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Stripgrazen
als levenskunst
Met rasterspinnen verplaatst Jelle Hakvoort uit Rutten
de voor- en achterdraad. Zo biedt hij z’n 75 koeien
vijf keer per dag een verse strip saladebuffet.

D

e maatschap Hakvoort-Haarman, bestaande uit Jelle en zijn vrouw Willian, schaart de koeien pas in als het
diepwortelende en kruidenrijke mengsel al
tot op kniehoogte staat en schaart ze uit als
er zo’n 20 centimeter af is. ‘Inscharen op
4000 kilo droge stof en uitscharen op 2000
kilo, dat is het ideaal’, stelt Jelle Hakvoort.
Met deze controversiële methode lukt het
de Flevolandse melkveehouder om op droge
zandgrond een drogestofopbrengst te halen
van 12 ton per hectare. Dat is meer dan
toen hij nog kunstmest strooide. ‘De Pure
Graze Saladebuffetten zijn uitgebalanceerd
samengesteld met de combinatie van Engels
raai met luzerne, rietzwenkgras, beemdlangbloem, kropaar en kruiden als cichorei.’

Stalvoeren met stroomdraad
De bijzondere manier van stripgrazen leverde hem vorig jaar een nominatie op voor
de Veeteelt-wedstrijd Beste Graslandboer.
Met behulp van stroomdraad met rasterspinnen lopen de koeien slechts enkele uren in
lang gras, dat vervolgens een rustperiode
krijgt van 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 een
waterbak.’ Om snel te kunnen werken zit
Hakvoort ruim in z’n rasterspinnen. Zo
staan de spinnen en draden al klaar als hij

naar een nieuw perceel gaat. De arbeid die
het systeem vraagt, ervaart hij als plezierig
en efficiënt. ‘In plaats van dat je in de stal
voert of boxen schoonmaakt, zie je nu voortdurend je twee belangrijkste bedrijfsmiddelen: koeien en gras. Dat is pure winst en je
krijgt zelf ook een berenconditie.’
Hakvoort volgde de cursus natuurinclusieve
landbouw bij Pure Graze. Ook kreeg hij begeleiding van twee collega’s in de buurt. Zo
leerde hij het stripgrazen. Wekelijks doet hij
een uitgebreide farmwalk. Gemiddeld krijgen de koeien per keer strips van 60 meter
breed en 30 meter lang. ‘Ik bepaal op basis
van wat het gras en de koeien laten zien hoe
groot de strips worden. Je moet je gras echt
leren kennen en eigenlijk meer graslandboer
dan koeienboer zijn.’
Hakvoort boert intensief, met 75 koeien op
25 hectare pachtgrond. Hij noemt stripgrazen ‘efficiënt gras oogsten’. In het hoogseizoen krijgt hij zo bij de jerseys 16 en bij de
holsteins soms zelfs 20 kilo droge stof aan
gras erin. De krachtvoergift is fors afgebouwd, van 25 naar 13 kilo krachtvoer per
100 kilo melk. De melkproductie daalde van
9.500 naar 5.500 liter. ‘Maar met dit systeem
hebben we veel lagere kosten en een aanzienlijk beter inkomen. Nog belangrijker
vind ik het dat ik het plezier in mijn werk
heb teruggevonden. Ik zou dit systeem dan
ook aan alle collega’s adviseren. Je voegt
echt waarde toe aan je eigen product: meer
gras dat je direct omzet in melk.’ l

Vijf keer per dag krijgen de koeien
van Jelle Hakvoort een verse strip
gras, met behulp van rasterspinnen.
Samen met Gallagher tekent VeeteeltGRAS zijn ervaring op.

Jelle Hakvoort

Tijd geen obstakel meer met rasterspin
Gallagher is leverancier van elektrische afrastering, waaronder ook rasterspinnen. Daarmee wordt de strip voor beweiden meerdere
keren per dag afgezet. De zespotige wielen
zorgen voor arbeidsgemak: in slechts een
paar minuten is de afrastering verplaatst.
Meindert Dĳkstra, CEO van Gallagher Europe,
stelt dat het systeem van stripgrazen met

continu vers gras voor veehouders het hoogste rendement oplevert, zowel in grasopbrengst als in -kwaliteit. ‘En met onze innovatieve rasterspinsysteem is tijd
ook geen obstakel meer.’
Scan de QR-code voor een
video over de rasterspin
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