INSPIRERENDE BOER DRACHTIG JONGVEE WEIDEN

naam Peter en Maaike van der Hulst-de Wit
plaats Alphen aan den Rijn
veestapel 100 melkkoeien, 60 stuks jongvee
grondgebruik 55 hectare

Leren grazen

voor later
‘Vanwege het gemak weiden we al jaren
alleen het drachtige jongvee. Het is lastig
om weidend jongvee te insemineren en
vanwege wandelaars wil ik in de polder
geen stier bij het jongvee. We weiden het
jongvee in blokken op een veldkavel van
7 hectare op tweeënhalve kilometer afstand. Begin juni, zo’n twee weken na de
eerste snede, brengen we een kleine
twintig stuks jongvee ernaartoe. Als de
draagkracht het niet meer toelaat, zo rond
september, halen we ze weer naar huis.’

Genietmomentje

‘Het jongvee voor het eerst met de veewagen naar het land brengen is een genietmomentje. Even over het hek hangen
en kijken hoe ze uitrazen. Prachtig. Zo’n
eerste week bouwen we wat extra controlemomenten in. Normaal gesproken
rijden we er minstens twee keer per week
even langs, vaak als we de kinderen wegbrengen. Er zit wel eens een pink in de
sloot. Maar de sloten zijn niet zo diep en
de slootkanten niet zo hoog, dus vaak is
zo’n dier er snel weer uit.’

Van bruin naar groen gras

‘Weiden is goed voor de gezondheid; de
pinken hebben mooi droge en schone
klauwen bijvoorbeeld. Maar we vinden
het vooral belangrijk dat het jongvee leert
wat weiden is. Daar heb je later gemak
van als ze met het koppel meegaan. Ze
moeten zichzelf redden, leren omgaan
met hitte, kou en regen én leren grazen.
Ik blijf dat bijzonder vinden. Ze zijn gewend aan bruin kuilgras of hooi en krijgen
nu ineens groen gras voor hun neus.’

Glans op de vacht

‘De grasopname bij weiden is spannend.
We letten daarom op of het jongvee niet
vervet of schraal wordt. We voeren niet
bij, maar geven wel extra mineralen, afgelopen jaar via een bolus. Dat werkte goed:
de kleur bleef er mooi op en ze hadden
een mooie glans op de vacht. Ook enten
we tegen longworm en behandelen we ze
twee keer tegen vliegen met een pour-on.’
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