij zijn van mening dat je
minimaal drie jaar aan een verandering moet vasthouden. Dan pas kun je het resultaat echt evalueren. Wij
kunnen dan ook niets met al die goedbedoelde tips van
een beetje zus of zo bijsturen. Wij nemen weloverwogen
besluiten en gaan er dan langdurig voor.’ l

Veranderingen langdurig proberen
Ook binnen het weidegras streeft Muskens naar een
constante graskwaliteit. ‘We hebben twee weideplatforms met allemaal even grote perceeltjes, waar we afwisselend vijf weken op weiden. Iedere drie weken
strooien we kunstmest om de kwaliteit en smaak van de
weidepercelen op peil te houden. Structuur in graslandmanagement geeft het minste werk en de beste resultaten.’ Het krachtvoerverbruik ligt in de zomer op 17 en
in de winter op 22 kilo per 100 kilo meetmelk.
De doelen van Muskens, die jarenlang weidecoach is
geweest bij ForFarmers, lijken eenvoudig. ‘Maar we hebben investeringen moeten doen in ruwvoeropslag, een
goede drinkwatervoorziening en perceelsindeling. En we
moeten eigenlijk nog investeren in een kavelpad.’
In de doelstellingen van het bedrijf ligt nog meer ambitie. ‘We willen nog meer vers gras in de koeien krijgen.
Dat doen we door dit jaar de koeien na de avondmelking
nog een paar uur te laten grazen. In een jaar tijd is de

Inspiratietips van Martijn Muskens
– Probeer de ruwvoerkwaliteit zo constant mogelijk te houden.
– Onderschat het belang van goed drinkwater in de wei niet.
– Neem de tijd om te kijken hoe veranderingen uitpakken.
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