INSPIRERENDE BOER TWEE SEIZOENEN JONGVEE WEIDEN

naam Martijn (foto), Diriëlle
en Mart van der Scheer

plaats Kamperveen
veestapel 110 melkkoeien, 50 stuks jongvee
grondgebruik 61 hectare grasland

‘Jong geleerd,

oud gedaan’
‘Ik ben van jongs af gewend jongvee
twee seizoenen te weiden. Nu leren we
het onze kinderen. Regelmatig lopen we
met de kinderwagen even naar de kalfjes.
Dan voeren we de kalfjes brok en dartelen de kinderen even tussen de kalveren.
Jong geleerd is oud gedaan! Voor de
kalveren geldt dat ook: door ze jong naar
buiten te doen, leren ze om te weiden. Ze
weten wat je tegen kunt komen qua weer
en qua grasgroei. En van alle besmettingen vanuit de grond nemen ze toch iets
mee en bouwen ze weerstand op.’

Het liefst op jong gras

‘Het jongvee gaat na de eerste snede
naar buiten. We hebben drie met draad
omheinde blokken van twee hectare
beschikbaar voor het jongvee tot veertien
maanden. De kalfjes van vier tot tien
maanden beginnen aan de ene kant, het
jongvee tot veertien maanden aan de
andere kant. Ze weiden naar elkaar toe.
Twee keer per week verplaatsen we het
rantsoendraadje. We streven ernaar dat er
weinig gras overblijft en weiden het liefst
op jong gras. Twee weken na het maaien
mogen ze alweer op het perceel.’

Eindelijk naar buiten

‘Het kost wat meer tijd, maar in het voorjaar denken we altijd: eindelijk, de kalfjes
kunnen naar buiten. We zoeken ze liever
in het land op dan in een donkere stal en
we kunnen zo mooi de stal schoonmaken.
Maar in het najaar zijn we ook blij als de
kalveren weer binnen zijn. Onze stelregel
is dat ze nog een paar uur droog in het
gras moeten kunnen liggen. Meestal halen we ze zo begin september binnen.’

Stoppende voorbijgangers

‘We zijn met plannen bezig om de jongveestal te renoveren. Het jongvee jaarrond opstallen zou dan mogelijk zijn. Maar
voorlopig kiezen we daar niet voor; met
plezier zien we het jongvee grazen. En
niet alleen wij: er stoppen regelmatig
voorbijgangers om naar ze te kijken.’
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